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مقدمة الكاتب
ً ال بّد من اإلشارة بداية إىل أن هذا التقرير غير قادر في حدود مساحته لتغطية كل ما يتعلق بالموضوع ماضيا

وحاضراً ومستقبالً، نظراً لصعوبة اإللمام واإلحاطة بكامل قوانين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالشرح

والتحليل في هذه المساحة الضيقة. 

 

إضافة إىل ذلك وبالرغم من البحث المضني حول موضوع البحث في الدول العربية، إال أن  أغلب الدراسات

التي وجدناها تفتقر للتحليل الموضوعي للقوانين، حيث غلبت اإلشادة بالقوانين رغم سلبياتها أو افتقارها

للنص القانوني الذي يواكب العصر الرقمي الذي بات بيئة حاضنة للقرصنة لحقوق المؤلفين وأصحاب

الحقوق المجاورة دون حسيب أو رقيب!. 

 

بالمختصر، حاولنا قدر اإلمكان اإلضاءة عىل واقع الحال، متخذين نماذج بالشرح من سورية ولبنان

وفلسطين والعراق وتونس، وكلنا ثقة من خالل مناقشة هذا التقرير في نسخته األوىل أننا سنحصل عىل

مالحظات ومقترحات ستغنيه وتجعله متكامالً بحيث يقترح تقديم حلول ناجعة لتطوير قوانين حقوق

المؤلف وحقوق الملكية الفكرية سواء في النشر الورقي أو اإللكتروني،وبما يضمن حماية الحقوق ويعود

بالنفع المادي المستحق ألصحابها. 

 

غسان فطوم، سوريا كانون أول/ديسمبر 2020



 

الفصل األول: حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية والحقوق المجاورة في العالم

 

 لمحة تاريخية عن نشأة حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية في العالم

 

ً اإلحاطة بكامل المعلومات، وفيما ً جزئياً، فمن الصعب جدا ً أن سرد أي تاريخ يكون دائما نتفق جميعا

يخص موضوعنا وبالعودة إىل ما توفر من وثائق ومعطيات عن جذور نشأة الملكية الفكرية وجدنا أن

شرارتها األوىل"قد أوقدت في شمال إيطاليا في عصر النهضة، حيث صدر في مدينة البندقية عام 1474م

قانونخاص يوفر الحماية لالختراعات، واعتمد عىل منح الُمخترع حقوقه كافة

 

أما نظام حق المؤلف فيرجع إىل اختراع الحروف المطبعية واآللة الطابعة عىل يد يوهانس غوتنبرغ عام

1440م. 

 

 ومع تقدم الزمن "أصبحت الحاجة ماسة وجلّية إىل حماية دولّية للملكّية الفكريّة،وما دعم ذلك حادثة إحجام

أصحاب المعارض األجانب عن المشاركة في المعرض العالمّي لالختراعات، الذي أقيم في مدينة فيينا في

عام (1873م)؛ خشية سرقة أفكارهم واستغاللها تجاريّاً في بلدان أخرى. 

 

وتفيد الوثائق أن عام (1883م) شهد ميالد "اتفاقّية باريس لحماية الملكّية الصناعّية"، وهي تعّد المعاهدة

الدولّية الكبرى التي تستهدف مساعدة مواطني بلد ما في الحصول عىل حماية إبداعاتهم الفكريّة في بلدان

أخرى. وفي عام (1884م) دخلت اتفاقّية باريس حّيز التنفيذ، بعدد أعضاء بلغ آنذاك (14) دولة عضواً،

وبمقتضاها تّم إنشاء مكتب دولّي يضطلع بالمهاّم اإلداريّة، مثل تنظيم اجتماعات الدول األعضاء. 

 

وفي عام (1886م) دخلت حقوق النشر والتأليف الساحة الدولّية، من خالل إبرام اتفاقّية (برن) لحماية

الملكّية األدبّية والفنّية، والتي كان الهدف منها مساعدة مواطني الدول األعضاء بها، في الحصول عىل

حماية دولّية لحّقهم في التحكّم في أعمالهم االبتكاريّة. 

 

ومثلما كان الحال مع اتفاقّية باريس؛ فقد تّم بمقتضى "اتفاقّية برن" إنشاء مكتب دولّي ليضطلع بتنفيذ

المهاّم اإلداريّة؛ وفي عام (1893م) اتّحد هذان المكتبان لتشكيل منّظمة دولّية سّميت بـ "المكاتب الدولّية

 .("BIRPI" المعروفة باختصارها باللغة الفرنسّية) "المّتحدة لحماية الملكّية الفكريّة

 

شكل منظمة "البيربي" لم يبَق عىل حاله، بل تغّير هيكلها مع ازدياد أهمّية الملكّية الفكريّة؛ ففي عام

(1960م) انتقلت المنّظمة من مدينة برن إىل مدينة جنيف، لتكون أقرب من منّظمة األمم المّتحدة وغيرها

من المنّظمات الدولّية األخرى في هذه المدينة، وبعد مرور عقد من الزمن؛ تغّيرت منّظمة "البيربي" لتصبح

منّظمة "الويبو" في أعقاب دخول اتفاقّية تأسيس المنّظمة العالمّية للملكّية الفكريّة حّيز النفاذ.

 

وفي عام (1974م)، أصبحت "الويبو" وكالة متخّصصة في منظومة األمم المّتحدة، مكلّفة بإدارة شؤون

الملكّية الفكريّة المعترف بها من قبل الدول األعضاء باألمم المّتحدة. ووّسعت "الويبو" دورها؛ بل

وأوضحت عىل نطاق أوسع أهّمّية حقوق الملكّية الفكريّة في إدارة التجارة ذات الطابع العولمّي، من خالل

دخولها في اتّفاق تعاون مع منّظمة التجارة العالمّية، حيث تم بتاريخ 14 نيسان عام 1994 إقرار اتفاق

جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة والمعروفة باسم «تريبسGATT".(1) واآلن (الويبو)؛ تدير

ً من خالل ً ومتنوعا 24 معاهدة (بالتعاون مع منظمات دولية أخرى في ثالث منها) وتنفذ برنامج عمل ثريا

الدول األعضاء.

 



ثّمة قلق كبير! 

 

اليوم "ثمة قلق كبير بشأن النقص الواضح للديمقراطية في عملية وضع السياسات الخاصة بحقوق

التأليف والنشر عىل الصعيد الدولي. ومن المثير للقلق بوجه خاص الميل إىل إجراء المفاوضات التجارية

في سرية شديدة، مع مشاركة كبيرة للشركات ولكن من دون مشاركة مكافئة من المسؤولين المنتخبين

واألصوات األخرى المعنية بالصالح العام، وعىل سبيل المثال، شملت المفاوضات التي جرت مؤخراً بشأن

ً قليالً من البلدان التي تتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة التزوير التجاري واتفاق شراكة المحيط الهادئ عددا

التزامات هامة في مجال سياسة حقوق التأليف والنشر، من دون االستفادة من المشاركة العامة والنقاش

العام، وعىل العكس من ذلك، 

 

اتسمت المفاوضات بشأن المعاهدات في منتديات المنظمة العالمية للملكية الفكرية بقدر أكبر من

ً ما يُعرب عن القلق من االنفتاح والمشاركة وبناء توافق اآلراء، وبصرف النظر عن المنتدى المعقود، كثيرا

أن األطراف القوية قد تستخدم عملية وضع القواعد عىل الصعيد الدولي من أجل تقييد الخيارات

السياساتية عىل الصعيد المحلي، بما يعزز المصالح الخاصة عىل حساب الرفاه العام أو حقوق اإلنسان".(2) 

 

الصراع مستمر واالنتهاكات في تزايد! 

