امللــكية

الفكـرية

�صنــاعـــــة الثـــــروة تنتقـــــل مــــن املـــــادة �إلـــــى الفكـــــر

مديــر عـام «ويبـو»:
لبنان لديه كنز تنق�صه احلماية
�أن متلك ،يعني ح�صولك على احلق احل�صري يف الإحتفاظ ب�شيء ما والتمتّع به
ووهبه �أو التخل�ص منه ،لكن عندما تتعلق امللكية بالفكر ف�إن للم�س�ألة ح�سابات
�أخرى .ومع �أن امللكية الفكرية هي من �أقدم امللكيات يف التاريخ� ،إال �أنها من
امللكيات ال�ضعيفة التي حتتاج �إىل من يحميها وي�صونها .وهنا بالتحديد يقع
جوهر �أعمال املنظمة العاملية للملكية الفكرية (ويبو .)Wipo
"الإقت�صاد والأعمال" التقت املدير العام لهذه املنظمة فران�سي�س غري ،الذي زار
بريوت م�ؤخراً حيث �شارك يف �أعمال م�ؤمتر حول امللكية الفكرية والتقى رئي�س
احلكومة املكلّف بت�صريف الأعمال ف�ؤاد ال�سنيورة� ،إ�ضافة اىل عدد من الوزراء
واملتخ�ص�صني يف ق�ضايا امللكية الفكرية.

تركّز لقاء "الإقت�صاد والأعمال" مع غري
حول ثالث ق�ضايا :مراكز �صناعة الرثوة وعالقتها
بامللكية الفكرية ،ودور امللكية الفكرية يف دعم دور
لبنان واقت�صاده ،و�أهم التطورات التي ت�شهدها
امللكية الفكرية حول العامل .وهنا اللقاء:

�سيطرة امللكية الفكرية

بد�أ غري حديثه بالإ�شارة �إىل �أن حمور عملية
"خلق الرثوة" ح��ول ال�ع��امل ي�شهد ان�ت�ق��ا ًال من
ر�أ�س املال املادي �إىل ر�أ�س املال الفكري "وهذه
ظاهرة يف غاية الأهمية ب��د�أت بالإنت�شار منذ
فرتة وهي ت�سجّ ل تزايد ًا متوا�صالً .وكما �سيطرت
امللكية املادية على ر�أ�س املال املادي ،ف�إننا اليوم
ن��رى �سيطرة للملكية الفكرية على ر�أ���س املال
الفكري".
ولهذا ال�سبب نرى تقدير ًا و�إحرتام ًا متزايدين
للملكية ال �ف �ك��ري��ة خ���ص��و��ص� ًا ع �ل��ى امل�ستوى
الإقت�صادي ،ولهذا �أي�ض ًا نعي�ش اليوم مرحلة ما
ي�سمى بـ "�إقت�صاد املعرفة"� .إحدى النتائج البارزة
لهذه التغيرّات التي ن�شهدها بح�سب غري ،هو
ارت�ف��اع الطلب على الت�سجيل يف جم��ال امللكية
الفكرية حول العامل" .وقد �أدى هذا االرتفاع يف
الطلب اىل حدوث "�إختناقات" يف مكاتب ت�سجيل
حقوق امللكية الفكرية يف مناطق ع��دي��دة من
العامل .واليوم يوجد يف مكاتب الت�سجيل حول
العامل نحو  4.2ماليني طلب ت�سجيل غري منجز،
وه��ذا �أم��ر ينبغي التعامل معه مبنتهى اجلدّية
ملواكبة التغيرّات احلا�صلة".
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الإبداع ال�ضائع

