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الفكـرية  

غري  مع  والأعمال"  "الإقت�صاد  لقاء  ترّكز 
حول ثالث ق�سايا: مر�كز �سناعة �لرثوة وعالقتها 
بامللكية �لفكرية، ودور �مللكية �لفكرية يف دعم دور 
ت�سهدها  �لتي  �لتطور�ت  و�أهم  و�قت�ساده،  لبنان 

�مللكية �لفكرية حول �لعامل. وهنا �للقاء:

�سيطرة امللكية الفكرية  
�أن حمور عملية  �إىل  بالإ�سارة  غري حديثه  بد�أ 
من  �ن��ت��ق��اًل  ي�سهد  �ل��ع��امل  ح��ول  �لرثوة"  "خلق 
"وهذه  �لفكري  �ملال  ر�أ�س  �إىل  �ملادي  �ملال  ر�أ�س 
منذ  بالإنت�سار  ب��د�أت  �لأهمية  غاية  يف  ظاهرة 
فرتة وهي ت�سّجل تز�يدً� متو��ساًل. وكما �سيطرت 
�مللكية �ملادية على ر�أ�س �ملال �ملادي، فاإننا �ليوم 
�ملال  ر�أ���س  على  �لفكرية  للملكية  �سيطرة  ن��رى 

�لفكري". 
متز�يدين  و�إحرت�مًا  تقديرً�  نرى  �ل�سبب  ولهذ� 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  خ�����س��و���س��ًا  �ل��ف��ك��ري��ة  للملكية 
�لإقت�سادي، ولهذ� �أي�سًا نعي�س �ليوم مرحلة ما 
ي�سمى ب� "�إقت�ساد �ملعرفة". �إحدى �لنتائج �لبارزة 
غري، هو  �لتي ن�سهدها بح�سب  �لتغّي�ت  لهذه 
�مللكية  جم��ال  يف  �لت�سجيل  على  �لطلب  �رت��ف��اع 
�أدى هذ� �لرتفاع يف  "وقد  �لفكرية حول �لعامل. 
�لطلب �ىل حدوث "�إختناقات" يف مكاتب ت�سجيل 
من  ع��دي��دة  مناطق  يف  �لفكرية  �مللكية  حقوق 
حول  �لت�سجيل  مكاتب  يف  يوجد  و�ليوم  �لعامل. 
�لعامل نحو 4.2 ماليني طلب ت�سجيل غي منجز، 
�جلّدية  مبنتهى  معه  �لتعامل  ينبغي  �أم��ر  وه��ذ� 

ملو�كبة �لتغّي�ت �حلا�سلة". 

الإبداع ال�سائع
�أن���ه حظي  غــري  وع��ن زي��ارت��ه �ىل لبنان ق��ال 
كما  �لنقا�سات  من  �لكثي  للخو�س يف  بالفر�سة 
كانت له زيارة "ممتازة" �ىل رئي�س �لوزر�ء �لذي 
�لتي  �لبلد�ن  من  كونه  وع��ن  لبنان  عن  حت��دث 
�أن  �عتقاده  و�أبدى  �ملعرفة.  �قت�سادها على  قام 
لبنان يتمتع بقطاع �إبد�عي نا�سط. وهذ� �لقطاع 
م�سوؤول عن نحو 4.75 يف �ملئة من �لناجت �ملحلي 
�لإجمايل، كما يوظف نحو 4.5 يف �ملئة من �إجمايل 
�ملوظفني يف �لبلد. و�أ�ساف: "�إن هذ� �لقطاع ي�سم 
�ل�سركات �لتي تنتج �ملو�سيقى و�ملحطات �لإذ�عية 
و�لتلفزيون  �لأخبار  يف  �ملتخ�س�سة  و�ل�سركات 
�لب�سري،   - �ل�سمعي  �لإن��ت��اج  �سركات  و�سائر 
ولكي يحافظ على  �لقطاع  لهذ�  �ملهم جدً�  ومن 
�ملعلوماتية  بالتطور�ت  �للحاق  ومن���ّوه،  قيمته 
"ل  و�أ�ساف:  كليًا".  �لرقمي  �لو�سط  و�لتالوؤم مع 
�أعتقد �أننا نحتاج �إىل �لتذكي �أن �مللكية �لفكرية 
حتافظ على م�سالح هذ� �لقطاع وم�سلحة �لبلد 
عمومًا. ومن �ملعروف �أي�سًا �أن �ل�سركات �للبنانية 
منخرطة يف �أعمال "�لفر�ن�سايز" وهي حتتاج �ىل 
�مللكية �لفكرية لكي حتافظ على حقوقها ومنّوها 
و�زدهارها. كما �أن لبنان من �لبالد �لتي متلك 
�ملحافظة  م�سلحته  ومن  حافاًل  ثقافيًا  تاريخًا 
على ما ميكن ت�سميته "�لتعبي �لثقايف �لتقليدي" 
�أو "�لفولكلور" وت�سجيل كل مميز�ته حلفظه ونقله 