 

رغماالتفاقيات التي ذكرناها، لكن "ال تزال حقوق المؤلف تعيش صراع المدرستين الفرنسية واألميركية،

الصراع بين "حق المؤلف" و"حق النسخ" أو "االستخدام"، فاألخير يهدف إىل حماية االستثمارات أكثر من

حماية حقوق المؤلف وهو الركن األساس في المدرسة الفرنسية".(3) 

 

وفي العالم العربي هناك فجوة واضحة عىل صعيد الملكية الفكرية تلقي " بظاللها عىل النمو االقتصادي

وحركة اإلبداع في المنطقة العربية، ويبرز هذا األمر بشكل خاص في مجال اإلبداع الفني حيث التعديات

عليها شائعة في مختلف الدول العربية، وال يغير من جوهر ذلك التطورات اإليجابية التي شهدتها تشريعات

عدة دول عربية، 

 

فمن المعروف للجميع إن عدم توفير هذه الحماية بشكل كاف ال يشجع المبدعين بسبب ضعف المردود

المادي والمعنوي إلنتاجهم العلمي والفني عىل ضوء سرقتها والتعدي عليها".(4)

 

 عىل الرغم من أهمية الملكّيات الفكريّة في حماية الحقوق، إال أنها محّددة بتاريخ صالحية. فعىل سبيل

المثال، يحمي قانون الواليات المتحدة األعمال الخاضعة لحقوق الطبع والنشر حتى آخر يوم من حياة

المؤلف، بينما تمّدد هذه الصالحية لفترة  70 أو 50 سنة إضافية في كندا. تُمنح براءة االختراع عادًة لمدة 20

عاًما، بينما تنتهي مدة صالحية العالمة التجارية بعد 10 سنوات ما لم يتم تجديدها بشكل فاعل. تصبح

بالتالي جميع الملكّيات الفكرية، بعد تاريخ انتهاء الصالحية، ملكية عامة، أي متاحة لالستخدام من قبل

الجميع.



 

لماذا يجب ان تهتم نقابات الصحفيين بقضية حقوق المؤلف اآلن؟

 

 مع النمو المتسارع للصحافة الرقمية  وانتشارها عبر المنابر الرقمية المختلفة خالل العقد الماضي، والتي من

المتوقع ان تصبح النموذج الصحفي الذي سيفرض سيطرته عىل قطاع االعالم خالل العقد المقبل، تقع عىل

نقابات واتحادات الصحفيين مسؤولية ضمان ان مختلف جوانب انتاج وتوزيع الصحافة الرقمية منظمة

بطريقة تحفظ الحقوق االجتماعية والمهنية للصحفيين وتقوم عىل أساس نزيهة وعادلة. 

 

وحماية حقوق المؤلف في الصحافة الرقمية من اكثر القضايا تعقيدا، ولها تأثير مباشر عىل حقوق الصحفيين

والمؤسسات اإلعالمية المادية والمهنية. 

 

فمن جهة، هناك االستغالل المباشر لشركات التقنية العالمية منذ نشأتها للمحتويات الصحفية في جميع

بلدان العالم، وتحقيق أرباح طائلة دون ان تسدد مستحقات مادية للؤسسات االعالمية. ومن جهة أخرى،

هناك سرقات المحتويات الصحفية عىل المستوى الوطني واالقليمي والتي تنتشر بشكل واسع في قطاع

الصحافة الرقمية، حتى اصبح احد تسميات الصحافة الرقمية هو "صحافة نسخ ولصق." 

 

وباإلضافة إىل الخسائر المادية التي تسببها هذه الممارسة للصحفيين والمؤسسات االعالمية، فهي تعيق

إنتاج محتويات صحفية أصيلة ونوعية، ألن المؤسسات الصحفية تحجم عن االستثمار في انتاج تقارير

وتحقيقات صحفية قد تستغرقها أسابيع من االستثمار والجهد، طالما أنه سيتم سرقتها بعد دقائق من

نشرها..



الفصل الثاني: استعراض تشريعات حقوق المؤلف والملكية الفكرية والحقوق المجاورة في العالم

العربي وتطبيقاتها- ثغرات ومقترحات للتطوير-

 

 تفيد الوثائق التاريخية أن معظم الدول العربية عرفت "قوانين الملكية الفكرية بمعناها الحديث منذ أيام

اإلمبراطورية العثمانية عام 1916 حيث تم آنذاك إقرار قانون لحق المؤلف في اإلمبراطورية العثمانية، وكان

أول تشريع في المغرب 1916 الملغى و المعدل عام 1970، وفي لبنان قانون عام 1924، وفي مصر عام 1954

،وفي تونس عام 1966 ،و في العراق عام 1971 ،و في السودان عام 1974، وفي األردن عام 1992،ويبدو من

خالل االطالع عىل هذه القوانين أنها تتشابه أحيانا وتتطابق أحيانا أخرى في الكثير من بنودها، خاصة و أنها

تستند أيضا إىل مختلف االتفاقات الدولية في هذا الشأن و التي منها اتفاقية واشنطن 1911، والهاي ولندن

1934، ولشبونة 1958 و غيرها.(5) 

 

وفيما يخص الحماية الفعلية لحقوق الملكية الفكرية للمؤلف والحقوق المجاورة في المنطقة العربية نجدها

تحتاج لبذل جهود كبيرة تحّول مواد القانون إىل فعل حقيقي عىل األرض، فقد ثبت من خالل ما نشهده من

تعٍد صارخ عىل حقوق المؤلفين والكتاب والصحفيين من سلب وقرصنة في أكثر من بلد عربي أن سّن

القوانين والتشريعات لوحده ال يكفي، وإنما العبرة في التنفيذ والتطبيق، ولعل من يطلع عىل التشريعات

والقوانين العربية المعنية بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة مقارنة باالتفاقيات والممارسات الدولية

سيشهد بوضوح مدى قصور العديد منها، فبعضها ضعيف ويتضمن ثغرات واآلخر ال يواكب التطّور ويعاني

من قصور أو من خلل في التطبيق أو تساهل في العقوبات وهو ما يلقي بظالله عىل النمو االقتصادي وحركة

ً من واضعي السياسات بهذا الخصوص من ً حقيقيا اإلبداع في المنطقة العربية األمر الذي يتطلب استنفارا

أجل تطوير وتحديث القوانين وتهيئة بيئة تشريعية مناسبة كي تتماشي مع روح العصر، ألن أي معالجة آنية

للمشاكل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بالمنطقة العربية ال تكون البيئة التشريعية أساسا لالنطالق بها

ستفشل حتماً. 