وع��ن زي��ارت��ه اىل لبنان ق��ال غ��ري �أن ��ه حظي
بالفر�صة للخو�ض يف الكثري من النقا�شات كما
كانت له زيارة "ممتازة" اىل رئي�س الوزراء الذي
حت��دث عن لبنان وع��ن كونه من البلدان التي
قام اقت�صادها على املعرفة .و�أبدى اعتقاده �أن
لبنان يتمتع بقطاع �إبداعي نا�شط .وهذا القطاع
م�س�ؤول عن نحو  4.75يف املئة من الناجت املحلي
الإجمايل ،كما يوظف نحو  4.5يف املئة من �إجمايل
املوظفني يف البلد .و�أ�ضاف�" :إن هذا القطاع ي�ضم
ال�شركات التي تنتج املو�سيقى واملحطات الإذاعية
وال�شركات املتخ�ص�صة يف الأخبار والتلفزيون
و�سائر �شركات الإن�ت��اج ال�سمعي  -الب�صري،
ومن املهم جد ًا لهذا القطاع ولكي يحافظ على
قيمته ومن� �وّه ،اللحاق بالتطورات املعلوماتية
والتال�ؤم مع الو�سط الرقمي كلي ًا" .و�أ�ضاف" :ال
�أعتقد �أننا نحتاج �إىل التذكري �أن امللكية الفكرية
حتافظ على م�صالح هذا القطاع وم�صلحة البلد
عموماً .ومن املعروف �أي�ض ًا �أن ال�شركات اللبنانية
منخرطة يف �أعمال "الفران�شايز" وهي حتتاج اىل
امللكية الفكرية لكي حتافظ على حقوقها ومنوّها
وازدهارها .كما �أن لبنان من البالد التي متلك
تاريخ ًا ثقافي ًا حاف ًال ومن م�صلحته املحافظة
على ما ميكن ت�سميته "التعبري الثقايف التقليدي"
�أو "الفولكلور" وت�سجيل كل مميزاته حلفظه ونقله
عرب الأجيال".
�أما عن م�ستوى التعاون من جانب احلكومات يف
املنطقة فيقول غري�":إن ثمة تزايد ًا ملحوظ ًا

فران�سي�س غري

واحل�ك��وم��ات تقتنع تدريجي ًا ب�أهمية التعامل
بجدية مع مو�ضوع امللكية الفكرية .ولدينا يف
لبنان م�ستوى ت�ع��اون جيد ج��د ًا م��ع احلكومة،
ونتمنى �أن نكثّف التعاون احلا�صل" .وقال" :من
النقاط التي تثريها حكومات املنطقة معنا هي
ق�ضية اللغة ،وه��ذا �أم��ر حم��ق .ونحن كمنظّ مة
علينا �أن ن��زوّد املنطقة بن�سبة �أك�بر من املواد
واملن�شورات ال�صادرة باللغة العربية ،و�سنفعل
ذلك يف امل�ستقبل".

الغزو التكنولوجي

وح��ول التطورات الرئي�سية احلا�صلة يف جمال
امللكية الفكرية حول العامل قال غري" :بع�ض
التطورات املهمة التي نر�صدها حالي ًا تقع �ضمن
التغيرّات اجليو � -سيا�سية العاملية وخ�صو�ص ًا يف
جمال التكنولوجيا .ويف اجلزء ال�شرقي من �آ�سيا
نرى ثالثة بلدان مت ّر بتغيرّات �إقت�صادية متزامنة
مع زيادة الطلب على ت�سجيل حقوق امللكية .هذه
البلدان هي ال�صني ،اليابان وجمهورية كوريا.
وب�شكل �أق��ل الهند التي متلك �إقت�صاد ًا يقوم
على اخل��دم��ات وال�برام��ج املعلوماتية والأف�لام
واملو�سيقى ،وت�ستثمر هذه البلدان يف جماالت
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية � -سوي�سرا

