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وال يتحمـل ائتالف أمـان مسـؤولية اآلراء أو المعلومـات الـواردة فـي البحـث.
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ملخص البحث
إن حماية حقوق امللكية الفكرية يعّد من أبرز أدوات النهضة الفاعلة يف املجتمعات احلديثة  .

وقــد تناولنــا مفهومــه وأثــره يف مكافحــة الفســاد مــن خــالل شــرح املقصــود بحــق املؤلــف واحلمايــة اجلزائيــة املقــررة لــه، واجلوانب 
التطبيقيــة حلمايــة هــذا احلــق مــن خــالل مناقشــة دور جامعــات غــزة والقضــاء يف تنظيــم إجــراءات تعمــل علــى حمايــة حقــوق 
امللكيــة الفكريــة للــكادر األكادميــي والباحثــن مبــا يكفــل ضمــان عــدم التعــدي علــى تلــك احلقــوق مــن خــالل اســتحداث تشــريعات 

متطــورة تلبــي احلاجــة وحتقــق الغايــة املنشــودة .

 

Abstract
The protection of intellectual property rights is one of the most important tools of active re-
naissance in modern societies.

We have discussed its concept and its impact in the fight against corruption by explaining the 
meaning of the copyright and the criminal protection prescribed for it, And the practical as-
pects of protecting this right by discussing the role of the universities of Gaza and the judiciary 
in organizing procedures that protect the intellectual property rights of academic staff and re-
searchers to ensure that these rights are not infringed by introducing sophisticated legislation 
that meets the need and achieves the desired goal .
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.)Introduction( أواًل: المقدمة
إن مصطلح حقوق امللكية الفكرية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأرقى ما ميتلكه اإلنسان، وهو الفكر. 

ومــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك حــق لهــذا اإلنســان يف حمايــة فكــره، وقــد يقــود هــذا الفكــر إلــى اكتشــاف أو اختــراع أو مــا إلــى 
ذلــك . إن حقــوق امللكيــة الفكريــة لــم تأخــذ حظهــا تاريخيــاً مــن االهتمــام 1، وأخــذت طابعهــا املعاصــر كحــق مــن حقــوق االنســان، 

حيــث حتــرك املجتمــع الدولــي حديثــاً لالهتمــام بحمايتهــا 2 .
وبالتالــي ميكــن القــول : إن امللكيــة الفكريــة هــو مســمى قانونــي يف املقــام األول، يــراد بــه : حــق اإلنســان يف إنتاجــه العلمــي، 
األدبــي، الفنــي، التقنــي، والتجــاري ؛ ليســتفيد مــن ثمــاره وآثــاره املاديــة واملعنويــة، وحريــة التصــرف فيــه، والتنــازل عنــه، 
واســتثماره ؛ كحــق املؤلــف يف التأليــف، واملترجــم يف الترجمــة، والناشــر يف النشــر، والرســام يف اإلبــداع الفنــي والرســم 
والتصويــر، واملهنــدس يف املخططــات واخلرائــط،  واملختــرع فيمــا اخترعــه ووصــل إليــه، وأعطتــه الــدول احلــق يف تســجيله، 

ــراع 3.  ــراءة االخت ــى ب ــه عل واحلصــول مبوجب
لذلــك فقــد حرصــت تشــريعات امللكيــة الفكريــة والقوانــن اخلاصــة بحــق املؤلــف، وكذلــك املعاهــدات الدوليــة اخلاصــة بذلــك 
)املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة »WIPO«( علــى كفالــة احلمايــة القانونيــة الالزمــة واملالئمــة حلقــوق املؤلــف بشــقيها 
املــادي واألدبــي، وذلــك ألجــل ضمــان حمايــة وســالمة املصنفــات احملميــة مــن أي حتريفــات أو تشــوهات أو أضــرار قــد تصيبهــا، 

وكذلــك ضمــان حقــوق املؤلــف علــى هــذه املصنفــات . 
وقــد قــررت قوانــن حقــوق املؤلــف وســائل عــدة حلمايــة املؤلــف ومصنفاتــه مــن أيــة اعتــداءات؛ إال أن الشــارع الفلســطيني لــم 

يكفــل حمايــة حقيقيــة تالئــم التطــورات احلديثــة ســواء علــى املســتوى احمللــي أو الدولــي.
وتعانــي اجلامعــات يف احملافظــات اجلنوبيــة مــن التعــدي الصــارخ علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة بصفــة عامــة وحقــوق التأليــف 

بصفــة خاصــة ؛ ألســباب عديــدة منهــا: غيــاب احملاســبة القضائيــة للجنــاة.
.)The importance of research & its objectives( ثانيًا : أهمية وأهداف البحث

نشــر الوعــي باحلــق يف امللكيــة الفكريــة وأهميتــه وتأثيــره يف النظــام التعليمــي اجلامعــي؛ ألنــه موضــوع شــديد الصلــة  –
باألمانــة العلميــة والبحــث العلمــي، حيــث يعــد أهــم خطــوات تطــور املجتمــع والنهــوض الفكــري . 

تأتــي أهميــة البحــث مــن أهميــة موضوعــه ملــا يشــكله مــن خطــر كبيــر علــى حقــوق املؤلفــن ؛ ممــا يتطلــب بــذل كافــة  –
ــى تعديــل القانــون الــذي يحكمــه . الطاقــات البحثيــة إلجــراء الدراســات التــي تســاعد عل

التعريف بالقوانن املطبقة يف فلسطن والتي لها عالقة بامللكية الفكرية . –

تشــخيص حالــة التعــدي علــى امللكيــة الفكريــة ومحاولــة إيجــاد احللــول املناســبة لهــا ؛ للحــد مــن هــذه الظاهــرة اإلجرامية  –
التــي تهــدد بنيــان املجتمــع الفلســطيني وتقــوض دعائمه .

توضيح دور اجلامعات يف غزة جتاه حماية امللكية الفكرية ومدى تأثرها بالقوانن اخلاصة بهذا احلق. –

التركيز على اآلثار السلبية التي تترتب على انتهاك احلق يف امللكية الفكرية يف اجلامعات وآليات حمايته. –

 1David Nimmer,”Brains & other paraphernalia of the digital age “، Harvard journal of law And technology volume 1,1996 .p.144
www. ــي ــة ملنظمــات املجتمــع املدن ــع املجموعــة العربي ــى موق ــي األول، منشــور عل ــة، بحــث مقــدم للمؤمتــر االقليمــي العرب ــات وااللتزامــات الرقمي ــس، احلقــوق واحلري ــن يون 2 د. عمــر محمــد ب

arabeauseus.net
3  نصــت املــادة )5( مــن مشــروع قانــون حــق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة الفلســطيني لســنة 2013م علــى أنــه : » مــع عــدم اإلخــالل بحقــوق مؤلــف املصنــف األصلــي يتمتــع باحلمايــة . ويعتبــر 
مؤلفاً ألغــراض هــذا القانــون: أ  - مــن قــام بترجمــة املصنــف إلــى لغــة أخــرى أو حتويلــه مــن لــون مــن ألــوان اآلداب أو الفنــون أو العلــوم إلــى لــون آخــر منهــا أو تلخيصــه أو حتويــره أو تعديلــه أو شــرحه 
أو التعليــق عليــه أو فهرســته أو غيــر ذلــك مــن األوجــه التــي تظهــره بشــكل جديــد. ب  - املــؤدي الــذي ينقــل إلــى اجلمهــور عماًل فنياً وضعــه غيره، ســواء أكان هــذا األداء بالغنــاء أو العــزف أو اإليقــاع أو 

اإللقــاء أو التصويــر أو الرســم أو احلــركات أو اخلطــوات أو بــأي طريقــة اخــرى ... » .
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بيان عالقة التعدي على حقوق امللكية الفكرية مبكافحة الفساد . –

حتليــل املعيقــات والتحديــات حتليــاًل معمقــاً بهــدف الوصــول إلــى نتائــج تطبيقيــة قــادرة علــى وضــع حلــول منطقيــة قابلــة  –
للتنفيــذ علــى أرض الواقــع .

لفت انتباه وحتفيز صناع القرار للقيام باملزيد من العمل اجلاد ملواجهة ظاهرة التعدي على حقوق امللكية الفكرية. –

فتــح املجــال للباحثــن واملؤسســات للقيــام بإجــراء دراســات مســتقبلية للتعــرف علــى العوامــل التــي ســاهمت يف زيــادة  –
انتشــار ظاهــرة التعــدي علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة يف املجتمــع الغــزي والتصــدي لهــا.

التعــرف علــى األســباب احلقيقيــة وراء ظاهــرة التعــدي علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة يف احملافظــات اجلنوبيــة واآلثــار  –
القانونيــة التــي تترتــب علــى كل منهــا.

 )Research Problems ( ثالثًا : مشكلة البحث
إن عــدم وجــود منظومــة قانونيــة متكاملــة حديثــة تكفــل حمايــة امللكيــة الفكريــة يف فلســطن بشــكل عــام ويف اجلامعــات بشــكل 
خــاص، يعــد انتهــاكاً حلــق امللكيــة الفكريــة، فــال يوجــد قانــون أخــذ حظــه بالكامــل يف التنفيــذ 4،   حيــث إن هــذا التأخــر مــن قبــل 
املشــرع الفلســطيني ينتــج عنــه تقصيــر يف حمايــة هــذا احلــق، حيــث وجــدت عــدة إشــكاليات يف القانــون مــن حيــث  الضمانــات 

التــي كفلهــا يف حمايتــه .
ــة الوضــع  ــة ؛ نظــراً خلصوصي ــة الفكري ــة امللكي ــا حماي ــن خالله ــل م ــة املناســبة التــي يكف ــون اآللي ــا هــل نظــم القان ــن هن وم

الفلســطيني يف ظــل وجــود قانــون عفــى عليــه الزمــن؟
أمــا مــن حيــث التطبيــق، فهنــاك تقصيــر واضــح ومعلــن مــن قبــل اجلامعــات يف غــزة، حيــث أصبــح أمــر عاديــاً وانتهــاكاً واضحــاً 

وجــرأة لــم تســبق مــن قبــل منتهكــن امللكيــة الفكريــة، وأيضــاً عــدم اهتمــام املســئولن يف اجلامعــات عــن حمايــة هــذا حــق . 

)Research questions(  رابعًا : فرضيات وتساؤالت البحث
ــل  ــة مــن التعــدي الصــارخ مــن قب ــة بشــكل خــاص حال ــة بشــكل عــام وحقــوق املؤلــف يف اجلامعــات الغزي تشــهد حقــوق امللكي

ــاد ظاهــرة الفســاد التعليمــي. ــى ازدي ــؤدي إل ــك احلقــوق. وهــو مــا ي ــة تل ــل قوانــن حماي ــد مــن الباحثــن، وعــدم تفعي العدي
وعلــى ضــوء هــذه الفرضيــات قــام البحــث علــى تســاؤل رئيــس هــو : مــا حــدود احلمايــة القانونيــة حلقــوق املؤلــف يف اجلامعــات 

الغزيــة وعالقتــه مبكافحــة الفســاد ؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل الرئيــس األســئلة التاليــة : 
ما مفهوم امللكية الفكرية ؟ –

ما القوانن املتعقلة بامللكية الفكرية ؟ –

كيف يحمي املشرع حق امللكية الفكرية ؟ –

ما اجلزاءات التي وضعها املشرع الفلسطيني على انتهاك حق امللكية الفكرية ؟ –

الى أي مدى يتم تطبيق القوانن املتعلقة بحماية امللكية الفكرية يف اجلامعات الغزية ؟ –

هل يعد انتهاك امللكية الفكرية معيق من معيقات النزاهة يف املجتمع ؟ –

 4 Harold Hongju koh، “ How is international human rights law enforced ? “ Indian law journal Vol 74:1397 and seq . 1999 
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ما عالقة حقوق املؤلف مبكافحة الفساد ؟  –

هل تقاعس املسئولون عن حماية امللكية الفكرية يفسد املنظومة التعليمية ؟ –

ما دور اجلامعات يف حماية امللكية الفكرية ؟ –

ما دور السلطة القضائية يف حماية امللكية الفكرية ؟ –

)Search limits( خامسًا : حدود البحث
احلدود املكانية ) احملافظات اجلنوبية » قطاع غزة » – فلسطن( . –

احلــدود النوعيــة )اجلامعــة اإلســالمية  - جامعــة األزهــر – جامعــة فلســطن- جامعــة االســراء- جامعــة غــزة – جامعــة  –
االقصــى – بوليتكنــك –الكليــة اجلامعيــة للعلــوم التطبيقيــة – جامعــة القــدس املفتوحــة( .

احلدود الزمانية )2013م الى عام 2018م( . –

)Research Methodology( سادساً: منهجية البحث
اتبعــت يف هــذا البحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي التطبيقــي، حيــث قمــت بوصــف املشــكلة وحتليلهــا وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، 

ومحاولــة ايجــاد حلــول لهــا . وذلــك ألن هــذا املنهــج الــذي يالئــم طبيعــة هــذه الدراســة . 

كمــا اعتمــدت الدراســة علــى رصــد األنشــطة اإلجرائيــة واملوضوعيــة لعمــل اجلامعــات يف غــزة وتقييمهــا وجمــع الوثائــق ذات 
الصلــة وتنظيمهــا وتقييمهــا وحتليلهــا ؛ ألجــل حتديــد الثغــرات التــي تشــكل يف أجزائهــا أو مبجملهــا ظاهــرة التعــدي علــى حقــوق 

امللكيــة الفكريــة .