 

والغريب أن الدول العربية بدالً من أن تستفيد من تجاربها وخبرتها أو إرثها التاريخي في مجال الملكية

الفكرية، نجد لألسف أن "نسبة القرصنة واالعتداء عىل حقوق المؤلف الزالت عالية بشكل كبير في العالم

العربي و السبب الرئيسي لذلك كما أسلفنا هو ضعف تطبيق وإنفاذ الحقوق من قبل األجهزة المعنية"، لذا

هناك الكثير من االنتقادات التي توجه للقضاء العربي أقلها"أنه ال يأخذ دائما مسألة تعويض المدعى عليه

بالجدية الكافية وكذلك ال يتم تقدير قيمة الضمانات والكفاالت التي يتم فرضها أحيانا لضمان هذه

التعويضات, كما في حالة اإلجراءات االحتياطية, بشكل واقعي وكافي لتعويض المدعى عليه".(6) 

 

بالنتيجة ومن خالل االطالع عىل أغلب القوانين العربية في مجال الملكية الفكرية نجد أن-  هناك تفاوتاً فيما

بينها لجهة النص والتطبيق (يمكن مراجعة مختلف القوانين الوطنية الخاصة بحقوق المؤلف في الملحق

بنهاية هذا التقرير).



االتحدي األكبر! 

 

ويبقى التحدي األكبر في منطقتنا هو غياب وعي المواطن العربي بأهمية الملكية الفكرية وضرورة االلتزام

بحقوق المؤلف، وما زاد الطين بله هو غياب قضايا الملكية الفكرية عن النقاش عىل الطاولة العربية بشكل

ً ما توضع توصياتها عىل الرف، وبرأي أهل الشأن هذا انعكس جدي وفعال، وإن كان هناك نقاشات فغالبا

سلباً عىل المنظومة القانونية لحماية حقوق المؤلف سواء كانت مادية أو معنوية. 

 

وعبر عن ذلك خير تعبير الروائي المغربي الدكتور عبد الوهاب الرامي بقوله " إن فكرة الملكية الفكرية في

مجتمعاتنا العربية في حد ذاتها غير مستساغة عىل المستوى العام، فلذلك هناك سرقات عىل نطاق واسع

لألفكار التي تصان من العبث تحت سموات أخرى". 

 

قراءة مختصرة لبعض التشريعات والقوانين في عدد من الدول العربية 

 

أوالً : الجمهورية العربية السورية

صدر أول قانون لحماية حق المؤلف في سورية بتاريخ 19 فبراير عام 2001 برقم /12/، ولكن هذا القانون لم

يواكب (إىل حد ما)  اإلبداعات واالبتكارات المتطورة وحاجة اإلبداع الفكري المتجدد إىل قواعد متطورة لحماية

اإلبداعات ومعاقبة من يعتدي عليها، األمر الذي دفع المّشرع السوري إىل تعديل القانون(12) بقانون جديد

لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتمثل ذلك بالمرسوم التشريعي رقم /62/  للعام 2013، ومازال

يُعمل به لغاية اليوم دون أن يطرأ عليه أي تعديل. 

 

ً مقارنة بالقوانين المعاصرة في الدول *القانون السوري وبحسب سؤالنا للمعنيين بشأنه باألمر متطور جدا

العربية، فهو حقق الحماية التلقائية للمصنفات األدبية والعلمية والفنية دون الحاجة ألي إجراء شكلي وبغض

ً بشكل مادي أم ال، النظر عن قيمة المصنفات أو الغرض من تأليفها أو نوعها وسواء كان المصنف مثبتا

وتشمل الحماية جميع أنواع أشكال اإلنتاج العقل البشري بما في ذلك برامج الحاسب اآللي وقواعد البيانات. 

 

وباإلضافة إىل حقوق المؤلف الكالسيكية يحمي قانون حق المؤلف السوري الحقوق المجارة مثل حقوق

ً عىل أحكام فناني األداء ومنتجي التسجيالت السمعية أو البصرية ومحطات البث، ويحتوي القانون أيضا

خاصة بالحقوق المعنوية والمادية وأحكام ترتبط باستثناءات الحماية والتراخيص اإلجبارية واإلدارة الجماعية

للحقوق. 

 

وتحمى الحقوق المعنوية للمؤلف وفق القانون السوري لمدة أبدية، إال أن الحقوق المالية للمؤلف تبقى

محمية طول حياة المؤلف ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته في حالة المصنفات العامة، 

 

وبالنسبة للمصنفات السمعية أو البصرية و المصنفات الجماعية فإن مدة الخمسين سنة تبدأ من أول السنة

التالية لنشرها ألول مرة، وفي حالة عدم نشرها خالل خمسين سنة من تاريخ إنجازها فتحسب المدة ابتداء

من أول السنة الميالدية التالية لتاريخ إنجازها. أما بالنسبة لمصنفات الفنون التطبيقية فتحمى لمدة خمس

وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميالدية التالية للسنة التي جرى فيها إنجاز المصنف، وتحمى قواعد

البيانات لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من أول السنة الميالدية التالية للسنة التي أنجزت بها قاعدة البيانات.



مالحظات عىل القانون 

 

يؤخذ عىل القانون السوري أنه لم يلحظ كغيره من القوانين العربية مصنف المحتوى الرقمي، أي تثبيت رقمي

يجمع بين ما هو سمعي وبصري أو أحدهما. 

وكذلك لم يلحظ القانون "منشئ المحتوى"، وهو مؤلف مكونات مصنف المحتوى الرقمي أو من يقوم

بتوليفها عبر صيغة تنسيقية متكاملة إبداعية. 

ً عبر ً أو كليا ً مالية للمؤلف والذي يخلفه في حال إعادة إنتاج المصنف جزئيا القانون الحالي ال يفرض حقوقا

نموذج إعالمي يختلف عن أصله. 

 

مقترحات للتطوير 

 

أن يتم النص عىل تأسيس هيئة تقوم بتحصيل عوائد الملكية الفكرية والحقوق المجاورة وتوزيعها عىل

مستحقيها من مبدعين وكتاب ومؤسسات اعالمية وصحفيين. - 

 

الدعوة لوضع قانون "للنشر االلكتروني" وتنظيم التواصل عىل الشبكة وتطوير قانون حق المؤلف بما يتناسب

مع تكنولوجيا المعلومات.

 

إتباع الملكية الفكرية وما يتعلق بحقوق المؤلف في سورية لجهة واحدة أسوة بما هو سائد في العديد من

الدول بدال من إشراف عدة جهات رسمية عليها، مما يؤدي لتشتت الجهود وتباين اآلراء والخطط واإلجراءات

المتخذة. 

 

ضرورة اعتماد خطة طويلة األمد لتطوير الملكية الفكرية في سورية واستثمار الجهود الوطنية بالشكل األمثل

ونشر الفكر اإلبداعي ودعم المبدع وحماية حقوقه. 