عرب �لأجيال".
�أما عن م�ستوى �لتعاون من جانب �حلكومات يف 
ملحوظًا  تز�يدً�  ثمة  غري:"�إن  فيقول  �ملنطقة 

�لتعامل  باأهمية  تدريجيًا  تقتنع  و�حل��ك��وم��ات 
يف  ولدينا  �لفكرية.  �مللكية  مو�سوع  مع  بجدية 
�حلكومة،  م��ع  ج��دً�  جيد  ت��ع��اون  م�ستوى  لبنان 
"من  وقال:  �لتعاون �حلا�سل".  نكّثف  �أن  ونتمنى 
معنا هي  �ملنطقة  تثيها حكومات  �لتي  �لنقاط 
كمنّظمة  ونحن  حم��ق.  �أم��ر  وه��ذ�  �للغة،  ق�سية 
�ملو�د  من  �أك��رب  بن�سبة  �ملنطقة  ن��زّود  �أن  علينا 
و�سنفعل  �لعربية،  باللغة  �ل�سادرة  و�ملن�سور�ت 

ذلك يف �مل�ستقبل". 

الغزو التكنولوجي
جمال  يف  �حلا�سلة  �لرئي�سية  �لتطور�ت  وح��ول 
"بع�س  غري:  قال  �لعامل  حول  �لفكرية  �مللكية 
�لتطور�ت �ملهمة �لتي نر�سدها حاليًا تقع �سمن 
�لتغّي�ت �جليو - �سيا�سية �لعاملية وخ�سو�سًا يف 
جمال �لتكنولوجيا. ويف �جلزء �ل�سرقي من �آ�سيا 
نرى ثالثة بلد�ن متّر  بتغّي�ت �إقت�سادية متز�منة 
مع زيادة �لطلب على ت�سجيل حقوق �مللكية. هذه 
كوريا.  وجمهورية  �ليابان  �ل�سني،  هي  �لبلد�ن 
يقوم  �إقت�سادً�  متلك  �لتي  �لهند  �أق��ل  وب�سكل 
و�لأف��الم  �ملعلوماتية  و�ل��رب�م��ج  �خل��دم��ات  على 
جمالت  يف  �لبلد�ن  هذه  وت�ستثمر  و�ملو�سيقى، 

مديــر عـام »ويبـو«: 
لبنان لديه كنز تنق�صه احلماية

اأن متلك، يعني ح�سولك على احلق احل�سري يف الإحتفاظ ب�سيء ما والتمّتع به 
ووهبه اأو التخل�ص منه، لكن عندما تتعلق امللكية بالفكر فاإن للم�ساألة ح�سابات 

اأخرى. ومع اأن امللكية الفكرية هي من اأقدم امللكيات يف التاريخ، اإل اأنها من 
امللكيات ال�سعيفة التي حتتاج اإىل من يحميها وي�سونها. وهنا بالتحديد يقع 

 .)Wipo جوهر اأعمال املنظمة العاملية للملكية الفكرية )ويبو
"الإقت�ساد والأعمال" التقت املدير العام لهذه املنظمة فران�سي�ص غري، الذي زار 
بريوت موؤخراً  حيث �سارك يف اأعمال موؤمتر حول امللكية الفكرية والتقى رئي�ص 

احلكومة املكّلف بت�سريف الأعمال فوؤاد ال�سنيورة، اإ�سافة اىل عدد من الوزراء 
واملتخ�س�سني يف ق�سايا امللكية الفكرية.

�سن��اع�����ة �لث�����روة تنتق�����ل م����ن �مل�����ادة �إل�����ى �لفك�����ر
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بتطوير  وتقوم  �لعلماء  وتدعم  بالعلوم  متعلقة 
�لتطبيقات �لتكنولوجية، �إال �أنها تاأتي بعد �لبلد�ن 
عند  مليًا  �ل��ت��وق��ف  وينبغي  �مل���ذك���ورة.  �ل��ث��اث��ة 
كوريا  وجمهورية  و�ليابان  فال�سني  ملفت،  رقم 
م�سوؤولية جمتمعة عن نحو 25 يف �ملئة من �الإنتاج 
�الإيجابية  �لنتيجة  وه��ذه  �لتكنولوجي.  �لعاملي 
عائق  من  �لرغم  على  �لثاثة  �لبلد�ن  حققتها 