) Search tools( سابعًا : أدوات البحث
»» : Questioner االستبانة

ــة  ــة اإلســالمية  - جامع ــات اجلامع ــة يف جامع ــات األكادميي ــى الهيئ ــع )150( اســتبانة عل ــر اســتبانات خاصــة مت توزي مت تطوي
األزهــر – جامعــة فلســطن- جامعــة االســراء- جامعــة غــزة – جامعــة االقصــى – بوليتكنــك –الكليــة اجلامعيــة للعلــوم التطبيقيــة 

– جامعــة القــدس املفتوحــة  وقــد أجــاب )70( منهــم عليهــا .

»»)Interview( املقابالت

كما قمنا بإجراء مقابالت شخصية مع :

1 - )3( قضاة .

2 - )7( أستاذة جامعين .

3 - )5( محامين .
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وصف العينة :««

توزيع أفراد العينة حسب نوع اجلامعة :

تبــن مــن خــالل النتائــج أن 1.73% مــن أفــراد العينــة يدرســون يف جامعــة األزهــر، بينمــا 9.23% يدرســون يف اجلامعــة 
اإلســالمية، بينمــا 9.21% مــن جامعــة األقصــى، يف حــن 7.5% مــن جامعــة فلســطن، و9.2% مــن جامعــة غــزة كذلــك جامعــة 
االســراء وكليــة اجلامعيــة للعلــوم التطبيقيــة، و4.1% مــن القــدس املفتوحــة وبولتكنــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )1( توزيع أفراد العينة حسب نوع اجلامعة 

النسبة %العدداجلامعة

2637.1جامعة األزهر بغزة
2332.9اجلامعة اإلسالمية

912.9جامعة األقصى
22.9كلية اجلامعية للعلوم التطبيقية

11.4جامعة القدس املفتوحة
11.4جامعة بوليتكنك
45.7جامعة فلسطن

22.9جامعة غزة
22.9جامعة االسراء

70100.0املجموع

شكل )1( توزيع أفراد العينة حسب نوع اجلامعة
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توزيع أفراد العينة حسب نوع الكلية:

تتضح النتائج من خالل اجلدول التالي:

جدول )2( توزيع أفراد العينة حسب نوع الكلية

النسبة %العددالتصنيفالنسبة %العددالتصنيفاملتغير

الكلية

11.4العلوم الطبية التطبيقية11.4اتصال ولغات
45.6الهندسة45.6آداب

34.2تربية11.4آداب اجنليزي
22.8تربية رياضيات11.4آداب رياضيات

11.4تكنولوجيا11.4آداب عربي
22.8تكنولوجيا املعلومات11.4آداب لغة اجنليزية

11.4متريض34.2اآلداب
11.4حقوق11.4االعالم
22.8دراسات إسالمية22.8التجارة
34.2شريعة79.9التربية

11.4صحافة11.4التربية الفنية
11.4صحافة واعالم34.2احلقوق
11.4صيدلة11.4الزراعة

11.4طب بشري11.4الشرعة والقانون
11.4علوم االتصال واللغات11.4الشريعة االسالمية

11.4علوم تطبيقية11.4الشريعة والقانون
11.4قانون1014.1العلوم

11.4محاسبة11.4العلوم التطبيقية
11.4هندسة الكترونية11.4العلوم الطبية

توزيع أفراد العينة حسب نوع اجلنس:

تبن من خالل النتائج أن %62.3 من أفراد العينة ذكور، بينما %37.7 إناث، وتتضح النتائج من خالل اجلدول التالي:

جدول )3( توزيع أفراد العينة حسب نوع اجلنس

النسبة %العددالتصنيف

نوع اجلنس
3862.3ذكور
2337.7إناث

61100.0املجموع
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شكل )2( توزيع أفراد العينة حسب نوع اجلنس

توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية:

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %70.4 مــن أفــراد العينــة حاصلــن علــى درجــة املاجســتير، بينمــا %25.4 حاصلــن علــى درجــة 
الدكتــوراه، و%4.2 فقــط درجتهــم العلميــة أســتاذ دكتــور، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )4( توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية

النسبة %العددالتصنيف

الدرجة العلمية

5070.4ماجستير
1825.4دكتوراه

34.2أستاذ دكتور
71100.0املجموع
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شكل )3( توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية

معاجلة البيانات:««

اســتخدم الباحــث احلزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة  )SPSS( اإلصــدار 17,0، لتنظيــف البيانــات، وعمــل جــداول 
تكراريــة لهــا، واســتخدم املتوســط واالنحــراف املعيــاري، وعــرض البيانــات بواســطة اجلــداول واألشــكال املالئمــة مثــل: تخطيــط 
األعمــدة والدوائــر واألعمــدة املزدوجــة، واالختبــارات اإلحصائيــة للوصــول إلــى مؤشــرات الدراســة حــول حمايــة حقــوق امللكيــة 

الفكريــة يف جامعــات غــزة وأثــره علــى مكافحــة الفســاد  .

. )The study plan( ثامنًا: هيكلية البحث
إن املطلــع علــى محتويــات البحــث يتأكــد بــأن للموضــوع ســعة نســبية وتشــعب يشــمل العديــد مــن املسائـــل، فإنــه وأمــام هــذا الوضع 
مــن العســير دراســتها علــى مســتوي واحــد مــن التفصيــل؛ لهــذا هنــاك بعــض املســائل التــي أشــرنا إليهــا مبــا تســتدعيه طبيعــة 

املوضـــوع، وثــم جــاء تنــاول املوضــوع يف مبحثــن علــى نحــو مــا هــو تــاٍل : -

املبحث األول : احلماية القانونية حلق امللكية الفكرية .

املطلب األول : املقصود بحق امللكية الفكرية  .

املطلب الثاني : احلماية اجلزائية للملكية الفكرية .

املبحث الثاني : اجلوانب التطبيقية يف حماية امللكية الفكرية  .

املطلب األول : دور اجلامعات يف حماية امللكية الفكرية 

املطلب الثاني : دور السلطة القضائية يف حماية امللكية الفكرية .
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المبحث األول
الحماية القانونية لحق الملكية الفكرية

)Intellectual property rights( 

.)  the definition of Intellectual property right( املطلب األول : املقصود بحق امللكية الفكرية

 The Legal Status of Intellectual Property( أواًل : الوضــع القانونــي حلــق امللكيــة الفكريــة يف فلســطني
.  )Rights in Palestine

يعــد حمايــة حــق اإلنســان يف إبداعــه العقلــي أو املعنــوي مــن أهــم احلقــوق التــي حــرص اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان علــى 
التأكيــد عليهــا 5، فاإلنتــاج الفكــري ُوجــد قبــل القوانــن التــي حتميــه، فامللكيــة الفكريــة وجــدت منــذ األزل مــع وجــود اإلنســان ؛ 

ألن األخيــر بطبيعتــه يحــب التملــك بــكل شــيء نــاجت مــن إبداعــه العقلــي 6. 

ــن  ــا ســواء أم ــد أن اتضحــت اهميته ــك بع ــة ؛ وذل ــة الفكري ــوق امللكي ــة حق ــى حماي ــة إل ــات الدولي ــدول واملنظم ــت ال ــد اجته ولق
الناحيــة العلميــة أم األدبيــة، لذلــك فــإن امللكيــة الفكريــة شــهدت خــالل الســنوات األخيــرة اهتمامــاً واســعاً، وال ســيما يف الــدول 
املتقدمــة نظــراً للخســائر املاليــة نتيجــة التعــدي علــى ابتكاراتهــم مــن خــالل الغــش والتقليــد والســرقة والتــي قــدرت بـــ 6 % مــن 

حجــم التجــارة العامليــة وفــق مــا تظهــره بعــض الدراســات 7 .

وبهــدف تنســيق القواعــد واملبــادئ القانونيــة التــي حتكــم هــذه احلقــوق وســبل حمايتهــا يف التشــريعات احملليــة 8، فقــد نشــأت 
ــة  ــة امللكي ــس حلماي ــة باري ــا : اتفاقي ــراد ومنه ــدول واألف ــة لل ــة الفكري ــوق امللكي ــي حتمــي حق ــات واملعاهــدات الت بعــض االتفاقي
الصناعيــة عــام )1883م( و اتفاقيــة بيــرن حلمايــة االعمــال األدبيــة والفنيــة عــام )1886م(، واالتفاقيــة العربيــة حلمايــة حقــوق 
املؤلــف عــام )1985م(، ونتيجــة لهــذه االتفاقيــات الدوليــة، فقــد مت انشــاء املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة )WIPO( عــام 

ــة عضــو( 9 . ــا )188 دول ــل وبه ــة التموي ــة لــأمم املتحــدة، ذاتي )1970م(، وهــي منظمــة تابع

وتهــدف هــذه املنظمــة الــى حمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن خــالل تنســيق القوانــن املتعلقــة بامللكيــة الفكريــة مبختلــف 
تصنيفاتهــا لتهيــل االســتجابة بشــكل أســرع لطلبــات احلمايــة التــي تتلقاهــا الــدول،  وتعــد أيضــاً أهــم مصــدر لتبــادل املعلومــات 

ــا 10 . ــزاع بينه ــدول األعضــاء، وتســوية أي ن ــة لل ــة الالزم ــة والقانوني ــدمي املســاعدات الفني وتق

أمــا بالنســبة للحالــة الفلســطينية، فإنــه مت ســن قانــون حــق املؤلــف ألول مــرة عــام 1910م حــن أقرتــه الدولــة العثمانيــة11، ثــم جــاء 
االنتــداب البريطانــي الــذي طبــق قانــون حقــوق الطبــع والتأليــف البريطانــي لعــام 1911م الــذي طبقــه بالقانــون رقــم )25( لســنة 

1924م حتــى يومنــا هــذا 12 .

  5It state that “ Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific، literary، artistic produc-
tion of which is the author ‘ See :- Human Rights The International Bill Of Rights، N.Y، U.N,Feb,1988, p.56

6  د. علي أبو اليزيد، حقوق املؤلف األدبية، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 1998م، ص 31 .
/https://www.alhadath.ps ،7  أ. محمود الفطافطة، حقوق امللكية يف فلسطن، 2014م

8  د. حسن جميعي، مدخل إلى حقوق امللكية الفكرية، غير موضح مكان الطبع والنشر، 16 من يونيو 2006م، ص 2 .
9  أ. ليلى شيخة، حقوق امللكية الفكرية، غير موضح مكان الطبع والنشر،  2007، ص 21، 22 .

10  أ. ليلى شيخة، مصدر سابق، ص 23 .
 http://www.moc.pna.ps/rights.php،11 وزارة الثقافة الفلسطينية

12  Copinger, Walter Arthur &. Easton, J. M. Law Of Copyright, In Works Of Literature, Art, Architecture, photography, Music & the، Together 
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وإن الظــروف السياســية واالقتصاديــة التــي مــرت بهــا فلســطن عــام 1948م ؛ حتــى اآلن أثــرت علــى واقــع امللكيــة الفكريــة ومــدى 
احلاجــة إليهــا، وتطــور القوانــن اخلاصــة بهــا .

ويف احملافظــات الشــمالية )الضفــة الغربيــة( يطبــق القانــون األردنــي اخلــاص بالعالمــات التجاريــة رقــم )33( لســنة 1952م 
وقانــون بــراءة االختــراع رقــم )22( لســنة 1953م وقانــون تســجيل األســماء التجاريــة رقــم )30( لســنة 1953م .

أمــا يف احملافظــات اجلنوبيــة، فقــد طبــق قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )35( لســنة 1938م، وقانــون االمتيــازات االختراعــات 
والرســوم رقــم )23( لســنة 1924م، وقانــون تســجيل األســماء التجاريــة رقــم )23( لســنة 1935م، وجميــع هــذه القوانــن صــادرة 
عــن االنتــداب البريطانــي باإلضافــة الــى قــرار احلاكــم اإلداري رقــم ) 44( لســنة 1961م، حيــث نــص علــى إقامــة دائــرة لتســجيل 
االختراعــات 13. وبعــد االحتــالل اإلســرائيلي للضفــة وغــزة عــام 1967م لــم يطــرأ أي تغييــر علــى القوانــن املعمــول بهــا بخصــوص 
امللكيــة الفكريــة، وبقيــت هــذه القوانــن معمــول بهــا حتــى يومنــا ؛ هــذا كلــه حســب منطقتــه، وبالرغــم مــن جميــع هــذه القوانــن؛ 

إال أنــه ال يوجــد أي قانــون خــاص بحمايــة حقــوق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة لــه 14 .

ورغــم هــذه القوانــن، فإنهــا ال توفــر احلمايــة القانونيــة الكافيــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة يف فلســطن، وهــذا نــاجت عــن االهمــال 
التشــريعي بالرغــم مــن وجــود مشــاريع تطويــر لقوانــن حمايــة امللكيــة الفكريــة ؛ إال أن املشــرع لــم يلقــي لهــا بــاالً .

ومــن العوامــل املهمــة التــي أثــرت علــى حمايــة حقــوق امللكيــة األحــداث السياســية الداخليــة بــن الفلســطينين )االنقســام( التــي 
أنتجــت تأخــر تشــريعي، والــذي أدى إلــى انتهــاك كبيــر وغيــر مشــهود علــى احلقــوق يف فلســطن ؛ ممــا يــؤدي إلــى اتاحــة الفرصــة 
للفاســدين يف ممارســة جرائمهــم دون محاســبة، وخاصــة يف موضــوع امللكيــة الفكريــة، فــإن عمليــات الغــش والتزويــر, متثــل 

جتليــات بــارزة وشــائعة يف انتهــاك حقــوق وحمايــة امللكيــة الفكريــة 15 . 