متعلقة بالعلوم وتدعم العلماء وتقوم بتطوير
التطبيقات التكنولوجية� ،إال �أنها ت�أتي بعد البلدان
ال�ث�لاث��ة امل��ذك��ورة .وينبغي ال�ت��وق��ف ملي ًا عند
رقم ملفت ،فال�صني واليابان وجمهورية كوريا
م�س�ؤولية جمتمعة عن نحو  25يف املئة من الإنتاج
العاملي التكنولوجي .وه��ذه النتيجة الإيجابية
حققتها البلدان الثالثة على الرغم من عائق
اللغة بينها وبني بلدان العامل".
التطور الآخر املهم يف جمال امللكية الفكرية حول
العامل بح�سب غري هو "الهجرة الكبرية التي
بد�أها املحتوى من و�سطه الورقي والت�سجيلي
الكال�سيكي �إىل الإن�ترن��ت ،وه��ذا الأم��ر ي�شكل
حتدي ًا ال �سابق له يف جمال امللكية .وهذا املحتوى
ه��و مثل املو�سيقى والأف�ل��ام وم���ؤخ��ر ًا الكتب
الرقمية ومكتبات الآداب الرقمية والن�صو�ص
الإخبارية التي تتعرّ�ض للتغيري والتعديل و�إعادة
الن�شر .وه��ذه ال�ه�ج��رة ت �ط��اول �أن��واع � ًا �أخ��رى
خمتلفة من املحتوى ،مبعنى �آخر �إنها تطاول كل
ما ميكن �أن ينتجه العقل الب�شري وميكن ترحيله
�إىل الو�سط الرقمي" .وي�ضيف" :خذ مث ًال م�س�ألة
"جامعي املحتوى" الذين يعيدون الن�شر بطرق
خمتلفة ،ه�ؤالء ال يتكبدون التكاليف على املواد
املُعاد ن�شرها ،وبب�ساطة ميكنهم �إن�شاء موقع على
الإنرتنت لكي ي�ستخدموه يف �إع��ادة ن�شر املواد
التي يجمعونها والتي قد تكون �أخبار ًا ومقاالت.
وي�ستفيد ه� ��ؤالء م��ن امل�ح�ت��وى ال��رق�م��ي بن�شر
الإع�لان��ات يف مواقعهم التي جت��ذب القراء –
امل�ستهلكني ،وهم ال يتكلفون مث ًال �أية �أعباء مالية
لتوظيف �صحافيني �أو مرا�سلني".
وي�ضيف" :التطور الآخر الذي يدفع �إىل الواجهة
م�شكلة جديدة �أمام امللكية الفكرية هو القاعدة
التكنولوجية التي باتت املجتمعات والإقت�صادات
العاملية تُبنى عليها.ملكية احل��ق يف املجال
املعريف هي م�س�ألة غري متفق عليها بعد �أو على
الأقل خا�ضعة للنقا�ش ،وباتت جتتذب الكثري من
الإنتباه حول العامل .وهذا الأمر ناجت عن �أ�سباب
�سيا�سية .فامللكية الفكرية ذات ال�صلة بالدواء
مث ًال لها ارتباطات ح�سا�سة باملجالني ال�سيا�سي
واالقت�صادي واملُ�لاح��ظ �أن ه��ذه النوعيات من
امللكية باتت جتتذب �إهتمام ًا �أك�ثر مما كانت
جتتذب يف املا�ضي .وقد يكون للتطور احلا�صل يف
"جمتمعات الإنرتنت" Internet Communities

عالقة باالهتمام امل��وجّ ��ه �إىل مو�ضوع امللكية
ال�ف�ك��ري��ة ،ذل��ك �أن �ه��ا تن�شر الأخ �ب��ار ب�أ�سلوب
�سريع م��ا يحقق املعرفة مبوا�ضيع �إجتماعية
متنوعة �أ�سرع من الو�سائل الإعالمية الأخرى
الكال�سيكية .وم�ستقب ًال �ستنت�شر الأخبار املتعلقة
باملو�ضوع ب�شكل �أ�سرع نتيجة ارتفاع عدد كل من
م�ستخدمي االنرتنت وحملة النقّال حول العامل".