 

برنامج نشر ثقافة الملكية الفكرية وفق خطة مبرمجة تؤدي إىل زيادة الوعي بين مختلف قطاعات المجتمع.

 

 ثانياً: قانون حماية المؤلف والملكية الفكرية في لبنان

صدر القانون عام 1999، وهو عبارة عن موزاييك من القوانين العالمّية، جمع بنوده من قانوني حماية الملكّية

الفكريّة األميركي والفرنسي ومن معاهدتي برن (1886)، وهي أول معاهدة لحماية حقوق المؤلّف،  ومعاهدة

روما عام (1961) التي أرست مبدأ حماية الحقوق المجاورة، وبرأي الكثيرين من أهل الشأن أن القانون اللبناني

ً من «الحقوق المجاورة للمؤلّف»ويحّدد "شامل يلّبي آمال جميع األطراف، وهو يتمّيز باعتبار دور النشر جزءا

القانون اللبناني الحقوق المعنويّة للمؤلف بأربعة وهي: حق اإلشهار، األبوة، التراجع واحترام المصّنف. مع

ذلك، يسمح بالمناورة، إذ يعطي الحق باستعمال أعمال المؤلّف من دون استشارته في 14 حالة استثنائّية!.

(7)



المالحظات عىل القانون 

 

هناك عدة مالحظات عىل القانون وأهمها:

 

يحتاج القانون إىل إدخال تعديالت عليه تشمل وسائل التواصل االجتماعي والوسائل الرقمية من مواقع

ومحركات بحث وغيرها.(يوتيوب عىل سبيل المثال). 

ً عىل إيداع أعمالهم لدى دائرة الملكية الفكرية في وزارة االقتصاد ،وهي رسوم غير فرض القانون رسوما

منطقية لمثل هذه األعمال. 

يفتقر لوجود هيئة تقوم بتحصيل عوائد الملكية الفكرية والحقوق المجاورة وتوزيعها عىل مستحقيها من

مبدعين وكتاب ومؤسسات اعالمية وصحفيين. 

حدد القانون العقوبات المفروضة عىل المخالفين بما في ذلك الحجز والتوقيف الفوري للنشر والبث والغرامة

والسجن، لكن القضاء في لبنان غالبا ما يتعامل بصورة استنسابية أو التباطؤ في اتخاذ القرارات بسبب

التدخالت السياسية وغير السياسية،أو بسبب كثرة المخالفات في وسائل اإلعالم وعدم قدرة القضاء عىل

لجمها جميعاً.

عدم التزام وسائل اإلعالم في الكثير من حقوق المؤلفين وعجز هؤالء عن المالحقة أمام القضاء بسبب التكلفة

في كثير من األحيان. 

تقاعس النقابات المهنية في كثير من األحيان عن مالحقة المخلّين بالقانون أمام القضاء، وبحسب مختصين

أّن هناك مشكلة في القضاء اللبناني "تكمن في افتقاره إىل الخبرة في هذا المجال، لكّنه يسعى إىل التطّور".

 

ثالثاً: في فلسطين ال زال القانون البريطاني لعام 1924 هو الساري! 

 

إن التشريع الساري في فلسطين في الوقت الحاضر هو تشريع سنة 1924، الذي أصدرته حكومة االنتداب

البريطانية؛ ولم يجرِ تحديث أو تغيير معتمد من المجلس التشريعي لهذا القانون حتى اآلن؛ وهو بهذا، أقدم

القوانين في البلدان العربية. 

وبحسب مقال منشور في موقع /وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية هناك عدة محاوالت قامت بها وزارة

الثقافة الفلسطينية، بصفتها هي السلطة الوطنية المختصة بإدارة حقوق المؤلف، ألجل وضع قانون جديد

يتوافق مع االتفاقيات الدولية المتعلقة بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة منذ اللحظة األوىل لقيام

السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994؛ حيث أعدت قانونًا عام 1996، مستفيدة من القوانين المعمول بها

في الدول العربية؛ وتم عرضه عىل المجلس التشريعي الفلسطيني  ومناقشته في اللجان القانونية التابعة

للمجلس؛ ولكن، لألسف، لم يتم اعتماده  والمصادقة علية في تلك الفترة، وقد جرت محاولة أخرى لصياغة

قانون حديث عام 2000، وجرى تقديمه للمجلس التشريعي، وجرت مناقشته في اللجان المختصة، ثم توقف

عند هذا الحد.

 

جرى تحديث مشروع القانون عام 2006 بالتعاون مع مكتب "اليونسكو" في رام هللا، ولكن لم يتم دراسته في

المجلس التشريعي نتيجة لتوقف جلسات المجلس".



أين الثغرات في القانون؟

 

القانون "لم يتعرض إىل حقوق التأليف ببرامج الحاسب اآللي وحقوق المؤلف في ظل البيئة الرقمية ، ولم

ينص عىل عقوبات رادعة بخصوص انتهاكات حق المؤلف، لذلك نحتاج لتفعيل قوانين جديدة تستوعب

اإلشكاليات الخاصة بالملكية الفكرية كافة".

القانون ال ينص عىل عقوبات رادعة األمر الذي بجعل حقوق المؤلف والمصنفات األحرى مستباحة!

 

 مقترحات للتطوير 

 

بحسب المقترحات التي أفادنا بها الزميل محمد اللحام رئيس مجموعة اإلعالم الرقمي فإن أفضل صيغة

لحماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين "أن يتم العمل عىل إعداد قانون واحد للملكية الفكرية ووضع

األنظمة واللوائح التنفيذية المناسبة له، مع التركيز عىل ذكر جميع عناصر الملكية الفكرية (براءات االختراع

ونماذج المنفعة، والتصميمات والخطوط الطبوغرافية للدوائر المتكاملة، والعالمات والبيانات التجارية،

والمؤشرات الجغرافية، والرسوم والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له، والفلكلور

الوطني) وتحديد أدوات إجرائية لتنظيم حماية هذه العناصر والرقابة عليها، بما يتوافق مع التوجهات العالمية

في توفير الحماية الدولية للملكية الفكرية، إضافة إىل تحديد جهة واحدة متخصصة بموضوع حماية حقوق

الملكية الفكرية تكون مهمتها اإلشراف عىل جميع عناصر الملكية الفكرية في فلسطين، بسبب وجود اشتراك

في األسس بين هذه العناصر، وأن يكون هناك تسهيل لإلجراءات وخاصة لجهة التعامل مع المبدعين

والمؤلفين داخل فلسطين وخارجها. 