.  ) Definition of intellectual property rights( ثانيًا : تعريف حقوق امللكية الفكرية

احلــق هــو الشــيء الثابــت، أمــا امللكيــة )) property، فقــد جــاءت مــن الكلمــة الالتينيــة proprivs((، أي التــي تعنــي حــق امللــك 
للمالــك، أمــا كلمــة intellectual( (، فهــي التــي تعنــي الشــيء غيــر احملســوس 16 . 

ويــرى البعــض : إنهــا ســلطة مباشــرة يعطيهــا القانــون للشــخص علــى كافــة منتجــات عقلــه، ومتنحــه إمكانيــة االســتثمار واالنتفــاع 
مبــا تــدر عليــه مــن مــردود مــادي للمــدة التــي حددهــا القانــون ودون منازعــة أو اعتــراض مــن أحــد 17.

ويرى آخر : إن عبارة امللكية الفكرية تشير إلى كل ما له عالقة بإبداعات العقل البشري 18 .

وعرفتهــا منظمــة )WIPO( : بأنهــا احلقــوق القانونيــة الناجمــة عــن النشــاط العقلــي يف املجــاالت الصناعيــة، العلميــة، األدبيــة، 
والفنيــة 19 .

With International and foreign Copyright With the statutes relating thereto. 5th. edition. London 2015، p.65
/http: //lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar. 13  معهد احلقوق / جامعة بير زيت

 http://muqtafi.birzeit.edu/ ) 14  منظومة القضاء والتشريع يف فلسطن ) املقتفي
احلقوق املجاورة هي : حقوق فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة . راجع : املادة )2( من مشروع قانون حق املؤلف واحلقوق املجاورة الفلسطيني لسنة 2013م .

  https://www.alhadath.ps/article  ،15 مصدر سابق
16  د. محمود محمد الكمالي، آلية حماية حقوق امللكية الفكرية، مؤمتر اجلوانب القانونية التفاقيات منظمة التجارة العاملية، معهد التدريب والدراسات القضائية، غير موضح مكان الطبع والنشر، 

ص 22 .
17 د. عامر محمود الكسواني، امللكية الفكرية )ماهيتها-مفرداتها- طرق حمايتها (، دار اجليب للنشر والطباعة، عمان، األردن، 1998م، ص 68 .

18  Property rights refer to the bundle of legal rights over the use to which a source is put and over the use made of any income that may be 
derived from that resource “ see:- Charles W. L. Hill, International business competing in the global marketplace, 2nd ed,، Chicago Irwin، 1997، 
p.40.
19  The legal rights which result from intellectual activity in the industrial، scientific، literary، and artistic fields” see :- Alexandra George، Con-
struction intellectual property، Cambridge University Press، NY, first published، 2012، P.63



15

 ) Intellectual Property Divisions (. ثالثًا : أقسام امللكية الفكرية

هناك العديد من التقسيمات للملكية الفكرية، من أهمها :

.)patent( براءة االختراع

البراءة هي عنوان مينح صاحبه احلق يف منع اآلخرين من استغالل االختراع املذكور يف البراءة . 

وال يســمح يف حــد ذاتــه بصنــع اختــراع أو بيعــه، ولكنــه مينــح احلــق يف اســتبعاد اآلخريــن مــن صنــع االختــراع أو اســتخدامه أو 
بيعــه أو اســتيراده . ويتــم منــح هــذا االحتــكار ملجــال محــدد، يف بلــد محــدد، وحلــد أقصــى )20( عامــاً يف مقابــل الكشــف الكامــل 

عــن االختــراع مــع نشــر التفاصيــل الفنيــة اخلاصــة بــه .

ومن هنا جاءت البراءة على أساس صفقة بن املخترعن واملجتمع :

للمخترع - البراءة هي السبيل ملنع املنافسن من نسخ اختراعه .

بالنســبة للمجتمــع - تتكــون البــراءة مــن حتســن عمليــة االبتــكار مــن خــالل الكشــف العلنــي عــن االبتــكارات . يف املقابــل يتــم 
تشــجيع االســتثمار مــن خــالل تقــدمي احلــق احلصــري والفوائــد املشــتقة 20.  

ويف فلســطن هنــاك تشــريعن مطبقــن مختصــن ببــراءة االختــراع : األول : قانــون امتيــازات االختــراع والرســوم رقــم )22( لســنة 
1953م، وهــو القانــون املعمــول بــه يف احملافظــات الشــمالية )الضفــة الغربيــة( .

ــح  ــون يقضــي مبن ــم )23( لســنة 1924م وهــو قان ــون رق ــق هــو قان ــون املطب ــة )قطــاع غــزة(، فالقان ــا يف احملافظــات اجلنوبي أم
امتيــازات باالختراعــات اجلديــدة، وتســجيل امتيــازات االختراعــات والرســوم بوجــه اإلجمــال وتنفيــذ مقتضيــات املعاهــدات 

ــاة 21 . ــب لتطــورات احلي ــر مواك ــي قــدمي وغي ــون بريطان ــة، وهــو قان ــكات الصناعي ــص باملمتل ــا يخت ــة فيم الدولي

. )trademark( العالمات التجارية

العالمة التجارية منطقة نزاع كبيرة يف مدى انضمامها لهيكلة امللكية الفكرية 22 . 

وهــي كلمــة أو عبــارة أو رمــز أو تصميــم مييــز مصــدر املنتجــات )العالمــات التجاريــة( أو اخلدمــات )عالمــات اخلدمــة( ألحــد 
األنشــطة التجاريــة مــن منافســيها ؛ وألجــل التأهــل حلمايــة البــراءة، يجــب أن تكــون العالمــة مميــزة . علــى ســبيل املثــال، يحــدد 

 . 23 Nike األحذيــة الرياضيــة املصنوعــة مــن »Nike “swoosh تصميــم

وبالرغم من أنه ليس لها مدة محددة، فقد يتم فقد حقوق استخدامها بسبب سوء االستخدام أو عدم االستخدام . 

وهناك عدد من االتفاقيات الدولية التي تنسق العالمة التجارية الدولية القوانن ألجل تسهيل املزيد من احلماية العاملية 24 . 

وتنقسم العالمات التجارية إلى )42( فئة دولية، كل فئة متثل السلع أو اخلدمات املماثلة 25 .

20  http://www.innovaccess.eu/types-of-ip
21 ملحوظة : اجلهل بانتهاك براءة اختراع لشخص آخر ليس دفاعاً صاحلاً أمام احملكمة.

22   “ to promote the progress of science and useful Arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective 
writings and discoveries “ . U.S Const . art. 1,.8, cl. 8 .p.78
23  to promote the progress of science and useful Arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective 
writings and discoveries “ . U.S Const . art. 1,.8, cl. 8 .p.79
24  INTELLECTUAL PROPERTY:LAW & THE INFORMATION SOCIETY, Cases & Materials، First Edition, 2014, James Boyle, Jennifer 
Jenkins، p. 122
25 : http://www.businessdictionary.com/definition/trademark.html
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ويعــد قانــون العالمــات التجاريــة األردنــي رقــم )33( لســنة 1952م املطبــق يف الضفــة الغربيــة، وقانــون العالمــات التجاريــة رقــم 
)35( لســنة 1938م املطبــق يف قطــاع غــزة .

ويعــد النظــام القانونــي للعالمــات التجاريــة يف فلســطن غيــر موائــم للتطــورات واملســتجدات القانونيــة علــى الســاحتن االقليميــة 
والدوليــة ؛ حتــى إنــه لــم يضــع قواعــد خاصــة باحلمايــة املدنيــة للعالمــة التجاريــة 26 .

. )copyright( حقوق التأليف والنشر

هــي وســيلة قانونيــة حلمايــة عمــل املؤلــف . وهــو نــوع مــن امللكيــة الفكريــة يوفــر حقــوق النشــر والتوزيــع احلصــري لــه . وهــذا يعنــي 
أنــه ال ميكــن اســتخدام أي محتــوى أنشــأه املؤلــف أو نشــره بواســطة أي شــخص آخــر دون موافقتــه . 

ــر  ــذي ابتك ــي ال ــه 27 : » الشــخص الطبيع ــف بأن ــوق املجــاورة الفلســطيني املؤل ــف واحلق ــون حــق املؤل ــد عــرف مشــروع قان ولق
ــوي مــن هــذا املجــال .  ــي اســتثناء الشــخص املعن ــا يعن ــف » 28 . وهــو م املصن

أمــا النشــر، فهــو : التوفيــر للجمهــور مبوافقــة املؤلــف أو أي مــن حاملــي احلقــوق االخريــن نســخاً ملموســة مــن املصنــف أو 
التســجيل بكميــات معقولــة، والــذي ميكــن أن يكــون مــن خــالل البيــع أو التأجيــر أو البــث أو االعــالن أو أي وســيلة نقــل ملكيــة 
أو احليــازة . ويجــب أن يتضمــن النشــر أيضــاً اعــداد نســخ مــن املصنــف أو التســجيل الصوتــي/ الفونوجرامــي متوفــرة للجمهــور 

مــن خــالل الوســائل االلكترونيــة.

 ويكــون وضــع النســخ بصفــة مشــروعة يف متنــاول اجلمهــور ؛ إذا مت مبوافقــة مؤلــف املصنــف أو خلفــه، أو مبوافقــة منتــج 
التســجيل الصوتــي أو خلفــه 29 .

ويختلــف طــول مــدة حمايــة حقــوق الطبــع والنشــر مــن بلــد إلــى آخــر، ولكنــه عــادة مــا يســتمر حليــاة املؤلــف باإلضافــة إلــى 50 
إلــى 100 عــام بعــد وفاتــه 30 . 

ويف فلســطن نــص القانــون علــى » تكــون املــدة التــي يحمــى خاللهــا حــق الطبــع والتأليف مــا دام املؤلــف علــى قيــد احليــاة وإلــى 
خمســن ســنة بعــد وفاتــه ؛ إال إذا ورد نــص صريــح يقضــي بخــالف ذلــك يف هــذا القانــون« 31.

ومبوجــب مشــروع قانــون حــق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة الفلســطيني لســنة 2013م تســري مــدة احلمايــة علــى احلقــوق املاليــة 
ــه، أو بعــد وفــاة آخــر مــن بقــي حياً مــن الذيــن اشــتركوا يف تأليــف  ــاة املؤلــف وملــدة خمســن ســنة بعــد وفات ــة حي للمؤلــف طيل
املصنــف ؛ إذا كانــوا أكثــر مــن مؤلــف واحــد، ولغايــات حســاب مــدة احلمايــة يعتبــر تاريــخ الوفــاة واقعــاً يف أول كانــون الثانــي مــن 

الســنة امليالديــة التــي تلــي تاريــخ الوفــاة الفعلــي للمؤلــف 32.

وتأّثــرت احلالــة التشــريعية يف فلســطن بحســب احلقبــة السياســية التــي تعيشــها، وقــد جــرت عــدة محــاوالت بعــد قــدوم الســلطة 
إلقــرار قانــون يحمــي حقــوق املؤلــف ؛ إال أنهــا لــم تفلــح وال يــزال القانــون البريطانــي لســنة 1924م ســارياً ؛ حتــى يومنــا هــذا، إلــى 

26  http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=PyEzyta641803214514aPyEzyt
27  نصت املادة )4( من مشروع قانون حق املؤلف واحلقوق املجاورة الفلسطيني لسنة 2013م على أنه : » 1 - يعتبر مؤلفاً الشخص الذي ينشر املصنف منسوباً اليه سواء كان ذلك بذكر اسمه 

على املصنف أو بأي طريقة أخرى ؛ إال إذا قام الدليل على غير ذلك . 2 - يعتبر ممثاًل للمؤلف الناشر الذي يظهر اسمه على املصنف إذا كان املصنف يحمل اسماً مستعاراً أو ال يحمل أي اسم 
أو كان املؤلف مجهوالً وللناشر بهذه الصفة ممارسة حقوق املؤلف األدبية واملالية املنصوص عليها يف هذا القانون إلى أن تتم معرفة شخص املؤلف أو يعلن عن شخصيته ويثبتها. على أنه ال تطبق 

هذه الفقرة بحق املؤلف باسم مستعار، عندما ال يترك ذلك االسم املستعار شكاً يف هويته » .
28  املصنف السمعي البصري هو : كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها تعطي انطباعا باحلركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو بدونه. أما املصنف اجلماعي فهو : املصنف 

الذي ساهم يف ابتكاره أكثر من مؤلف، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم ميكن .
واملصنف املشترك هو : املصنف الذي ساهم يف ابتكاره أكثر من مؤلف، سواء أمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أو لم يكن، والذي ال يندرج ضمن املصنفات اجلماعية. واملصنف املشتق هو 

: املصنف الذي يستمد أصله من مصف آخر سابق الوجود أو من تعابير الفلكور . 
راجع : املادة )2( من مشروع قانون حق املؤلف واحلقوق املجاورة الفلسطيني لسنة 2013م .

29  راجع : املادة )2( من مشروع قانون حق املؤلف واحلقوق املجاورة الفلسطيني لسنة 2013م .
30  https://techterms.com/definition/copyright

31  راجع : املادة )3( من قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911م .
32  راجع : المادة )30( من مشروع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الفلسطيني لسنة 2013م .
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جانــب قانــون املطبوعــات والنشــر رقــم )9( لســنة 1995م الصــادرة عــن رئيــس الســلطة 33  . 