�للغة بينها وبني بلد�ن �لعامل". 
�لتطور �الآخر �ملهم يف جمال �مللكية �لفكرية حول 
�لتي  �لكبرية  "�لهجرة  هو  غري  بح�سب  �لعامل 
و�لت�سجيلي  �لورقي  و�سطه  من  �ملحتوى  بد�أها 
ي�سكل  �الأم��ر  وه��ذ�  �الإن��رن��ت،  �إىل  �لكا�سيكي 
حتديًا ال �سابق له يف جمال �مللكية. وهذ� �ملحتوى 
�لكتب  وم���وؤخ���رً�  و�الأف�����ام  �ملو�سيقى  مثل  ه��و 
و�لن�سو�ص  �لرقمية  �الآد�ب  ومكتبات  �لرقمية 
�الإخبارية �لتي تتعّر�ص للتغيري و�لتعديل و�إعادة 
�أخ��رى  �أن���و�ع���ًا  ت��ط��اول  �ل��ه��ج��رة  �لن�سر. وه���ذه 
خمتلفة من �ملحتوى، مبعنى �آخر �إنها تطاول كل 
ما ميكن �أن ينتجه �لعقل �لب�سري وميكن ترحيله 
�إىل �لو�سط �لرقمي". وي�سيف: "خذ مثًا م�ساألة 
بطرق  �لن�سر  يعيدون  �لذين  �ملحتوى"  "جامعي 
�ملو�د  على  �لتكاليف  يتكبدون  ال  هوؤالء  خمتلفة، 
�ملُعاد ن�سرها، وبب�ساطة ميكنهم �إن�ساء موقع على 
�ملو�د  ن�سر  �إع��ادة  يف  ي�ستخدموه  لكي  �الإنرنت 
�أخبارً� ومقاالت.  �لتي يجمعونها و�لتي قد تكون 
بن�سر  �ل��رق��م��ي  �مل��ح��ت��وى  م��ن  ه����وؤالء  وي�ستفيد 
 – �لقر�ء  جت��ذب  �لتي  مو�قعهم  يف  �الإع��ان��ات 
�مل�ستهلكني، وهم ال يتكلفون مثًا �أية �أعباء مالية 

لتوظيف �سحافيني �أو مر��سلني".
وي�سيف: "�لتطور �الآخر �لذي يدفع �إىل �لو�جهة 
م�سكلة جديدة �أمام �مللكية �لفكرية هو �لقاعدة 
�لتكنولوجية �لتي باتت �ملجتمعات و�الإقت�ساد�ت 
�ملجال  يف  �حل���ق  عليها.ملكية  ُتبنى  �لعاملية 
�أو على  �ملعريف هي م�ساألة غري متفق عليها بعد 
�الأقل خا�سعة للنقا�ص، وباتت جتتذب �لكثري من 
�الإنتباه حول �لعامل. وهذ� �الأمر ناجت عن �أ�سباب 
بالدو�ء  �ل�سلة  ذ�ت  �لفكرية  فامللكية  �سيا�سية. 
�ل�سيا�سي  �رتباطات ح�سا�سة باملجالني  مثًا لها 
من  �لنوعيات  ه��ذه  �أن  و�ملُ��اح��ظ  و�القت�سادي 
كانت  مما  �أك��ر  �إهتمامًا  جتتذب  باتت  �مللكية 
جتتذب يف �ملا�سي. وقد يكون للتطور �حلا�سل يف 
 Internet Communities "جمتمعات �الإنرنت"

�مللكية  مو�سوع  �إىل  �مل��وّج��ه  باالهتمام  عاقة 
باأ�سلوب  �الأخ��ب��ار  تن�سر  �أن��ه��ا  ذل��ك  �ل��ف��ك��ري��ة، 
�إجتماعية  مبو��سيع  �ملعرفة  يحقق  م��ا  �سريع 
�الأخرى  �الإعامية  �لو�سائل  من  �أ�سرع  متنوعة 
�لكا�سيكية. وم�ستقبًا �ستنت�سر �الأخبار �ملتعلقة 
باملو�سوع ب�سكل �أ�سرع نتيجة �رتفاع عدد كل من 
م�ستخدمي �النرنت وحملة �لنّقال حول �لعامل". 