 

رابعاً: الحماية القانونية لحق المؤلف والملكية الفكرية في العراق

 صدر قانون حماية حق المؤلف في العراق رقم (3) عام 1971، ونّظم حق المؤلف فقط دون الحقوق المجاورة

إىل أن صدر أمر سلطة االئتالف المنحلة رقم (83) لسنة 2004 وبموجب هذا األمر تم تعديل قانون حماية حق

المؤلف العراقي المعدل النافذ، وبرأي أهل الشأن في العراق هوعمل تشريعي محترم، حاول واضعوه

ومعدلوه ، حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة من أي تعد قد تتعرض لها هذه الحقوق، إدراكا ألهمية

اإلبداع الذهني الوطني في التقدم المنشود.:

 



مالحات تُؤخذ عىل القانون:

عدم تعديل مسمى قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ فليس معقوالً أن يبقى مسمى القانون حماية

حق المؤلف بعد أن تم إضافة المادة (34) مكرر بموجب أمر سلطة االئتالف والتي بموجبها تم حماية الحقوق

المجاورة وبما يجعل القانون ينطبق عىل الحقوق المجاورة فضال عن حقوق المؤلف. 

عدم النص عىل تأسيس هيئة تقوم بتحصيل عوائد الملكية الفكرية والحقوق المجاورة وتوزيعها عىل

مستحقيها من مبدعين وكتاب ومؤسسات اعالمية وصحفيين.

خلو القانون من إيراد تعاريف لكثير من موضوعات الملكية األدبية والفنية وإيراد مثل هذه التعاريف

لموضوعات هذه الملكية درجت عليه كل التشريعات المقارنة ألهميته بالنظر لما تمتاز به من غموض

يقتضي وضع التعاريف لقطع دابر الخالف. 

أغفل القانون معالجة المصنف السمعي البصري، فهو أشار فقط إىل المصنفات المنشورة، وهذا ما يتطلب

التعديل. - إن تنظيم القانون للمصنف الجماعي في المادة (27) جاء مشوباً بالعديد من المالحظات: من حيث

استخدام مصطلح جماعة إذ إن الجماعة تستلزم ثالثة أشخاص أو أكثر، وهو ما ال يتفق مع واقع الحال إذ إن

المصنف الجماعي قد يتم وضعه من أكثر من مؤلف بناء عىل توجيه شخص طبيعي أو معنوي ، ومن حيث

استخدام التعبير بإرادتهم ومن حيث إضفاء وصف المؤلف عىل الشخص المبادر. (8) 

 

تعليق عىل ما سبق 

 

ومن المفيد هنا اإلشارة إىل أن "إن معظم القوانين العربية تعتمد كمصدر لها القانون الفرنسي ، وهي تعتمد

إىل حد كبير المبادئ القانونية ذاتها، لكن مع مالحظة وجود تباين بين قانون وآخر في بعض المواضيع." ، 

 

كما يوجد  "اختالف باستعمال بعض المصطلحات القانونية بين دولة عربية وأخرى مثل (المصنف- أثر- عمل-

ابتكار- الحقوق المادية- الحقوق المالية- الحقوق المعنوية – الحقوق األدبية- الحقوق االعتبارية نسخ

استنساخ- المصنف المرّكب- المصنف المجّمع ) وغير ذلك من المصطلحات، وقد يكون من الضرورة توحيد

المصطلحات القانونية، أو االقتضاء بـ " القانون العربي االسترشادي لحماية حق الملكية الفكرية" المعتمد في

مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 26 تشرين ثاني 2012."

 

 

 



نماذج النتهاكات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الصحافة واإلعالم

 

 كثيرة هي االنتهاكات التي تتعرض لها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في قطاع الصحافة واإلعالم، ليس

في العالم العربي، بل في كل العالم، والمؤسف أن منتهكي هذه الحقوق  يجدون في أغلب القوانين ثغرات

ينفذ منها عدا عن عدم فعالية تلك القوانين!!. 

 

وذكرت إحدى الدراسات أن العالم يخسر مليارات الدوالرات سنويًا بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية،

منها 3 مليارات دوالر عىل الصعيد العربي وهذه االنتهاكات تعيق عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

وتسهم في تراجع المنتج الفكري واإلبداعي. 

 

أمثلة عىل ذلك: * عمدت القناة التلفزيونية "التاسعة" في تونس إىل سرقة صورة التقطها المصّور الصحفي

"محمد كريت" أثناء مراسم تسليم السلطة بين رئيسي الحكومة السابقين يوسف الشاهد و الياس الفخفاخ

ووضعتها في اللقطة الدعائية لبرنامج تلفزيوني .تم تسوية وضعية هذا االنتهاك وهذه السرقة مع المصور

"كريت" وتحصل عىل عائدات مالية، إضافة إىل االعتذار منه، بعد تدخل لجنة أخالقيات المهنة بالنقابة

الوطنية للصحفيين التونسيين وتم تنبيه كل القنوات التلفزيونية ووسائل اإلعالم التونسية كافة بضرورة

احترام قوانين الملكية الفكرية وحقوق التأليف. * 

 

عالمياً، ملصق أوباما -HOPE : أثناء االنتخابات الرئاسية األمريكية عام 2008 نشب نزاع قضائي حول أحد

 .”HOPE“ الملصقات االنتخابية الذي تظهر فيه صورة الرئيس األمريكي األسبق أوباما مكتوبًا عليها

 

احتجت وكالة األسوشيتيد برس بأن الصورة المستخدمة في الملصق الذي حظى بانتشار واسع قد الُتقطت

لصالحها، بينما قال المصور الذي التقط الصورة وكان يعمل في وقت سابق لحساب الوكالة؛ أنه لم يستخدم

في الملصق الصورة التي تملكها أسوشيتيد برس عىل حالتها األصلية وإنما أضاف إليها تعديالت. 

انتهى النزاع الذي استمر ثالثة أعوام بتسوية مشروطة بين كل من الوكالة والمصور تضمنت اتفاًقا عىل

مشاركة حقوق الصورة بين الطرفين

 



 الفصل الثالث: حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في العصر الرقمي

 

في العصر الرقمي المذهل بتطوراته المخيفة لم يعد هناك حدود وال قيود وتمكّنك من فعل ما تريد وما

تحتاج من نسخ وقص ولصق ألي مخطوط أو نسخة الكترونية لكتاب وغير ذلك دون حسيب ورقيب في عالم 

افتراضي يعج بالناس واألفكار واآلراء، األمر الذي سّهل حدوث الجرائم اإللكترونية باالعتداء عىل حقوق

المؤلف، والحقوق المجاورة 

 

هذه الحالة من الفوضى بالعصر الرقمي قلبت القاعدة القانونية رأساً عىل عقب، ووضعت المنظمات الدولية

الحامية لحقوق المؤلف والملكية الفكرية (الويبو) وغيرها من المنظمات والجهات المعنية أمام تحٍد كبير

ً عن أفضل السبل لكيفية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة من القرصنة عبر لجهة السعي الجاد بحثا

سّن نصوص قانونية وتشريعية تكفل حمايتها. 