وعليــه، فــإن التشــريعات التــي حتمــي حقــوق امللكيــة الفكريــة أكل عليهــا الدهــر وشــرب وهــي بحاجــة ماســة إلــى التجديــد 
والتطويــر. فهــي ال تلبــي الغــرض املطلــوب، فــال تشــمل علــى أحــكام التســجيل وحمايــة العديــد مــن امللكيــات التــي ظهــرت حديثــاً، 
ــون  ــاك مشــروع قان ــة بشــأنها، رغــم أن هن ــات دولي ــع اتفاقي ــة ومت توقي ــة الفكري ــة للملكي ــل املنظمــة العاملي ومت دراســتها مــن قب
حلقــوق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة قــدم للمجلــس التشــريعي الفلســطيني بتاريــخ 1999/3/16م، وأحيــل للمناقشــة العامــة بتاريــخ 
1999/12/1م، وكذلــك مشــروع قانــون حمايــة امللكيــة الصناعيــة املقــدم للمجلــس التشــريعي الفلســطيني بتاريــخ 2003/8/18م، 

وأحيــل للجــان بتاريــخ 8/18/ 2003م 34 .

وقــد أعــدت وحــدة امللكيــة الفكريــة بــوزارة الثقافيــة الفلســطينية مشــرع قانــون حــق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة الفلســطيني لســنة 
2013م 35، ولــم يتــم ســنه حســب األصــول ؛ حتــى هــذه اللحظــة .

وللمؤلف وحده :

 احلــق يف أن ينســب اليــه مصنفــه، وأن يذكــر اســمه علــى جميــع النســخ املنتجــة كلمــا طــرح املصنــف علــى اجلمهــور ؛ إال إذا 1. 
ورد ذكــر املصنــف عرضاً أثنــاء تقــدمي إخبــاري لأحــداث اجلاريــة .

 احلق يف تقرير نشر مصنفه ويف تعين طريقة النشر وموعده.2. 

احلق يف إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أم التنقيح أم احلذف أم االضافة.. 3

احلــق يف دفــع أي اعتــداء علــى مصنفــه ويف منــع أي تشــويه او حتريــف أو أي تعديــل آخــر عليــه أو أي مســاس بــه مــن شــأنه . 4
االضــرار بســمعته وشــرفه ؛ علــى أنــه إذا حصــل أي حــذف أو تغييــر أو اضافــة أو أي تعديــل آخــر يف ترجمــة املصنــف، فــال 
يكــون للمؤلــف احلــق يف منعــه ؛ إال إذا أغفــل املترجــم االشــارة إلــى مواطــن هــذا التعديــل أو ترتــب علــى الترجمــة مســاس 

بســمعة املؤلــف ومكانتــه الثقافيــة أو الفنيــة أو اخــالل مبضمــون املصنــف.

احلــق يف ســحب مصنفــه مــن التــداول ؛ إذا وجــدت أســباب جديــة ومشــروعة لذلــك، ويلــزم املؤلــف يف هــذه احلالــة بتعويــض . 5
مــن آلــت اليــه حقــوق االســتغالل املالــي تعويضاً عــادالً 36 .

وللمؤلــف احلــق يف اســتغالل مصنفــه بــأي طريقــة يختارهــا، وال يجــوز للغير القيــام بــأي تصــرف ممــا هــو مبــن أدنــاه دون إذن 
كتابــي من املؤلــف أو مــن يخلفــه :  

استنســاخ املصنف بأي طريقة أو شــكل ســواء أكان بصــورة مؤقتــة أو دائمة مبــا يف ذلــك التصويــر الفوتوغــرايف أو الســينمائي . 1
أو التســجيل الرقمي االلكتروني.

ترجمة املصنف الى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي حتوير عليه.. 2

التأجير التجاري للنسخة األصلية من املصنف أو نسخة منه إلى اجلمهور.. 3

توزيع املصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.. 4

استيراد نسخ من املصنف  بكميات جتارية، وإن كانت هذه النسخ قد أعدت مبوافقة صاحب احلق فيه.. 5

نقــل املصنــف إلــى اجلمهــور عــن طريــق التــالوة أو االلقــاء أو العــرض أو التمثيــل أو النشــر االذاعــي أو التلفزيونــي أو . 6

33  http://felesteen.ps/article/hl-yhmy-alqanwn-alflstyny-hqwq-altb-walnshr
34 ttps://www.mohamah.net/law
35http://www.moc.pna.ps

36  راجع : املادة )8( من مشروع قانون حق املؤلف واحلقوق املجاورة الفلسطيني لسنة 2013م .
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الســينمائي أو أي وســيلة أخــرى 37 .

وللمؤلــف وحــده احلــق يف نشــر رســائله، ولكــن ال يجــوز لــه أو لغيــره ممارســة هــذا احلــق دون إذن مســبق مــن املرســل إليــه أو 
ــه 38 . ــه ؛ إذا كان مــن شــأن نشــر تلك الرســائل أن يلحــق ضرراً باملرســل الي ورثت

 ) The importance of intellectual property protection( ثالثا : أهمية حماية امللكية الفكرية

تعــد حقــوق امللكيــة الفكريــة مــن أهــم احلقــوق التــي يتعــن توفيــر حمايــة لهــا وانفاذهــا انفــاذاً فعــاالً تلــك احلقــوق التــي ترتبــط 
بأســمى مــا ميلكــه اإلنســان، وهــو العقــل يف ابداعاتــه وجتلياتــه الفكريــة 39 . وتعــد قــدرة أيــة دولــة أو شــركة علــى احلفــاظ علــى 

الطبيعــة اخلاصــة للمنتــج الــذى تقدمــه مفتــاح املنافســة الناجحــة ووســيلتها األســاس40 . 

وتتوقــف هــذه القــدرة علــى الدرجــة التــي يتــم بهــا حفــظ وصيانــة ملكيــة الفكــرة أو األفــكار املندمجــة يف هــذا املنتــج أو الوســيلة 
املســتخدمة يف عمليــة اإلنتــاج41.

من هنا تكمن أهمية حماية امللكية الفكرية بحيث ميكن من خاللها : 

احلماية من التعدي من قبل اآلخرين، والدفاع يف احملاكم عن احلق يف استخدامها أو بيعها أو استيرادها .  . 1

منع اآلخرين من استخدام أو صنع أو بيع أو استيراده دون إذن .. 2

استغاللها من خالل التحالفات االستراتيجية .. 3

 كسب املال عن طريق بيعه .4. 

حماية األفكار, حيث يوجد دائماً أشخاص يريدون تكرار جناح اآلخرين وبيع أفكارهم 42 .. 5

حماية وضمان استمرارية النمو االقتصادي للدول .. 6

احلد من الفساد الناجت عن االنتهاكات التي يتعرض لها أصحاب امللكية الفكرية 43 . . 7

37  راجع : املادة )9( من مشروع قانون حق املؤلف واحلقوق املجاورة الفلسطيني لسنة 2013م .
. راجع : المادة )10( من مشروع قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة الفلسطيني لسنة 2013م  38
39  Mark A. Lemleg،Intellectual Property and free riding، John M. Olin program in law and economics، Working paper No.291، Aug. 2004.p.13.  

40  د. عمر محمد بن يونس، االتهام يف جرائم امللكية الفكرية يف القانون االمريكي، دار الفكر العربي، 2005 م . 
41  د. محمد السيد فارس، الوسيط يف امللكية األدبية والفنية، جامعة القاهرة، نور االميان للطبع والنشر، 2011 م .

42 https://www.bl.uk/business-and-ip-centre/articles/why-you-need-to-protect-your-intellectual-property
43  نصت املادة )3( من مشروع قانون حق املؤلف واحلقوق املجاورة الفلسطيني لسنة 2013م على أنه : » أ - تتمتع باحلماية مبوجب هذا القانون املصنفات املبتكرة يف اآلداب والفنون والعلوم أياً 

كان نوع هذه املصنفات أو أهميتها أو الغرض من انتاجها.
 ب. تشمل هذه احلماية املصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو احلركة وبوجه خاص:

1( الكتب والكتيبات وغيرها من املواد املكتوبة.
2( املصنفات التي تلقى شفاهاً كاحملاضرات واخلطب واملواعظ.

3( املصنفات املسرحية واملسرحيات الغنائية واملوسيقية والتمثيل االميائي.
4( املصنفات املوسيقية سواء كانت مرقمة أم لم تكن أو كانت مصحوبة بكلمات أم لم تكن.

5( املصنفات السينمائية واالذاعية السمعية والبصرية.
6(    أعمال الرسم والتصوير والنحت واحلفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.

7( الصور التوضيحية واخلرائط والتصميمات واملخططات واألعمال املجسمة املتعلقة باجلغرافيا واخلرائط السطحية لأرض.
8(  برامج احلاسوب سواء أكانت بلغة املصدر أم بلغة اآللة .

ج . وتشمل احلماية عنوان املصنف ؛ إال اذا كان العنوان لفظاً جارياً للداللة على موضوع املصنف.
د .  وتتمتع باحلماية أيضاً مجموعات املصنفات األدبية أو الفنية : كاملوسوعات واملختارات والبيانات املجمعة سواء أكانت يف شكل مقروء  آلياً أم  يف أي شكل آخر، وكانت تشكل من حيث انتقاء أو 
ترتيب محتوياتها أعماالً فكرية مبتكرة، كما تتمتع باحلماية املجموعات التي تتضمن مقتطفات مختارة من الشعر أو النثر أو املوسيقى أو غيرها على أن يذكر يف تلك املجموعات مصدر املقتطفات 

ومؤلفوها دون املساس بحقوق املؤلفن فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه املجموعات » .
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 Penal Protection of Intellectual Property Rights(  املطلــب الثانــي : احلمايــة اجلزائيــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة
 Protection of penal legislation of intellectual( الفــرع األول : حمايــة التشــريعات العقابيــة للملكيــة الفكريــة

  ) property

تتمثــل وظيفــة حقــوق امللكيــة الفكريــة يف حمايــة املفكريــن، ولكنهــا مــن الناحيــة العمليــة حتمــي أعمالهــم، فهــي حتمــي املصنفــات 
كأشــكال للتعبيــر أكثــر ممــا حتمــي املفكريــن كمبدعــن ألمنــاط معينــة مــن املصنفــات 44 .

واملصنف هو : » كل انتاج مبتكر يف مجال اآلداب أو الفنون أو العلوم« 45 .

فاملصنفــات هــي التــي تــدور حــول حقــوق امللكيــة الفكريــة التــي تتمثــل يف اإلنتــاج الفكــري الــذي يتوصــل إليــه املفكــر، وهــذا االنتــاج 
الفكــري يشــمل جميــع صــور االبــداع الفكــري األصيــل يف جميــع مجــاالت األدب والفنــون والعلــوم، والناجتــة عــن وحــي العقــل 46 . 

وال يجوز احلجز على نسخ املصنف ؛ إال إذا كان املؤلف يرغب بنشر املصنف .

 وبالوقت ذاته منحت هذه القوانن لورثة املؤلف بعد وفاته احلق يف تقرير نشر املصنفات ما لم يوصي بغير ذلك47.

وعندما نتناول بالدراسة احلماية اجلزائية حلقوق امللكية الفكرية، فنحن نتحدث عن موضوعن :

 Penal Protection of( ــطيني ــات الفلس ــون العقوب ــة يف قان ــة الفكري ــوق امللكي ــة حلق ــة اجلزائي األول : احلماي
.  ) Intellectual Property Rights in the Palestinian Penal Code

ــان مــادي، فــال يتصــور  ــة وتشــمل األفــكار واحلقــوق واملنافــع، ال جتــوز عليهــا الســرقة ؛ ألنهــا ال تتجســد يف كي األشــياء املعنوي
انتــزاع حيازتهــا، ولــذا ال يتصــور أن تكــون محــاًل للســرقة . فنتــاج الفكــر عمومــاً : كاآلراء واألشــعار ليســت محــاًل حلــق عينــي 
؛ ولذلــك ال تقــع عليهــا الســرقة، بــل هــي محــل حلــق معنــوي ؛ ولهــذا يحميهــا القانــون بجرائــم االعتــداء علــى امللكيــة الفكريــة 

ــة 48 .  والفني

وبعــد االطــالع علــى قانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م املطبــق يف احملافظــات اجلنوبيــة، والبحــث معمــق فيــه، فــال يوجــد 
أي نــص عقابــي يجــرم االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا أصحــاب احلــق يف امللكيــة الفكريــة .

 Intellectual property( الثانــي : احلمايــة اجلزائيــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة يف قوانــن امللكيــة الفكريــة الفلســطينية
.  )  rights protection in Palestinian intellectual property laws

احلمايــة اجلزائيــة التــي وضعهــا املشــرع يف قوانــن امللكيــة الفكريــة تــكاد تكــون معدومــة أو حتــى غيــر رادعــة بســبب قــدم القوانــن 
وعــدم إجــراء أي تعديــل عليهــا مــن قبــل املشــرع، وســأذكر بعــض األمثلــة عــن هــذه النصــوص :

نصــت املــادة )48( فقــرة )2( مــن قانــون امتيــازات االختــراع والرســوم رقــم )22( لســنة 1953م علــى أنــه » : كل مــن خالــف . 1
أحــكام هــذه املــادة ؛ يعاقــب بغرامــة ال تزيــد عــن عشــرين دينــارا » .

44  أ. محمد أبو بكر ، املبادئ االولية حلقوق املؤلف واالتفاقيات واملعاهدات الدولية، عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2001م، ص 22 .
45  راجع : املادة )2( من مشروع قانون حق املؤلف واحلقوق املجاورة الفلسطيني لسنة 2013م .