حمنة الأرقام
�ملتعلقة  �الأو���س��اع  حقيقة  "ملعرفة  غري:  ويقول 
�الأرقام  على  نح�سل  �أن  يجب  �لفكرية  بامللكية 
�ىل  ونلجاأ  نفت�ص  لذ�  �ل�سحيحة،  و�الإح�ساء�ت 
�أو  رقم  خلف  �سعيًا  �خلا�ص  و�لقطاع  �حلكومات 
�إح�سائيات حديثة. لكن �الأرق��ام د�ئمًا �أقل مما 
نريد. لذ� قمنا مببادرة تت�سمن برناجمًا خا�سًا 
دعم  وتتيح  �لفكرية  للملكية  �لعاملية  باملنظمة 
�لعامة.  �ملوؤ�س�سات  مكاتب  يف  و�لتحديث  �الأمتتة 
�ملوؤ�س�سات يف  م��ن  ك��ب��ريً�  ع���ددً�  ن��دع��م  و�ل��ي��وم 
�لبلد�ن �لعربية لتحديث �أ�ساليب عملها ونعتقد �أن 
�الإح�ساء�ت  ق�سية  ي�ستطيع دعم  �لربنامج  هذ� 
و�الأرقام عمومًا. و�لو�سول �ىل �الأرقام مهم جدً� 
تقّدم  �أي�سًا  �لقيا�ص.  على  ي�ساعد  �أنه  خ�سو�سًا 
ل�سانعي  قّيمة  معلومات  و�الأرق���ام  �الإح�ساء�ت 
حتديد  ي�ستطيعون  خالها  وم��ن  �ل�سيا�سات، 

للتطور�ت  ماءمة  و�الأك��ر  دقة  �الأكر  �لقر�ر�ت 
�ل�سوؤون  �سائر  يف  كما  �لفكرية  �مللكية  جمال  يف 
نظام  ما  بلد  ل��دى  ك��ان  �إذ�  مثًا  �الإقت�سادية. 
�ح�ساء�ت مائم ميكن ل�سانعي �ل�سيا�سات فيه 
معرفة �أي من �لتكنولوجيات تدخل �لبلد حاليًا و�أي 
منها تخرج من �لبلد، كما ي�ستطيعون معرفة �أي 
من �لتكنولوجيات �الأجنبية تناف�ص �لتكنولوجيات 
من  �ل�سيا�سات  �سانعو  �سيتمكن  كما  �لوطنية. 
�لقطاع  توجيه  ينبغي  �مل��ج��االت  م��ن  �أي  معرفة 
�خلا�ص �ليها لاإ�ستثمار. خذ مثًا طلبات حقوق 
جمرد  �إن  باللقاحات،  �خلا�سة  �لفكرية  �مللكية 
معرفة عددها وجماالتها ومن�سئها ت�ساعد �لبلد�ن 
على معرفة ما يعينها على تطوير قطاعاتها. على 
خال  من  تعرف  �أن  �ليوم  ت�ستطيع  �ملثال  �سبيل 
طلبات حقوق �مللكية �لفكرية و�مللكيات �مل�سّجلة يف 
جمال �لدو�ء من هم �لذين يعملون على حت�سري 
من  وغ��ريه��ا  حاليًا   H1N1 ب���  خا�سة  لقاحات 

�للقاحات و�أين يعملون عليها". 
�أه��د�ف �سر�تيجية  "لقد و�سعت   ويختم غري: 
بع�ص  حققنا  وبالفعل  مهامي،  �إ�ستامي  قبل 
�لتنفيذ.  قيد  �الآخ��ر  �لبع�ص  ويبقى  �الإجن���از�ت 
للمن�سور�ت  م��ع��ل��وم��ات  ق��اع��دة  �����س��ن��ا  �أ���سّ ل��ق��د 
�لنا�سرين.  مع  وتعاونا  و�لتكنولوجية  �لعاملية 
ملف  على  للعمل  تفوي�ص  على  ح�سلنا  كذلك 
�لتقليدي"  �لثقايف  و"�لتعبري  �لتقليدية"  "�ملعرفة 
�أن نفعله هو مر�جعة  �أما ما يجب  )�لفولكلور(. 
بامل�ساعدة  �خلا�سة  بر�جمنا  وحت�سني  وتعزيز 
�لنامية، كما  للبلد�ن  نوجهها عادة  �لتي  �لتقنية 
علينا �أن ن�سل �ىل �جلميع ونتمكن من �إ�ستخد�م 
�لتكنولوجيا كليًا يف �أعمالنا من دون �أن نن�سى �أنه 
يجب علينا �لعمل �أحيانًا مع فئة من �لبلد�ن �لتي 

ال ت�ستخدم �لتكنولوجيا يف �أحدث �أدو�تها". 
اإياد ديراين

 4.2 مالييــــــــن طـــــلـــــــب ت�سجيـــــــل ملكيــــــــة فكريــــــــة
    غيــــــــــــر منجـــــــــــز فـــي العالـــــــــــم

 ال�سيــــــــن، اليابــــــــان وكوريــــــــا اجلنوبية 
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