 

والواقع أن خطورة اإلنترنت عىل حق المؤلف " تتأتى عادة من أّن إدخال المعلومة عىل الشبكة يكون عن

طريق ترقيمها وتفاعلها،  وهنا قد يحدث تحويراً أو تعديالً في المصنف، فالتحول إىل شبكة المعلومة الرقمية

ال يخلو في حد ذاته من مخاطر بالنسبة لحق المؤلف، وقد يذهب غير المتخصص في القانون إىل أن

اإلنترنت يستوجب استصدار قانون لحماية حق المؤلف إذ تعجز القوانين القديمة عن مواجهة الوضع الذي

ترتب عىل وجود اإلنترنت. فهل يوجد فراغ قانوني بصدد حماية حق المؤلف في مجال اإلنترنت، أم ال يوجد

نظام قانوني يحكم تلك القرية الكونية المعلوماتية".(9) 

 

أرقام  صادمة عن االعتداءات !! 

 

إليكم هذه األمثلة من تواريخ مختلفة: 

ذكر موقع الخليج أون الين أن بعض الدراسات قّدرت حجم قرصنة األفكار في العالم بنحو 75% من حجم

تداول اإلنتاج الفكري، بسبب أحابيل شبكات القرصنة وحيلها للهيمنة عىل األفكار واالختراعات؛ وتعد دول

ً لمعظم السلع والمصنفات الفكرية المقلدة التي يروَّج لها في الشرق األوسط، ً رئيسيا شرق آسيا مصدرا

ً الهواتف وتتجسد عىل شكل منتجات مزورة؛ سواء فكرية مثل الكتب، أو تقنية مثل األجهزة خصوصا

المحمولة، أو ثقافية مثل اإلصدارات التعليمية السمعية والبصرية، وكل ذلك بهدف الربح السريع. 

 

وأجرت شركة حماية العالمات التجارية عىل االنترنت دراسة حول 50 كتاب األكثر شعبية بين الطالب في

بريطانيا، وتبّين من خاللها أن النسبة المقرصنة فيها  76% مقارنة بنسبة 24% تم تحميلها بصفة قانونية،

وحسب الدراسة فإن مجاالت الكتب األكثر قرصنة كانت في العلوم والهندسة، وفي مسح أجرته مجموعة

صناعة الكتب في أمريكا أنه خالل فصل الربيع 2013 قام ما يزيد من 34 % من طالب الجامعات األمريكية

بتحميل مواد دراسية من مواقع غير مصرح بها.

 



وفي روسيا يقوم 92% من مستخدمي القارئ اإللكتروني eBook  بتحميل الكتب من االنترنت بطرق غير

قانونية، في مقابل 12 % من المستخدمين في أمريكا. 

 

وفي عام 2013 تم قرصنة حوالي 400 مليون ملف رقمي من قبل مستخدمي اإلنترنت في بريطانيا، ووفقا

لدراسة Ofcom كان 16 % من مستخدمي اإلنترنت قد وصلوا إىل نسخ رقمية مقرصنة، والتي شملت األفالم

والموسيقى والبرامج التلفزيونية والكتب والبرمجيات وألعاب الفيديو. 

 

وفي إسبانيا، تتسبب النسخ المقرصنة عىل االنترنت لصناعة الكتاب خسائر في اإليرادات تصل إىل 467

مليون دوالر سنويا. وفي عام 2009 كانت الخسائر في السوق الرقمية للموسيقى تقدر بحوالي 2.83 مليار

دوالر. 

 

أما في روسيا فإن االعتداء عىل حقوق المؤلفين مرتفعة بشكل كبير، إذ و اعتباراً من 2012 كان هناك أكثر من

100000 من الكتب الروسية متاحة في مواقع قرصنة الكتب، مقارنة مع 60000 من العناوين المتوفرة في

المواقع المشروعة وفقا لوكالة الصحافة واالتصاالت في روسيا. ويتكون سوق الكتاب االلكتروني في روسيا

من ما يقرب 90 % من الكتب المقرصنة. 

 

أما في ألمانيا فذكرت رابطة صناعة الكتاب أن نحو 60 % من الكتب اإللكترونية التي يتم تحميلها في البالد

تكون مقرصنة. 

 

وفي الواليات المتحدة سن قانون حقوق النشر والتأليف األلفية الرقمّية الصادر عام 1998، فقد أعطى بصورة

ً الستعمال الحماية التكنولوجية بجعل االلتفاف حول الحماية التكنولوجية التي تستخدمها خاصة دعما قويا

دور النشر أو تطوير أو توزيع الوسائل التي توفر الحماية، أمرا غير مشروع. مثل تلك األفعال هي غير مشروعة

حتى لالستخدامات التي حتى اآلن لم تنتهك حقوق النشر والتأليف ( األمر الذي ال ينطبق في حالة معاهدة

المنظمة العالمية للملكية الفكرية ). هذا األمر يعرّض للخطر مبادئ االستخدام المنصف، الموّطد تحت

حقوق النشر والتأليف، وكذلك مبدأ المبيع األول.(10) 

 

ً هذا غيض من فيض القرصنة التي تحصل في العالم والقائمة تطول وال يمكن ذكرها كلها ألنها تتجدد طبعا

كل يوم. 

 

في السياق ذاته وفي إطار البحث عن حلول يمكن أن نشير إىل "ظهور مشروع القانون الفرنسي فى ديسمبر

2005، بعد توصيات المجلس األوروبي التي نادت بوجود مثل هذا القانون والتي ترجع إىل عام 2001 واهتم

القانون بحماية حقوق المؤلف عىل اإلنترنت خاصة في ظل سهولة نشر المؤلفات -سواء كانت مؤلفات أدبية

أو غنائية أو سينمائية- عىل مواقع اإلنترنت المختلفة، وإمكانية استغاللها بسهولة من قبل مستخدمي

اإلنترنت". 

 

وفي اإلطار ذاته هناك من يرى "إن إحدى أبرز المشكالت في هذا الجانب تتمثل في قصوررجال القانون

(محليا أو دولياً) عن معرفة التفاصيل القانونية الفنية لموضوعهم (الحماية الفكرية االفتراضية)، األمر الذي

ً عىل قياسات ليست مقنعة إىل حد كبير، وتدل بعض المراجع الخاصة بالموضوع أن يجعل حكمهم مبنيا

أغلب القانونيين كانوا يقضون أوقات طويلة في االستماع إلىاألطراف لفهم مشكلة ال تدخل ضمن نطاق

معارفهم ضمن الثقافة الفضائية. لذا نصل إىل مفهوم شامل لما نعيشه افتراضيا يترجم الواقع و هو أن

الحدود في الفضاء الجغرافي ملموسة، ولكن الحدود في الفضاء اإللكتروني تقوم عىل مسألتين : الشاشة،

وكلمة السر (screen and password) وهكذا نكون قد انتقلنا من جواز السفر كوثيقة تتيح االنتقال إىل كلمة

(passport to password).(11) السر كوسيلة لالنتقال



المشكلة األخطر!! 