46  أ. رشاد توام، حق املؤلف، املاهية واحلماية اجلزائية، غير موضح جهة ومكان النشر، 2008م، ص 53 .
47  محمد سليم حسن عواد، احلماية اجلنائية حلقوق املؤلف يف فلسطن، رسالة ماجيستير، جامعة النجاح، 2017م، ص 24 

48   عرفت املادة )1( من قانون حقوق الطبع والتأليف الفلسطيني رقم )16( لسنة 1911م حق الطبع والتأليف بأنه : احلق الذي ميلكه الشخص وحده يف إصدار األثر أو يف إعادة إصدار أي جزء 
جوهري منه يف شكل مادي مهما كان، وحق متثيل األثر أو متثيل أي جزء جوهري منه علناُ أو إذا كان األثر محاضرة فحق إلقاء احملاضرة أو أي قسم جوهري منها وإن كان األثر لم يتم نشره فحق 
نشره أو نشر أي قسم جوهري منه ويشمل ذلك احلق الوحيد : أ - يف إصدار ترجمة عن األثر أو إعادة إصدارها أو متثيلها أو نشرها . ب - ويف األثر التمثيلي، حتويله إلى رواية أو إلى أثر آخر 
غير متثيلي . ج - ويف الرواية أو األثر اآلخر غير التمثيلي أو األثر الفني، حتويله إلى أثر متثيلي بواسطة متثيله علناُ أو بصورة أخرى . د - ويف األثر األدبي أو الفني أو املوسيقي، صنع أسطوانة 

أو درج أو شريط سينمائي أو أي اختراع آخر عنه، بحيث يتاح متثيل األثر املذكور أو إخراجه بطريقة ميكانيكية. وحق ترخيص القيام بأي عمل من األعمال اآلنفة الذكر .
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وبالنظر الى هذا القانون جند أن جميع العقوبات غرامات مالية ال تتجاوز خمسة وعشرون دينار .

نصت املادة )12( من  قانون حقوق الطبع والتأليف رقم 46 لسنة 1911م : على أن : » كل شخص قام عن علم منه بعمل . 2
من األعمال التالية أي:

 )أ( أعد للبيع أو اإليجار نسخة يقع بسببها اعتداء على أثر ال يزال حق طبعه وتأليفه قائماً، أو

)ب( باع أو أجر نسخة كهذه أو عرضها بطريق التجارة للبيع أو لإلجارة، أو

)ج(  وزع نسخة كهذه بقصد املتاجرة بها أو على وجه يؤثر تأثيراً مجحفاً بحق صاحب الطبع والتأليف، أو 

)د(  عرض نسخة كهذه للجمهور بقصد املتاجرة، أو

)هـ( استورد إلى اململكة املتحدة نسخة كهذه بقصد البيع أو اإليجار

يعد أنه ارتكب جرماً خالفاً لهذا القانون، ويعاقب لدى إدانته بصورة جزئية بغرامة ال تتجاوز األربعن شلناً . 

نصــت املــادة )33( فقــرة )1( مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )35( لســنة 1938م علــى أنــه » إذا عــرض شــخص عالمــة . 3
جتاريــة كعالمــة مســجلة، دون ان تكــون كذلــك، فانــه يعاقــب لــدى ادانتــه بدفــع غرامــة ال تتجــاوز خمســن جنيهــا عــن كل 

جــرم يرتكبــه مــن هــذا القبيــل .

ومبوجــب مشــروع قانــون حــق املؤلــف واحلقــوق املجــاورة الفلســطيني يعاقــب باحلبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد علــى 
ثــالث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن الــف دينــار وال تزيــد على ســتة آالف دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن:

كل من باشر بغير سند شرعي أحد احلقوق املنصوص عليها يف املواد ) 8، 9، 10، 23 ( من هذا القانون. –

كل مــن عــرض للبيــع او للتــداول أو لإليجــار مصنفــاً مقلــداً أو نســخاً منه أو أذاعــه علــى اجلمهــور بــأي طريقــة كانــت  –
او اســتخدمه لتحقيــق أي مصلحــة ماديــة أو أدخلــه الــى فلســطن أو أخرجــه منهــا مــع علمــه أو إذا توفــرت األســباب 

والقرائــن الكافيــة للعلــم بأنه مقلــد.

ويف حالــة تكــرار أي جرميــة مــن اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف الفقـــرة ) أ ( مــن هــذه املــادة يحكــم علــى مرتكبهــا باحلــد األعلــى 
لعقوبــة احلبــس، وباحلــد األعلــى للغرامــة وللمحكمــة يف هــذه احلالــة احلكــم بإغــالق املؤسســة التــي ارتكبــت فيهــا اجلرميــة ملــدة 

ال تزيــد عــن ســنة أو وقــف ترخيصهــا ملــدة معينــة أو بصــورة نهائيــة .

وكل مــن خالــف أيــاً مــن أحــكام املــواد )38، 39، 41، 42( يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة دينــار وال تزيــد علــى الــف دينــار، 
وال يعفيــه احلكــم عليــه بهــذه العقوبــة مــن تنفيــذ األحــكام املنصــوص عليهــا يف تلــك املــواد 49 .

وباالطــالع علــى هــذه األمثلــة مــن قوانــن امللكيــة الفكريــة جنــد أن جميــع العقوبــات املفروضــة هــي عبــارة عــن غرامــات ماليــة 
بســيطة جــداً ال تتناســب مــع السياســة اجلزائيــة احلديثــة والواقــع الفلســطيني املعاصــر، وبالتالــي فهــي عقوبــات غيــر رادعــة، 

خاصــة أنهــا ال تتضمــن أي عقوبــات أخــرى مثــل : العقوبــات البديلــة . 

ورغــم ذلــك تعانــي اجلامعــات الفلســطينية ظاهــرة خطيــرة تتمثــل يف العــدوان علــى حقــوق التأليــف مــن قبــل العديــد مــن الطلبــة 
بــل والــكادر األكادميــي . 

49 راجع : املادة )52( من مشروع قانون حق املؤلف واحلقوق املجاورة الفلسطيني لسنة 2013م ونصت املادة )50( منه على أنه : » للمحكمة بناًء على طلب احملكوم له ان تقرر نشر احلكم الذي 
تصدره مبوجب هذا القانون يف صحيفة يومية أو أسبوعية محلية واحدة أو اكثر على نفقة احملكوم عليه » .
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ولعل انتشارها يعود ألسباب، منها :

عــدم معرفــة الطلبــة بأصــول البحــث العلمــي ؛ ممــا يدفعهــم إلــى االعتــداء علــى أبحــاث املؤلفــن أو شــراء أحــد األبحــاث أو  –
احلصــول عليهــا بطــرق ملتويــة منهــا اإلنترنــت أو االعتمــاد علــى أبحــاث زمــالء ســابقن .

تهــاون الــكادر األكادميــي مــع الطلبــة عنــد اكتشــافهم للجرميــة ألســباب عديــدة : كاخلــوف علــى مســتقبل الطالــب أو الرغبــة  –
يف االنشــغال باجلرميــة وضيــاع الوقــت أو اعتبــار مــا حصــل مــن قبيــل العــرف املســموح ... . 

انعدام املساءلة اجلزائية أو املدنية، بحيث لم نعثر على دعوى واحدة أمام القضاء يف غزة تطالب بحقوق التأليف . –

إن بعــض األكادمييــن أنفســهم يلجــأون إلــى هــذا األســلوب يف إعــداد املؤلفــات والكتــب ويخشــون فتــح هــذا األمــر ؛ حتــى ال  –
يــؤدي إلــى افتضــاح أمرهــم فيمــا بعــد . 

ضعــف بعــض الــكادر األكادميــي علميــاً أو عــدم اهتمامهــم بهــذا املوضــوع ؛ ممــا ال يؤهلهــم الكتشــاف مثــل هــذه النوعيــة مــن  –
اجلرائــم 50 .

 Intellectual property related to the fight( الفــرع الثانــي : عالقــة امللكيــة الفكريــة مبكافحــة الفســاد
 .  )  against corruption

إن ازديــاد ظاهــرة التعــدي علــى امللكيــة الفكريــة يعنــي زيــادة يف مظاهــر الفســاد، والعكــس صحيــح، فالتعــدي علــى حقــوق امللكيــة 
الفكريــة لأفــراد يعــد انتهــاكاً جســيماً يف حقوقهــم الفكريــة 51 .

ــى مقــدرات  ــداء عل ــام، واالعت ــه مــن إهــدار للمــال الع ــا يؤدي ــال الفســاد مل ــى جتــرمي أفع ــة عل ــة احلديث وتقــوم الفلســفة اجلنائي
الدولــة والتأثيــر املباشــر علــى التنميــة املســتدامة، وبالتالــي فــإن الربــط املباشــر والقاســم املشــترك بــن جرائــم الفســاد، وجرائــم 
االعتــداء علــى امللكيــة الفكريــة يتمثــل يف اإلخــالل مبيــزان التنميــة، فــال يخفــى علــى أحــد أن النظــام االقتصــادي اجلديــد يعتمــد 
ــن  ــة الفكريــة م ــى امللكي ــر واإلبــداع، لدرجــة أن الكثيــر مــن الفقهــاء أعــد جرميــة االعتــداء عل ــى إنتــاج الفك بدرجــة كبيــرة عل

اجلرائــم الدوليــة العابــرة للقــارات نظــراً لتأثيرهــا املباشــر علــى التنميــة االقتصاديــة والثقافيــة فيهــا52. 

فالقرصنــة الفكريــة قــد ال تتوقــف عنــد حــد معــن، فقــد متتــد إلــى ســرقة التــراث والتاريــخ, وقــد تنتهــك احلقــوق العامــة 
واخلاصــة، وكل هــذا مــن شــأنه املســاس باالقتصــاد الوطنــي وترحيــل األفــكار واملصنفــات للغيــر، وهــذا مــا يســبب خســائر شــديدة 

ونتائــج خطيــره وميــس باألمــن القومــي 53 . 

50 نصت املادة )2( من قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911م على أنه : » 1 - يعتبر الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف احملفوظ يف أي أثر إذا فعل شيئاً حصر هذا القانون حق القيام 
به يف صاحب ذلك احلق، بدون رضا صاحبه : بشرط أن ال تعتبر األفعال التالية اعتداء على حق الطبع والتأليف : 1 - التداول بأي أثر تداوالً عادالً من أجل الدراسة أو البحث أو االنتقاد أو 

التقريظ أو التلخيص للصحافة .
 2 - إذا كان مؤلف األثر الفني ليس بصاحب حق الطبع والتأليف فيه واستعمل املؤلف قالباً أو رسماً أو خريطة أو منوذجاً أو درس األثر على أن ال يكرر املؤلف بذلك غاية األثر األساسية وال 

يقلدها .
 3 - صنع أو نشر صور زيتية أو تصاوير أو صوراً منحوتة أو صوراً شمسية عن متثال أو أثر فني إذا كان األثر قائماً بصورة دائمة يف محل عمومي أو بناية عمومية أو صنع أو نشر صوراً زيتية أو 

تصاوير أو نقوشاً أو صوراً شمسية عن أثر معماري ليست من قبيل التصاوير واخلرائط الهندسية .
 4 - نشر مجموعة مؤلفة يف الغالب من مواد غير محفوظة حقوق الطبع فيها بقصد استعمالها حقيقة يف املدارس وقد وصفت كذلك االسم الذي أطلق عليها ويف اإلعالنات التي أصدرها الناشر 

بشأنها، وهي مؤلفة من فقرات موجزة مقتبسة من آثار أدبية منشورة، ولكنها لم تنشر بقصد استعمالها ومحفوظة حقوق الطبع والتأليف فيها بصفتها كذلك : ويشترط يف ذلك أن ال يزيد عدد 
الفقرات التي يقتبسها وينشرها الناشر نفسه خالل خمس سنوات عن آثار لنفس املؤلف على اثنن وأن يعترف باملصدر املنقولة عنه الفقرتان املشار إليهما . 5 - نشر خالصة محاضرة ألقيت 

علناً يف صحيفة ما لم يكن نشر اخلالصة قد حظر مبوجب إعالن خطي أو مطبوع واضح وجلي علق قبل إلقاء احملاضرة، على مدخل البناية التي ألقيت احملاضرة فيها أو يف جوارها وأبقي معلقاً 
كذلك أثناء إلقائها أو علق بجانب احملاضر إال إذا كان ذلك أثناء استعمال البناية للعبادة، غير أنه ليس يف هذه الفقرة ما يؤثر يف أحكام الفقرة )1( فيما يتعلق بالتلخيص للصحافة . 6 - قراءة 

بعض مقتطفات ال تتجاوز احلد املعقول من أي أثر منشور أو تالوتها علناً . 
)2( يعتبر الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف يف أي أثر : )أ( إذا باع ذلك األثر أو أجره أو عرضه على سبيل التجارة أو قدمه للبيع أو لإليجار، أو )ب( إذا وزع ذلك األثر للشؤون التجارية 
أو لدرجة مجحفة بصاحب حق الطبع والتأليف، أو )ج( عرض ذلك األثر على اجلمهور بقصد التجارة، أو )د( إذا استورد ذلك األثر للبيع أو اإليجار يف أي قسم من ممتلكات جاللته التي يسري 
عليها هذا القانون . وكان يعلم بأن عمله هذا يعتبر تعدياً على حق الطبع والتأليف أو يكون مبثابة تعد على حق الطبع والتأليف فيما لو وقع يف أي قسم من ممتلكات جاللته ومت فيه بيع األثر أو 

تأجيره أو عرضه أو تقدميه ألجل البيع أو اإليجار أو التوزيع أو العرض أو االستيراد. 
)3( يعتبر الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف يف أي أثر إذا سمح بتمثيل األثر علناً يف مرسح أو ملهى ملنفعته اخلاصة دون أخذ موافقة صاحب حق الطبع والتأليف ؛ إال إذا لم يكن يعلم و، 

لم يكن لديه سبب معقول لالعتقاد بأن التمثيل يعتبر تعدياً على حق الطبع والتأليف ».
51  مقابلة مع، الدكتور عبد القادر جرادة، استاذ القانون اجلنائي الدولي، مصدر سابق .