حمنة الأرقام

ويقول غري" :ملعرفة حقيقة الأو��ض��اع املتعلقة
بامللكية الفكرية يجب �أن نح�صل على الأرقام
والإح�صاءات ال�صحيحة ،لذا نفت�ش ونلج�أ اىل
احلكومات والقطاع اخلا�ص �سعي ًا خلف رقم �أو
�إح�صائيات حديثة .لكن الأرق��ام دائم ًا �أقل مما
نريد .لذا قمنا مببادرة تت�ضمن برناجم ًا خا�ص ًا
باملنظمة العاملية للملكية الفكرية وتتيح دعم
الأمتتة والتحديث يف مكاتب امل�ؤ�س�سات العامة.
يرا م��ن امل�ؤ�س�سات يف
وال �ي��وم ن��دع��م ع ��دد ًا ك �ب� ً
البلدان العربية لتحديث �أ�ساليب عملها ونعتقد �أن
هذا الربنامج ي�ستطيع دعم ق�ضية الإح�صاءات
والأرقام عموماً .والو�صول اىل الأرقام مهم جد ًا
خ�صو�ص ًا �أنه ي�ساعد على القيا�س� .أي�ض ًا تقدّم
الإح�صاءات والأرق��ام معلومات قيّمة ل�صانعي
ال�سيا�سات ،وم��ن خاللها ي�ستطيعون حتديد

 4.2مالييـ ـ ـ ــن طـ ـ ـل ـ ـ ــب ت�سجي ـ ـ ــل ملكيـ ـ ـ ــة فكريـ ـ ـ ــة
غيـ ـ ـ ـ ـ ــر منج ـ ـ ـ ـ ــز ف ــي العال ـ ـ ـ ـ ــم
ال�صيـ ـ ـ ــن ،اليابـ ـ ـ ــان وكوريـ ـ ـ ــا اجلنوبية
يت�صـ ـ ــدرون قائم ـ ـ ــة ت�سجيـ ـ ـ ـ ــل امللكيـ ـ ـ ـ ــة الفكريـ ـ ـ ـ ــة

القرارات الأكرث دقة والأك�ثر مالءمة للتطورات
يف جمال امللكية الفكرية كما يف �سائر ال�ش�ؤون
الإقت�صادية .مث ًال �إذا ك��ان ل��دى بلد ما نظام
اح�صاءات مالئم ميكن ل�صانعي ال�سيا�سات فيه
معرفة �أي من التكنولوجيات تدخل البلد حالي ًا و�أي
منها تخرج من البلد ،كما ي�ستطيعون معرفة �أي
من التكنولوجيات الأجنبية تناف�س التكنولوجيات
الوطنية .كما �سيتمكن �صانعو ال�سيا�سات من
معرفة �أي م��ن امل�ج��االت ينبغي توجيه القطاع
اخلا�ص اليها للإ�ستثمار .خذ مث ًال طلبات حقوق
امللكية الفكرية اخلا�صة باللقاحات� ،إن جمرد
معرفة عددها وجماالتها ومن�شئها ت�ساعد البلدان
على معرفة ما يعينها على تطوير قطاعاتها .على
�سبيل املثال ت�ستطيع اليوم �أن تعرف من خالل
طلبات حقوق امللكية الفكرية وامللكيات امل�سجّ لة يف
جمال الدواء من هم الذين يعملون على حت�ضري
لقاحات خا�صة ب�ـ  H1N1حالي ًا وغ�يره��ا من
اللقاحات و�أين يعملون عليها".
ويختم غري" :لقد و�ضعت �أه��داف �سرتاتيجية
قبل �إ�ستالمي مهامي ،وبالفعل حققنا بع�ض
الإجن��ازات ويبقى البع�ض الآخ��ر قيد التنفيذ.
ل�ق��د �أ��ّ�س���س�ن��ا ق��اع��دة م�ع�ل��وم��ات للمن�شورات
العاملية والتكنولوجية وتعاونا مع النا�شرين.
كذلك ح�صلنا على تفوي�ض للعمل على ملف
"املعرفة التقليدية" و"التعبري الثقايف التقليدي"
(الفولكلور)� .أما ما يجب �أن نفعله هو مراجعة
وتعزيز وحت�سني براجمنا اخلا�صة بامل�ساعدة
التقنية التي نوجهها عادة للبلدان النامية ،كما
علينا �أن ن�صل اىل اجلميع ونتمكن من �إ�ستخدام
التكنولوجيا كلي ًا يف �أعمالنا من دون �أن نن�سى �أنه
يجب علينا العمل �أحيان ًا مع فئة من البلدان التي
ال ت�ستخدم التكنولوجيا يف �أحدث �أدواتها".

�إياد ديراين
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