 

ويرى آخرون أن "المشكلة أو االعتداء ال يخشى منه كثيرا إذا توقف عند هذا الحد، بل يُخشى مما سيقوم به

مستعمل هذا المرجع من تغيير في المحتوى أو حتى العنوان واستبدالها بأفكار، ربما تكون غير مالئمة

ً عىل سمعته الفنية بين قراءه وحتى مع لمعتقدات وأفكار المؤلف األصلي، مما يجعل في ذلك خطرا

الناشرين، كما أن في هذا التنزيل أو النسخ غير المرخص به اعتداء عىل حقوق الناشر بحيث أنه سيتم نشر

المصنف بطرق غير مشروعة، وربما بأقل تكلفة وأقل جهد مما يجعل في ذلك اعتداًء عىل حقوق الناشر،

وبالتالي حقوق المؤلف المالية خاصة".(12) 

 

سؤال آخر!

 هنا يمكن طرح سؤاآلخر عما إذا كان اإلنترنت يغّير من معطيات المشكلة أم يبقى عليها؟. اإلجابة تؤكدأن

اإلنترنت بات يسهل إىل حد كبير "النسخ والنشر غير المأذون به، وهذا يدعو إىل القول بضرورة التشدد في

حماية المؤلف، كلما ازداد الخطر كلما دعت الحاجة إىل تدعيم الحماية، ولكن مقابل ذلك فإن اإلنترنت

يساعد عىل االنتشار بحيث يصل المصنف إىل أعداد ضخمة من المستخدمين، وهنا يثور التساؤل عما إذا

كان ذلك يبرر تقييد حق المؤلف لمصلحة المستخدمين، فاالنتشار الضخم للمصنف عبر كافة أنحاء العالم،

والذي لم يكن يحلم به أي مؤلف، أال يستوجب في المقابل تقييد حقوق المؤلف لمصلحة مستخدمي

المصنف".(13) 

 

تسارع الخطوات من أجل الحماية 

 

في ظل هذا المشهد الرقمي السريع التطور وأمام تزايد مشكالت قرصنة المصنفات كان ال بد من اتخاذ

خطوات سريعة من أجل تنظيم حق المؤلف و الحقوق المجاورة وتحقيق الحماية لها بأعىل مستوياتها، وقدر

رصدنا من خالل البحث بعض القوانين بخصوص ذلك، تعود لتسعينيات القرن الماضي، حيث "صدرت

بعض النصوص المنظمة لذلك في اتفاقية التريبس, ثم تالها التنظيم الوارد في معاهدتا الويبو اللتان عرفتا

باسم معاهدتا اإلنترنت و الصادرتان عام 1996 تحت اسم: "معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف" , و "معاهدة

الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي" وذلك ألن النسخ اإللكتروني دون إذن أو ترخيص يعد اعتداء عىل حق

المؤلف والحقوق المجاورة". 

 

وفي خضم هذا العالم االفتراضي ال بد مناإلشارة إىل مشكلة قد تواجه صاحب حق المؤلف والحقوق المجاورة

تتمثل بتعدد واختالف الجهات المختصة بنظر المنازعات المتعلقة باالعتداء عىل حق المؤلف و الحقوق

المجاورة، ففي الحالة التي يرغب صاحب حق المؤلف أوالحقوق المجاورة في مقاضاة المعتدين عىل

ً كثيرين ومتفرقين ومختلفين المصنف محل الحماية و حقوقه المرتبطة به , فإنه سيجد أنه يقاضي أشخاصا

ومن مواطني دول عديدة عدا عن تعدد القوانين واجبة التطبيق , ناهيك عن مشكالت تحديد االختصاص

القضائي,  باإلضافة إىل ارتفاع تكلفة التقاضي من  حيث  الوقت و الجهد و النفقات بما يعيق صاحب الحق

عن المطالبة بحقه.

 



ثالثة معايير لحماية أنظمة إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة الرقمية 

 

المعيار األول: منع أي شخص من ارتكاب أي عمل يعد من قبيل التحايل عىل أنظمة إدارة الحقوق متى كان

ذلك بهدف االعتداء عىل حق المؤلف أو ارتكاب أي فعل من األفعال المحظورة في قانون حماية حق المؤلف

والحقوق المجاورة. 

المعيار الثاني: حظر الوصول بغير إذن صاحب الحق بأي شكل من األشكال إىل المصنف أياً كان الغرض أو

الدافع, ويعد هذا المعيار يعد أقوى وأكثر فعالية من المعيار السابق، ويركز هذا المعيار عىل التحكم منذ البداية

في الوصول إىل المصنف محل الحماية. 

المعيار الثالث: حظر إنتاج أو توزيع أي أداة قد تصمم للتغلب عىل الوصول إىل المصنف محل الحماية

وأيضاً للتغلب عىل التحكم في استعمال أو استغالل المصنف محل الحماية. 

 

وقد كانت معاهدتا الويبو في شأن حق المؤلف 1996 (WCT) و في شأن األداء و التسجيل الصوتي هي أوىل

االتفاقيات التي وضعت معايير قانونية لحماية أنظمة إدارة حق المؤلف والحقوق المجاورة اإللكترونية. ثم

بعد ذلك تلتها التشريعات الوطنية في كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.(14) 

 

محزنة تلك الخسائر التي يتسبب بها قراصنة اإلنترنت، والمحزن أكثر أنه ال توجد لغاية اليوم قوانين وال

تشريعات ذات فاعلية كبيرة قادرة أن توقفهم " نتيجة عدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة، وهذا ما

أدى إىل تفاقم السرقات واالنتحال العلمي بسبب توفر آالف المنشورات عىل شبكة اإلنترنت، وخاصة في

المنطقة العربية مستفيدة من ضعف العقوبات المقررة في القوانين العربية الخاصة بحماية الملكية الفكرية

وكذلك بطء التقاضي عىل انتشار السرقات واالنتحال العلمي". وذلك بحسب البيان الختامي للمؤتمر الدولي

المحكم حول الملكية الفكرية عىل المؤلفات الذي عقد في 2020طرابلس – لبنان.



الفصل الرابع: أسئلة أساسية أمام تنظيم حقوق المؤلف، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق

المجاورة 

 

ما هي آليات جمع العوائد المادية بناء عىل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة؟ 

يظهر لنا مدى صعوبة إيجاد آليات عادلة أو مجدية لجمع العوائد المادية بناء عىل حقوق المؤلف والحقوق

المجاورة، وهذا ناتج عن تأخر االهتمام الدولي بوضع قواعد وتشريعات تنظم حقوق الملكية الفكريةبالمقارنة

مع غيرها من الحقوق المالية، وخاصة لجهة جمع العوائد المادية أو المالية، 

 

فالمتابع لهذا الشأن يقرأ ويسمع ويشاهد العديد من القضايا العالقة بين المؤلفين وأصحاب دور النشر

والمؤسسات المنتجة، فحتى القوانين الموجودة –عىل قلتها- ال تفي بالغرض لوجود ثغرات بها، أي تحتاج

لتطوير بما ينصف الجهد والتعب والتمّيز ألصحاب الحقوق لجهة إلزام أصحاب دور النشر ومستثمري

الحقوق بعدم المساس بها. 