52  مقابلة مع د. عمر حمزة التركماني، وكيل النائب العام، 2018/9/20م .
53  مقابلة مع القاضي، سمر خضر اخلضري، 2018/9/25م .
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ــواع رشــاوى  ــع أن ــاح أو منافــع خاصــة، ويشــمل جمي ــه : » اســتخدام النفــوذ العــام لتحقيــق أرب ولقــد عــرف البعــض الفســاد بأن
ــن القطــاع اخلــاص( 54. ــي حتــدث فيمــا ب ــه يســتبعد الرشــاوى الت ــن أو السياســين، ولكن ــن أو الوطني املســئولن احمللي

وعرفــه آخــر بأنــه : “ اســتخدام الســلطة العامــة ألجــل كســب أو ربــح شــخصي أو ألجــل حتقيــق هيبــة أو مكانــة اجتماعيــة أو 
ألجــل حتقيــق منفعــة جلماعــة أو طبقــة مــا بالطريقــة التــي يترتــب عليهــا خــرق القانــون أو مخالفــة التشــريع ومعاييــر الســلوك 

األخالقــي 55 . 
وهــذه التعريفــات للفســاد حصــرت يف إســاءة اســتعمال الســلطة العامــة، فهــي تقصــر الفســاد علــى القطــاع العــام، يف حــن أن 

الفســاد قــد يكــون أكثــر ظهــوراً وأثــراً يف مؤسســات املجتمــع املدنــي والقطــاع اخلــاص .

ولذا عرفت منظمة الشفافية الدولية )الفساد( بأنه : “ إساءة استعمال السلطة املوكلة لتحقيق مكاسب خاصة(56. 

فهــو اســتغالل الســلطة املمنوحــة ســواء أكانــت يف القطــاع العــام أم اخلــاص لتحقيــق مكاســب شــخصية . وال يشــترط يف املكاســب 
أو املنافــع اخلاصــة التــي يلتمســها الفاســد أن تكــون ملصلحتــه اخلاصــة هــو، بــل قــد تكــون ألحــد أفــراد عائلتــه أو لصاحــب أو 

ملؤسســة أو حلــزب أو ملنظمــة .

هذا وقد عرف املشرع الفلسطيني الفساد بأنه : » يعد فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي : 

اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة واجلرائم املخلة بالثقة العامة املنصوص عليها يف قوانن العقوبات السارية .   . 1

اجلرائم الناجتة عن غسل األموال املنصوص عليها يف قانون غسل األموال  .. 2

كل فعل يؤدي إلى املساس باألموال العامة. . 3

إساءة استعمال السلطة خالفاً للقانون .. 4

قبول الواسطة واحملسوبية التي تلغي حقاً وحتق باطاًل .. 5

الكسب غير املشروع .. 6

جميــع األفعــال املَجرمــة الــواردة يف االتفاقيــات العربيــة والدوليــة ملكافحــة الفســاد التــي صادقــت عليهــا أو انضمــت إليهــا الســلطة 
الوطنيــة “  57 .

ــد  ــي يع ــى اجلهــد الذهن ــث إن انتهــاك احلــق يف التأليــف والســطو عل ــر(، حي  ورأى البعــض أن مــن بــن صــور الفســاد )التزوي
ــال الفســاد 58 . ــي ميكــن أن تنضــوي ضمــن أفع ــر فكــري(، وبالتال جرميــة )تزوي

وإذا أردنــا التحــدث عــن كيفيــة تفشــي الفســاد يف هــذا املوضــوع ســنتحدث عــن االنتهــاكات العلنيــة والواضحــة يف جامعــات قطــاع 
غــزة، حيــث تهمــش اجلامعــات حمايــة هــذا احلــق الــذي يتعــرض لــه العديــد مــن املؤلفــن واملفكريــن مــن انتهــاك حلقهــم يف امللكيــة 
الفكريــة، واســتغالل بعضهــا ألفــكار األســاتذة أو الطلبــة، وانتســاب هــذه األفــكار لبعــض املســئولن، وكــم مــن املؤلفــات والكتــب 
الدراســية يف اجلامعــات تــدرس، وهــي مســروقة عــن مؤلفــن الكتــب األصلــن دون محاســبة مــن أحــد ؟ وكــم مــن مشــاريع للطلبــة 

قــد نفــذت باســم اجلامعــات دون االشــارة إلــى أصحابهــا ؟

 فهــذا االنتهــاك يعــد ســلوكاً جرمتهــا الشــرائع كافــة، حيــث منعــت وجرمــت القوانــن الدوليــة واحملليــة انتهــاك حقــوق امللكيــة 
ــى انتهــاك هــذه احلقــوق . ــات عل ــد العقوب ــة ووضعــت العدي الفكري

لذلــك فــإن انتهــاك حقــوق امللكيــة الفكريــة بجميــع أقســامها يعــد فســاداً واضحــاً، ويجــب علــى املســئولن يف اجلامعــات ووزارة 
التربيــة والتعليــم ومؤسســات مكافحــة الفســاد وحقــوق اإلنســان االلتفــات لهــذا املوضــوع ملــا لــه مــن أهميــة كبيــرة تتعلــق بحقــوق 

األفــراد . 

54  د . جاسم محمد الذهبي، الفساد اإلداري يف العراق وتكلفته االقتصادية واالجتماعية :
. www.berc-iraq.com مقال منشور على املوقع االلكتروني  -

55  السيد علي شتا، الفساد اإلداري ومجتمع املستقبل، مكتبة االشعاع، اإلسكندرية، 1999م، ص 43 .
https://www.transparency.org ،56  منظمة الشفافية الدولية، تقرير الفساد العاملي لعام 2007م

57  راجع : املادة )1( من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم )1( لسنة 2005م املعدل لسنة 2010م .
58  مقابلة مع األستاذ أمجد األغا، مدير الدائرة القانونية باملجلس التشريعي، 2018/9/27م .



23

المبحث الثاني 
الجوانب التطبيقية في حماية الملكية الفكرية

Practical aspects of intellectual property protection
 The role of universities in the protection of( املطلــب األول : دور اجلامعــات يف حمايــة امللكيــة الفكريــة

. ) intellectual property

بالنظــر للتطــور الســريع الــذي تشــهده العوملــة وجــب علــى اجلامعــات أن تكــون منفتحــة علــى األعمــال والتعــاون الدولــي . وذلــك 
يقتضــي بــدوره ضمــان حمايــة نتائــج البحــث وإدارتهــا بفعاليــة  مــن خــالل االســتخدام الفعــال لنظــام حمايــة  امللكيــة الفكريــة 59.
وإن العديــد مــن جامعــات غــزة مؤسســات مســتحدثة، نشــأت بعــد االنقســام الفلســطيني يف ظــل غيــاب الــكادر املؤهــل لبعــض 
التخصصــات، خاصــة مــن حملــة شــهادات املاجســتير بغــرض التوفيــر يف دفــع املســتحقات، وقــد يكــون احملاضــر لديــه دافــع 
إلعــداد كتــاب لــه يعتمــد بــه علــى النقــل احلــريف للمرجــع الرئيــس دون التوثيــق، وهــذا ال شــك انتهــاك يف ظــل غيــاب الرقابــة، 
هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يســجل االنتهــاك مــن قبــل محــالت الطباعــة والتصويــر دون احلصــول علــى إذن خطــي 

مــن املؤلــف60 . 

إن إهــدار قيمــة هــذه احلقــوق، وعــدم قيــام اجلامعــات مبســئولياتها ؛ يشــكل مظهــراً آخــر مــن مظاهــر االعتــداء علــى امللكيــة 
الفكريــة، وهــو صــورة مــن صــور الفســاد العلمــي 61 . 

وتعــد امللكيــة الفكريــة بالنســبة للجامعــات »رأس املــال«، وينبغــي عليهــا أن تســعى لتوثيــق ابداعــات ؛ ممــا يفتــح البــاب أمــام 
املزيــد مــن االبداعــات، ويجــب العمــل علــى دعــم ونشــر مفهــوم امللكيــة الفكريــة بــن الطلبــة وهيئــة التدريــس، وهــذا العمــل يعــد 

أول خطــوة مــن خطــوات حمايــة امللكيــة الفكريــة 62 .  

لذلك فإن للجامعات دور أساس يف حماية امللكية الفكرية من خالل :  

نشر الوعي بحقوق امللكية الفكرية وأهميتها وخطورة التعدي عليها من خالل االعالنات وورشات العمل.  –

توقيــع عقوبــات علــى املكتبــات املتورطــة يف هــذه األعمــال، ووقــف التعامــل معهــا، وإلغــاء العقــود معهــا، ووجــوب تضامــن  –
احملاضريــن مــع زمالئهــم املنتهكــة حقوقهــم 63 . 

خلق بيئة مناسبة تساعد على حفز اإلبداع وتشجيع االختراع الذى يؤدي بالنتيجة خللق حقوق ملكية فكرية 64 .  –

أال تتعارض حقوق التوزيع واإلنتاج وامللكية الفكرية مع احلرية األكادميية . –

حرمــان مــن هــم يف مواقــع الســلطة مــن حــق وضــع أســمائهم أو أي حقــوق يف امللكيــة الفكريــة مــا لــم يســاهم مســاهمة  –
ــة يف البحــث 65 . فعال

59  http://www.wipo.int/about-ip/ar/universities_research/ip_policies/index.html
60  مقابلة مع د. تامر حامد القاضي، أستاذ القانون اجلنائي املساعد، كلية الشريعة والقانون, اجلامعة االسالمية، 2018/9/29م .

61  مقابلة مع د . عمر حمزة التركماني، وكيل النائب العام، 2018/9/20م .
http://www.wipo.int/about-ip/ar/universities_research/ip_policies/index.html  62 مرجع سابق 

63  مقابلة مع احملامي / نضال جرادة، محاضر يف الكلية اجلامعية، 2018/9/23م. 
64  د. موسى عبد اهلل، د. وجدي منصور، د. عمرو حنفي، إجراءات حماية امللكية الفكرية، كلية الهندسة، القاهرة، ص 18 .

65  مقابلة مع د. وليد عبيات، أستاذ قانون  2018/9/30م .
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عدم إجبار الطلبة على شراء مؤلفات أعضاء الهيئة التدريسية 66 . –

إنشــاء جلنــة يف اجلامعــات تقــوم مبراقبــة جميــع اإلنتــاج الفكــري اخلــاص بالهيئــة التدريســية والطلبــة، وتتولــى محاســبة  –
كل مــن يتعــدى علــى حقــوق الغيــر .

وضع نظام تشريعي باجلامعة يعاقب منتهكي حقوق امللكية الفكرية داخل اجلامعة . –

التنســيق املســتمر مــن خــالل مجموعــة أســاتذة مــن كل اجلامعــات، وإنشــاء موقــع إلكترونــي متخصــص لتســجيل األبحــاث  –
العلميــة وحتديثهــا بصفــة مســتمرة 67 . 

تفعيــل اللوائــح الداخليــة بخصــوص ســحب الدرجــات العلميــة مــن املنتهكــن لأمانــة العلميــة، وتوقيــع عقوبــات جديــة علــى  –
احملاضــر الــذي ينســب كتــاب غيــره لــه 68 .

The Role of the Judiciary in the Pro� (املطلــب الثانــي: دور الســلطة القضائيــة يف حمايــة امللكيــة الفكريــة 
 : ) tection of Intellectual Property

أهميــة دور القضــاء يف حمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة تفــوق أحيانــاً أهميــة وجــود النــص التشــريعي ذاتــه الــذي يقــرر ويعتــرف 
باحلــق69 . 

إن وجــود قضــاء مؤهــل عــادل مــع عــدم وجــود نــص تشــريعي خــاص يحمــي حقــوق امللكيــة الفكريــة يعطــي نتائــج أفضــل علــى 
صعيــد احلمايــة مــن وجــود قضــاء وأجهــزة ملحقــة بــه غيــر مؤهلــة70 .

فالقضــاء الكــفء ميكــن أن يســتند علــى املبــادئ العامــة للقانــون املدنــي وقواعــد العدالــة ألجــل حمايــة حــق امللكيــة الفكريــة، كمــا 
حصــل يف بعــض الــدول العربيــة التــي تأخــر وجــود قوانــن حمايــة حــق املؤلــف فيهــا 71 . 

ولــم تتعامــل احملاكــم يف احملافظــات اجلنوبيــة )قطــاع غــزة( مــع قضايــا االعتــداءات علــى امللكيــة الفكريــة مبوضوعيــة، ولــم توليهــا 
االهتمــام الــذي يتناســب مــع أهميتهــا، وباعتقادنــا أن ذلــك يرجــع إلــى العديــد مــن األســباب، أهمهــا : تــردي وضــع احملاكــم ونقــص 

اخلبــرة الكافيــة لــدى العديــد القضــاة، ال ســيما بعــد االنقســام البغيــض عــام 2007م 72 .

إن الــدور الرئيــس الــذي يلعبــه القضــاء واألجهــزة التابعــة لــه فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة وإنفاذهــا يظهــر بشــكل 
ــه أو  ــد العمــل وقرصنت ــن تقلي ــدرج م ــة تت ــي تأخــذ أشــكاالً مختلف ــوق الت ــى هــذه احلق ــداء عل ــه لالعت ــس مــن خــالل تصدي رئي

اســتغالله ماديــاً مــن دون إذن صاحبــه وبــدون دفــع أي مقابــل، مثــل : القيــام بطبــع كتــاب وبيعــه دون إذن صاحبــه .

ويدخــل أيضــاً ضمــن أشــكال االعتــداء النســخ أو التحويــر أو الترجمــة أو غيــره لعمــل مــا بــدون إذن صاحبــه، مثــل : نســخ أعمــال 
محميــة مــن اإلنترنيــت، يفتــرض باملنظومــة القضائيــة أن تتصــدى لهــذه االعتــداءات وتقــرر احلقــوق ألصحابهــا وتوقــف االعتــداء 

وتعــوض صاحــب احلــق عــن اخلســارة التــي حلقتــه مــن جــراء االعتــداء . 