 

إدارة جماعية للتحصيل 

يرى كثيرون أن وجود إدارة جماعية لحماية حقوق المؤلف وأصحاب الحقوق المجاورة في البلدان العربية

يمكن أن يكون حالً ناجعاً، وتعني اإلدارة الجماعية "ممارسة حق المؤلف والحقوق المجاورة من قبل جمعيات

أو منظمات تعمل نيابة عن أصحاب الحقوق"، بحيث يتم االتفاق عىل آليات التوزيع وحصصه بناء عىل اتفاق

ما بين المنظمات والنقابات الممثلة للقطاعات المختلفة. . وهذا ينسجم مع ما تعمل عليه  جامعة الدول

العربية من خالل إدارة الملكية والتنافسية، لجهة"حث الدول العربية عىل ضرورة إنشاء هذه الجمعيات ألنها

توفر الوقت والجهد عىل المؤلف وبذلك يستطيع أن يتفرغ إلبداعاته، بينما تقوم اإلدارة الجماعية بمتابعة

حقوقه األدبية والمادية في جميع أعماله المعروضة عىل الجمهور بما يسهم في حماية حقوق ومصالح

المبدعين والمؤلفين". 

 

وبحسب تقرير صادر عن إدارة الملكية الفكرية والتنافسية في جامعة الدول العربية لعام 2018 ال يوجد حتى

اآلن غير خمس دول عربية لديها نظام لإلدارة الجماعية وهي (الجزائر، لبنان، مصر، المغرب، تونس). 

 

الجدلية التاريخية في مسألة الحقوق 

 

نرى من المفيد هنا االطالع عىل الجدلية التاريخية في مسألة الحقوق الفكرية، "فغوغل"وضعت هذه الجدلية

عىل المشرحة أمام العالم وباألخص أمام قضاة الملكية الفكرية!. غوغل تملك كل شيء اليوم وال تتوانى عن

تحصيل األرباح  عىل حساب المبدعين بتشكيالتهم كافة وهو األمر الذي جعل من البرلمان األوروبي يعدل

قانون حقوق النشر، إذ صّوت أعضاء البرلمان األوروبي لصالحتبني قرار "حقوق الملكية الفكرية والحقوق

المرتبطة  بها في السوق األوروبي الموحد" ، وتمت المصادقة عىل هذا القرار الحقا من قبل مجلس االتحاد

األوروبي. والهدف األساسي منه هو ضمان أن يتم تعويض الناشرين والفنانين والصحفيين بشكل عادل من

شركات التقنية والنشر الكبرى  مثل غوغل وفيسبوك. التعديل الجديد، يرتّب عىل هذه الشركات اإلنترنت

تحسين المكافآت التي تدفعها لمنتجي المحتوى الرقمي ومطوريه، و «الحقوق المجاورة» لناشري األخبار من

وكاالت أنباء وصحف وغيرها، مقابل إعادة استخدام موادها في اإلنترنت... وكل ذات صلة بحق المؤلف التي

يتم من خاللها منح الحماية لفناني األداء، ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة التي تساعد

المبتكرين عىل إيصال رسالتهم للجمهور ونشر أعمالهم.

 



ويشمل ذلك أيضاً استخدام أي اقتباس من مقالة، كما يلزم هذا التعديل عمالقة اإلنترنت ببناء أدوات تضمن

التصفية التلقائية للمحتوى المنشور عىل منصاتها. وكانت التعديالت أوال في المادة 11 التي تتطلب من

مواقع مثل فيسبوك وأخبار آبل وأخبار غوغل أن تدفع للناشرين مقابل مشاركة محتوى منهم. ومن المحتمل

أن تكون هناك ضريبة عىل كل رابط وعىل جميع عمليات تبادل المعلومات عىل اإلنترنت، وعىل سبيل

المثال أي معلومة في موقع مثل موسوعة «ويكيبيديا». والمادة األخرى هي المادة 13 التي تلزم منصات

ً عن المحتوى الذي التواصل االجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستغرام، أن تكون مسؤولة قانونا

يرفعه المستخدمون عىل منصاتها. 

 

كما تلزم المادة تلك المنصات بإبرام اتفاقات مسبقة مع أصحاب الحقوق واتخاذ اإلجراءات الالزمة، إلزالة

المحتوى غير القانوني وإقامة مرشحات تلقائية (فالتر) لتصفية المحتوى، عىل غرار نظام «هوية المحتوى»

الذي ينفذه موقع يوتيوب منذ عشر سنوات.(20) 

 

ولكن هذا القرار الذي صدر عن االتحاد األوروبي والذي تبعه تعديل الدول األوروبية لقوانينها الوطنية لتتالئم

معه، ال يعني ان شركات التقنية الكبرى بما فيها غوغل ستلتزم بتنفيذه. في شهر تشرين أول/اكتوبر الماضي

رفض االتحاد الدولي للصحفيين  الصفقة التي وقعها غوغل مع عدد ما يقارب 200 ناشر في دول مختلفة

الستثمار ما يقارب مليار دوالر خالل السنوات المقبلة في انتاج محتويات صحفية.  باعتبار ان هذه الصفقة

هي محاولة لاللتفاف عىل قرار االتحاد األوروبي والقوانين الوطنية. 

 

يتضح مما تقدم، أنا دول المنطقة تحتاج  لتطوير التشريعات والقوانين الضامنة للعوائد المادية، وإحداث

مؤسسات متخصصة  تعنى بمتابعة وتنظيم العائدات المالية وتضمن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في

قطاع الصحافة واإلعالم



التوصيات

 

 أوال: أن تقوم النقابات، واالتحادات، والجمعيات بتشكيل لجنة داخل

كل منظمة متخصص بموضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأن

يتم تكليفها بـ: • مراجعة القانون الوطني الخاص بحماية حقوق

المؤلف والثغرات الموجود فيه من ناحية حماية حقوق الصحفيين في

هذا الجانب. • اعداد مراجعة للسياقات وانماط استهالك المحتويات

الصحفية والتي تعتبر انتهاكا لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 للصحفيين ماديا ومعنويا. وكيف يمكن تطوير ادوات تنظيمية تضمن

تحقيق عوائد مادية 

 

ثانيا: أن تطلق المنظمات الصحفية حوارات مع الهيئات التي تمثل

الناشرين وادارات المؤسسات االعالمية واالتحادات النقابية التي

تمثل المهن اإلبداعية األخرى بهدف تاسيس هيئة وطنية لجمع العوائد

المادية المتأتية من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها عىل

المؤسسات والصحفيين والمبدعين. 

 

ثالثا: أن تقوم منظمات الصحفيين بتطوير نصوص خاصة بحماية

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحفيين لتكون جزءا من عقود

عمل الصحفيين او االتفاقيات الجماعية. 

 

رابعا: يعتبر انتهاك حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة، وخاصة

من قبل المؤسسات اإلعالمية األخرى، من أكبر المخاطر عىل استثمار

المؤسسات االعالمية في انتاج محتويات صحفية اصيلة، لذلك عىل

منظمات الصحفيين ان تدافع بشكل منهجي عن انتهاكات حقوق

المؤلف للصحفيين اعضائها من قبل المؤسسات االعالمية وأن

تطالبها باحترام الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين.
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