66  د. موسى عبد اهلل، د. وجدي منصور، د. عمرو حنفي، مصدر سابق، ص 19 .
67  مقابلة مع د. أنور الشاعر، أستاذ القانون اإلداري باجلامعة االسالمية، 2018/9/26 م

68  مقابلة مع األستاذ محمد التلباني، ماجيستير يف القانون اجلنائي، 2018/9/29م .
69  مقابلة مع القاضي / زين الدين بسيسو، قاضي صلح 2018/9/25 م . 

70  مقابلة مع د. وليد عبيات، أستاذ قانون، 2018/9/30م .
71  كنعان االحمر، ندوة )WIPO( الوطنية حول حق املؤلف واحلقوق املجاورة للمحامن والقضاة، أهمية السلطات القضائية يف إنفاذ حق املؤلف واحلقوق املجاورة،دمشق 27 من إبريل 2005م 

72  مقابلة مع د. عمر حمزة التركماني، وكيل النائب العام، 2018/9/20 م .
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ــذ األحــكام  ــة مســتقلة لتنفي ــر تنفيذي ــة أو دوائ ــة الفكري ــا امللكي وليــس مــن الضــروري تأســيس محاكــم خاصــة للنظــر يف قضاي
واحلقــوق املتصلــة بامللكيــة الفكريــة ألجــل أن يقــوم القضــاء واألجهــزة التابعــة لــه بوظيفتــه، ولكــن يكفــي أن يتــم توجيــه للعمــل 
علــى حمايــة حقــوق امللكيــة باالســتناد إلــى القواعــد العامــة للقانــون،  وعــدم انتظــار املشــرع؛ حتــى يصــدر قانونــاً جديــداً خــاص 

يحمــي تلــك احلقــوق.  



حماية امللكية الفكرية يف جامعات غزة وأثره يف مكافحة الفساد

26

نتائج الدراسة التطبيقية
هل قام أفراد العينة بكتابة أو نشر أبحاث خاصة بهم؟

تبــن مــن خــالل النتائــج أن الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد العينــة وبنســبة %97.2 قامــوا بكتابــة ونشــر أبحــاث خاصــة بهــم، بينمــا 
%2.8 فقــط لــم يقومــوا بذلــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )5( مدى قيام أفراد العينة بكتابة أو نشر أبحاث خاصة بهم

%Nالتصنيفالتساؤل

هل قمت بكتابة أو نشر أبحاث خاصة بك؟
%6997.2نعم
%22.8ال

هل يتخذ أفراد العينة االجرائيات القانونية الالزمة حلماية مؤلفاتهم؟

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %33.8 مــن أفــراد العينــة اتخــذوا اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة حلمايــة مؤلفاتهــم، بينمــا 66.2% 
لــم يقومــوا بذلــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )6( مدى اتخاذ أفراد العينة االجرائيات القانونية الالزمة حلماية مؤلفاتهم

%Nالتصنيفالتساؤل
هل تتخذ االجرائيات القانونية الالزمة حلماية 

مؤلفاتك؟
%2433.8نعم
%4766.2ال

هل حصل أفراد العينة على حقوق مبوجب هذه االجراءات؟

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %50.7 مــن أفــراد العينــة حصلــوا علــى حقــوق مبوجــب هــذه االجــراءات، بينمــا %49.3 لــم يحصلــوا 
علــى ذلــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )7( مدى حصول أفراد العينة على حقوق مبوجب هذه االجراءات

%Nالتصنيفالتساؤل
هل حصلت على حقوق مبوجب هذه 

االجراءات؟
%3650.7نعم
%3549.3ال
هل يعرف أفراد العينة بقانون الذي يحمي امللكية الفكرية؟

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %56.3 مــن أفــراد العينــة يعرفــون بالقانــون الــذي يحمــي امللكيــة الفكريــة، بينمــا %43.7 ال يعرفــون 
ذلــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )8( مدى معرفة أفراد العينة بقانون الذي يحمي امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل
هل يعرف أفراد العينة بالقانون الذي يحمي 

امللكية الفكرية؟
%4056.3نعم
%3143.7ال
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هل يعرف أفراد العينة بأن هناك عالقة بن حماية امللكية الفكرية ومكافحة الفساد؟

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %69.0 مــن أفــراد العينــة يعرفــون بــأن هنــاك عالقــة بــن حمايــة امللكيــة الفكريــة ومكافحــة الفســاد، 
بينمــا %31.0 ال يعرفــون بذلــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )9( مدى معرفة أفراد العينة بأن هناك عالقة بن حماية امللكية الفكرية ومكافحة الفساد

%Nالتصنيفالتساؤل
هل يعرف أفراد العينة بأن هناك عالقة بن 

حماية امللكية الفكرية ومكافحة الفساد؟
%4969.0نعم
%2231.0ال

هل تعرض أفراد العينة النتهاك حلقوق امللكية الفكرية؟

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %32.4 مــن أفــراد العينــة تعرضــوا النتهــاك لهــذا احلــق، بينمــا %67.6 لــم يتعرضــوا، وتتضــح النتائــج 
مــن خــالل اجلــدول التالي:

جدول )10( مدى تعرض أفراد العينة النتهاك حلقوق امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل

هل تعرضت النتهاك لهذا احلق؟
%2332.4نعم
%4867.6ال

هل للجامعات دور يف حماية امللكية الفكرية؟

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %69.6 مــن أفــراد العينــة يــرون بــأن للجامعــات دور يف حمايــة امللكيــة الفكريــة، بينمــا %30.4 ال 
يــرون ذلــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )11( يوضح هل للجامعات دور يف حماية امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل

هل للجامعات دور يف حماية امللكية الفكرية؟
%4869.6نعم
%2130.4ال

هل وضع القانون الفلسطيني ضمانات كافية حلماية امللكية الفكرية؟

ــة  ــة حلماي ــات كافي ــون الفلســطيني وضــع ضمان ــى أن القان ــة يوافقــون عل ــج أن %51.4 مــن أفــراد العين تبــن مــن خــالل النتائ
ــي: ــج مــن خــالل اجلــدول التال ــك، وتتضــح النتائ ــى ذل ــة، بينمــا %48.6 ال يوافقــون عل ــة الفكري امللكي

جدول )12( يوضح هل وضع القانون الفلسطيني ضمانات كافية حلماية امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل
هل وضع القانون الفلسطيني ضمانات كافية 

حلماية امللكية الفكرية؟
%3651.4نعم
%3448.6ال
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هل يعتبر انتهاك حق امللكية الفكرية من معيقات النزاهة يف املجتمع؟

تبــن مــن خــالل النتائــج أن الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد العينــة بنســبة %88.7 يعتبــرون انتهــاك حــق امللكيــة الفكريــة مــن معيقــات 
النزاهــة يف املجتمــع، بينمــا %11.3 ال يعتبــرون ذلــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )13( يوضح هل يعتبر انتهاك حق امللكية الفكرية من معيقات النزاهة يف املجتمع

%Nالتصنيفالتساؤل
هل يعتبر انتهاك حق امللكية الفكرية من 

معيقات النزاهة يف املجتمع؟
%6388.7نعم
%811.3ال

هل يكفل القانون الفلسطيني احلالي حق امللكية الفكرية؟

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %47.1 مــن أفــراد العينــة يــرون بــأن القانــون الفلســطيني احلالــي يكفــل حــق امللكيــة الفكريــة، بينمــا 
%52.9 ال يــرون ذلــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )14( يوضح هل يكفل القانون الفلسطيني حق امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل
هل يكفل القانون الفلسطيني حق امللكية 

الفكرية؟
%3347.1نعم
%3752.9ال

هل أثر االنقسام سلبًا على حماية امللكية الفكرية؟

تبــن مــن خــالل النتائــج أن الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد العينــة بنســبة %78.9 يــرون بــأن االنقســام أثــر ســلباً علــى حمايــة امللكيــة 
الفكريــة، بينمــا %21.1 ال يــرون ذلــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )15( يوضح هل أثر االنقسام سلبًا على حماية امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل
هل أثر االنقسام سلباً على حماية امللكية 

الفكرية
%5678.9نعم
%1521.1ال

هل تطلع السلطة القضائية بدورها على حماية امللكية الفكرية؟

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %46.5 مــن أفــراد العينــة يــرون بــأن الســلطة القضائيــة تطلــع بدورهــا علــى حمايــة امللكيــة الفكريــة، 
بينمــا %53.5 ال يــرون ذلــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )16( يوضح هل تطلع السلطة القضائية بدورها على حماية امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل
هل يكفل القانون الفلسطيني حق امللكية 

الفكرية؟
%3346.5نعم
%3853.5ال
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هل من املناسب تخصيص محكم حلماية امللكية الفكرية؟

تبــن مــن خــالل النتائــج أن الغالبيــة العظمــى مــن أفــراد العينــة بنســبة %71.8 يــرون بأنــه مــن املناســب تخصيــص محكــم حلمايــة 
امللكيــة الفكريــة، بينمــا %28.2 ال يــرون ذلــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )17( يوضح هل من املناسب تخصيص محكم حلماية امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل
هل من املناسب تخصيص محكم حلماية امللكية 

الفكرية
%5171.8نعم
%2028.2ال

هل تؤيد اعتماد الكتب الدراسية من جلنة حتكيم علمية قبل السماح بتدريسها يف اجلامعة؟

ــة  ــب الدراســية مــن جلن ــدون اعتمــاد الكت ــة بنســبة %80.3 يؤي ــة العظمــى مــن أفــراد العين ــج أن الغالبي تبــن مــن خــالل النتائ
حتكيــم علميــة قبــل الســماح بتدريســها يف اجلامعــة، بينمــا %19.7 ال يؤيــدون ذلــك، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )18( يوضح هل تؤيد اعتماد الكتب الدراسية من جلنة حتكيم علمية قبل السماح بتدريسها يف اجلامعة

%Nالتصنيفالتساؤل
هل تؤيد اعتماد الكتب الدراسية من جلنة حتكيم علمية 

قبل السماح بتدريسها يف اجلامعة
%5780.3نعم
%1419.7ال

مدى معرفة أفراد العينة بحقوق امللكية الفكرية:

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %12.7 مــن أفــراد العينــة يعرفــون بحقــوق امللكيــة الفكريــة بدرجــة مقبولــة، بينمــا %59.2 يعرفــون 
بدرجــة جيــدة، يف حــن %19.7 يعرفــون بدرجــة جيــدة جــداً، و%8.5 يعرفــون بدرجــة ممتــازة، وتتضــح النتائــج مــن خــالل 

اجلــدول التالــي:

جدول )19( مدى معرفة أفراد العينة بحقوق امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل

مدى معرفتك بحقوق امللكية الفكرية

%912.7مقبول
%4259.2جيد

%1419.7جيد جداً
%68.5ممتاز
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شكل )4( مدى معرفة أفراد العينة بحقوق امللكية الفكرية

مدى مشاركة أفراد العينة يف نشاطات تتعلق بحماية امللكية الفكرية: 

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %47.9 مــن أفــراد العينــة يشــاركون يف نشــاطات تتعلــق بحمايــة امللكيــة الفكريــة بدرجــة مقبولــة، 
بينمــا %22.5 يشــاركون بدرجــة جيــدة، يف حــن %26.8 يشــاركون بدرجــة جيــدة جــداً، و%2.8 يشــاركون بدرجــة ممتــازة، 

وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )20( مدى مشاركة أفراد العينة يف نشاطات تتعلق بحماية امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل

مدى مشاركتك يف نشاطات تتعلق بحماية امللكية الفكرية

%3447.9مقبول
%1622.5جيد

%1926.8جيد جداً
%22.8ممتاز
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شكل )5( مدى مشاركتك يف نشاطات تتعلق بحماية امللكية الفكرية

مدى موافقة أفراد العينة اتخاذ إجراءات عقابية مبوجب منتهكي هذا احلق: 

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %5.6 مــن أفــراد العينــة يوافقــون علــى وجــوب اتخــاذ إجــراءات عقابيــة مبوجــب منتهكــي هــذا احلــق 
بدرجــة مقبولــة، بينمــا %9.9 يشــاركون بدرجــة جيــدة، يف حــن %35.2 يشــاركون بدرجــة جيــدة جــداً، و%49.3 يشــاركون 

بدرجــة ممتــازة، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )21( مدى موافقة أفراد العينة على اتخاذ إجراءات عقابية مبوجب منتهكي هذا احلق

%Nالتصنيفالتساؤل

يجب اتخاذ إجراءات عقابية مبوجب منتهكي هذا احلق

%45.6مقبول
%79.9جيد

%2535.2جيد جداً
%3549.3ممتاز
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شكل )6( مدى موافقة أفراد العينة على اتخاذ إجراءات عقابية مبوجب منتهكي هذا احلق

مدى تأييد أفراد العينة فكرة استحداث قوانن خاصة حلماية امللكية الفكرية: 

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %8.6 مــن أفــراد العينــة يؤيــدون فكــرة اســتحداث قوانــن خاصــة حلمايــة امللكيــة الفكريــة بدرجــة 
مقبولــة، كذلــك %8.6 يؤيــدون بدرجــة جيــدة، يف حــن %37.1 يؤيــدون بدرجــة جيــدة جــداً، و%45.7 يؤيــدون بدرجــة ممتــازة، 

وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )22( مدى تأييد أفراد العينة فكرة استحداث قوانن خاصة حلماية امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل

تؤيد فكرة استحداث قوانن خاصة حلماية امللكية 
الفكرية

%68.6مقبول
%68.6جيد

%2637.1جيد جداً
%3245.7ممتاز
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شكل )7( مدى تأييد أفراد العينة فكرة استحداث قوانن خاصة حلماية امللكية الفكرية

مدى تأييد أفراد العينة فكرة تعديل القوانن القائمة على حماية امللكية الفكرية: 

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %10.1 مــن أفــراد العينــة يؤيــدون فكــرة تعديــل القوانــن القائمــة علــى حمايــة امللكيــة الفكريــة بدرجــة 
مقبولــة، بينمــا %24.6 يؤيــدون بدرجــة جيــدة، يف حــن %36.2 يؤيــدون بدرجــة جيــدة جــداً، و%29.0 يؤيــدون بدرجــة ممتــازة، 

وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )23( مدى تأييد أفراد العينة فكرة تعديل القوانن القائمة على حماية امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل

تؤيد فكرة تعديل القوانن القائمة على حماية امللكية 
الفكرية

%710.1مقبول
%1724.6جيد

%2536.2جيد جداً
%2029.0ممتاز
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شكل )8( مدى تأييد أفراد العينة فكرة تعديل القوانن القائمة على حماية امللكية الفكرية

مدى كفاءة اإلجراءات التي تتخذها اجلامعة يف حماية امللكية الفكرية: 

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %23.9 مــن أفــراد العينــة يــرون بــأن كفــاءة اإلجــراءات التــي تتخذهــا اجلامعــة يف حمايــة امللكيــة 
الفكريــة بدرجــة مقبولــة، و%39.4 يــرون أنهــا بدرجــة جيــدة، يف حــن %23.9 يــرون أنهــا بدرجــة جيــدة جــداً، و%12.7 يــرون 

بأنهــا بدرجــة ممتــازة، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )24( مدى كفاءة اإلجراءات التي تتخذها اجلامعة يف حماية امللكية الفكرية

%Nالتصنيفالتساؤل

امللكيــة  حمايــة  يف  اجلامعــة  تتخذهــا  التــي  اإلجــراءات  كفــاءة 
الفكريــة

%1723.9مقبول
%2839.4جيد

%1723.9جيد جداً
%912.7ممتاز
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شكل )9( مدى كفاءة اإلجراءات التي تتخذها اجلامعة يف حماية امللكية الفكرية

مدى تأثير معرفة الطلبة بأصول البحث العلمي على سرقة األبحاث: 

ــى ســرقة  ــة بأصــول البحــث العلمــي عل ــر معرفــة الطلب ــأن تأثي ــرون ب ــة ي ــج أن %40.0 مــن أفــراد العين تبــن مــن خــالل النتائ
األبحــاث بدرجــة مقبولــة، و%34.3 يــرون أنهــا بدرجــة جيــدة، يف حــن %17.1 يــرون أنهــا بدرجــة جيــدة جــداً، و%8.6 يــرون 

بأنهــا بدرجــة ممتــازة، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )25( مدى تأثير معرفة الطلبة بأصول البحث العلمي على سرقة األبحاث

%Nالتصنيفالتساؤل

مــدى تأثيــر معرفــة الطلبــة بأصــول البحــث العلمــي علــى 
ســرقة األبحــاث

%2840.0مقبول
%2434.3جيد

%1217.1جيد جداً
%68.6ممتاز
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شكل )10( مدى تأثير معرفة الطلبة بأصول البحث العلمي على سرقة األبحاث

طبيعة االجرائيات التي قام بعملها أفراد العينة يف حالة مت التعدي على حقوق التأليفية: 

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %31.3 مــن أفــراد العينــة عندمــا مت التعــدي علــى حقــوق التأليفيــة قامــوا برفــع دعــوى قضائيــة، 
و%21.9 قامــوا برفــع بــالغ يف الشــرطة، يف حــن %3.1 قامــوا بشــكوى يف النيابــة، و%43.8 قامــوا بإجــراءات أخــرى، وتتضــح 

النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )26( يوضح طبيعة االجرائيات التي قام بعملها أفراد العينة يف حالة مت التعدي على حقوق التأليفية

النسبة %العددالتصنيفالتساؤل

هل مت التعدي على حقوق التأليفية؟ ما هي االجرائيات التي قمت بعملها

721.9بالغ يف الشرطة
13.1شكوى يف النيابة
1031.3دعوى قضائية

1443.8أخرى
32100.0املجموع
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شكل )11( يوضح طبيعة االجرائيات التي قام بعملها أفراد العينة يف حالة مت التعدي على حقوق التأليفية

مدى عدم قيام أفراد العينة باإلجراءات الالزمة عندما مت التعدي على حقوقهم التأليفية:

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %33.3 مــن أفــراد العينــة لــم يقــوم بــأي اجــراء يف حالــة التعــدي علــى حقوقهــم التأليفيــة بســبب عــدم 
املعرفــة باإلجــراءات الالزمــة، و%27.8 بســبب عــدم الرغبــة باملالحقــة، و%13.0 بســبب عــدم الثقــة يف نظــام العدالــة، و25.9% 

ألســباب أخــرى، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )27( مدى عدم قيام أفراد العينة باإلجراءات الالزمة عندما مت التعدي على حقوقهم التأليفية

النسبة %العددالتصنيفالتساؤل

ملاذا لم تقم باإلجراءات الالزمة

1527.8عدم الرغبة باملالحقة
713.0عدم الثقة يف نظام العدالة

1833.3عدم املعرفة باإلجراءات الالزمة
1425.9أخرى

54100.0املجموع
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شكل )12( مدى عدم قيام أفراد العينة باإلجراءات الالزمة عندما مت التعدي على حقوقهم التأليفية

طبيعة العقوبات التي يقترحها أفراد العينة ملن يتعدى على حق امللكية الفكرية:

تبــن مــن خــالل النتائــج أن %29.6 يقترحــون عقوبــة الغرامــة ملــن يتعــدى علــى حــق امللكيــة الفكريــة، و%21.1 يقترحــون احلرمــان 
مــن النشــر والتأليــف، كذلــك %21.1 يقترحــون نشــر احلكــم، و%19.7 يقترحــون عقوبــة احلبــس، بينمــا %8.5 يقترحــون 

التعويــض، وتتضــح النتائــج مــن خــالل اجلــدول التالــي:

جدول )28( يوضح طبيعة العقوبات التي يقترحها أفراد العينة ملن يتعدى على حق امللكية الفكرية

النسبة %العددالتصنيفالتساؤل

ما هي العقوبات التي تقترحها ملن يتعدى على حق امللكية الفكرية

1419.7احلبس
2129.6الغرامة
68.5التعويض

1521.1احلرمان من النشر والتأليف
1521.1نشر احلكم

71100.0املجموع
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شكل )13( طبيعة العقوبات التي يقترحها أفراد العينة ملن يتعدى على حق امللكية الفكرية

طبيعة العقوبات التي يقترح أفراد العينة اجراؤها على الطلبة السارقن لألبحاث العلمية:

 تبــن مــن خــالل النتائــج أن %22.5 مــن أفــراد العينــة يقترحــون اخلصــم مــن الدرجــات كإجــراء علــى الطلبــة الســارقن لأبحــاث 
العلميــة، و%21.1 يقترحــون التعويــض، بينمــا %19.7 يقترحــون الفصــل مــن اجلامعــة، و%16.9 نشــر احلكــم علــى موقــع 

ــي: ــج مــن خــالل اجلــدول التال ــر فصــل دراســي، وتتضــح النتائ ــة، و%14.1 تأخي اجلامع

جدول )29( طبيعة العقوبات التي يقترح أفراد العينة اجراؤها على الطلبة السارقن لألبحاث العلمية

النسبة %العددالتصنيفالتساؤل

العقوبات التي تقترح اجراؤها على الطلبة السارقن 
لأبحاث العلمية

1419.7الفصل يف اجلامعة
1014.1تأخير فصل دراسي
1622.5خصم من الدرجات

1521.1التعويض 1
1216.9نشر احلكم على موقع اجلامعة 

45.6أخرى
71100.0املجموع
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النتائج والتوصيات
Conclusions and recommendations

اجلرميــة كانــت مــن أهــم أســباب تدهــور املســتوى التعليمــي يف بالدنــا واعتمــاده علــى الكــم ال النــوع، بحيــث أصبــح لدينــا 
جيــل مــن )لصــوص الكلمــة( الذيــن يســلبون العلــم والفكــر والكرامــة اإلنســانية 73 :

. ) Conclusions( أواًل : النتائج

لــم يتضمــن القانــون مواجهــة فعالــة للتعــدي علــى حقــوق امللكيــة الفكريــة مبفهومهــا احلقيقــي، فــال يوجــد قانــون حصــري . 1
حديــث يواكــب التطــور العلمــي والتكنلوجــي يف فلســطن .

ــف واحلقــوق املجــاورة عــام 1999م وقامــت وزراه الثقافــة بوضــع مشــروع . 2 ــون حلقــوق املؤل ــام املشــرع بوضــع مشــروع قان ق
مقابــل عــام 2013م، ومــا زاال حبيســي األدراج . 

أثر االنقسام التشريعي الفلسطيني سلباً على إصدار تشريعات خاصة بحماية حقوق امللكية الفكرية .. 3

جهل العديد من أصحاب احلقوق بحقوقهم واالجراءات الواجب اتباعها حلماية حقوقهم الفكرية .. 4

عدم وجود نظام قانوني فعال يف جامعات قطاع غزة يحمي حقوق امللكية الفكرية .. 5

قيــام عــدد مــن أســاتذة اجلامعــات بشــبهة ســرقة مؤلفــات أســاتذة آخريــن وانتســاب هــذه املؤلفــات لهــم دون حــق واالكتســاب . 6
املالــي مــن هــذه املؤلفــات .

ــة اجلامعــات بشــبهة ســرقة أبحــاث التخــرج يف شــتى التخصصــات وعــدم اهتمــام اجلامعــات بهــذا . 7 ــد مــن طلب ــام العدي قي
املوضــوع نظــراً لعــدم وجــود ثقافــة حمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة .

جهل الطلبة بخطورة تعودهم على سرقة األبحاث وعدم تعلم أصول إعداد بحث مبني على األسس العلمية الصحيحة. . 8

لم يتطرق قانون حق الطبع والتأليف بصورة واضحة ألنواع املصنفات التي ظهرت مع التطور التقني.. 9

احتضــار االبــداع العلمــي، وهجــرة العديــد مــن العقــول خــارج فلســطن ؛ وذلــك بســبب عــدم وجــود ضمــان قانونــي يحمــي . 10
املفكريــن واملبدعــن .

فيمــا يتعلــق بالتجــرمي فقــد قصرهــا قانــون حــق الطبــع والتأليــف وتعديالتــه، علــى جرائــم التقليــد واجلرائــم امللحقــة بهــا . 11
فقــط .

ميكــن للقضــاء يف غــزة أن يطبــق القواعــد العامــة للقانــون حلمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة يف قطــاع غــزة دون انتظــار تشــريع . 12
خــاص .

لــم ينــص املشــرع علــى عقوبــة احلبــس إال يف حالــة اجلرميــة تكــرار اجلرميــة، فضــاًل عــن أن عقوبــة الغرامــة هــي باجلنيــة . 13
الفلســطيني وال يوجــد مــا يعــرف باجلنيــه الفلســطيني ؛ مــا يــؤدي إلــى صعوبــة تطبيــق العقوبــة . كمــا أن العقوبــات التــي 

حددهــا قانــون حــق الطبــع والتأليــف ال تتناســب إطالقــاً مــع جســامة االعتــداء علــى حــق املؤلــف. 

73  مقابلة مع د. القاضي عبد القادر جرادة، استاذ القانون اجلنائي الدولي، 2018/9/29م .
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.  ) recommendations( ثانيًا : التوصيات

ــن خــالل إصــدار تشــريعات خاصــة . 1 ــون م ــة وتك ــة الفكري ــوق امللكي ــة حق ــن شــأنها حماي ــة م ــات قانوني ــر ضمان يجــب توفي
ومتطــورة توفــر مــن خاللهــا احلمايــة القانونيــة الالزمــة للمفكريــن واملبدعــن .

اعتمــاد مدونــة ســلوك موحــدة لتحديــد معاييــر ألخالقيــات وســلوكيات للعمــل يف إطــار للجامعــات الفلســطينية، حتــدد . 2
للعاملــن فيهــا والطلبــة مجموعــة الســلوكيات والقيــم الواجــب مراعاتهــا عنــد إجــراء البحــث العلمــي . 

ضرورة نشر الوعي القانوني واالجرائي يف القطاع التعليمي يف غزة حول حقوق امللكية الفكرية حلمايتها .. 3

ضرورة تشكيل جلان داخل اجلامعات تعمل على حماية حقوق امللكية الفكرية من خالل محاسبة كل من ينتهكها . 4

اهميــة التقــدم للحصــول علــى العضويــة الكاملــة للمنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة، وثــم إنشــاء إدارة العامــة حلقــوق امللكيــة . 5
الفكريــة يف فلســطن ودائــرة حــق املؤلــف بــكادر مؤهــل، وأن يتســلم إدارتهــا مختصــون قانونيــون ملــا متثلــه هــذه اإلدارات مــن 

دعــم حلقــوق املبدعــن واملبتكريــن وفــض النزاعــات التــي قــد تنشــأ بــن أصحــاب احلقــوق .

ضرورة تشكيل فريق وطني إلمتام اإلجراءات فيما يتعلق بامللكية الفكرية وإقرار قوانينها الالزمة. . 6

عقد الندوات واملؤمترات واللقاءات واحللقات النقاشية املختلفة حول امللكية الفكرية يف جامعات فلسطن . . 7

 علــى صعيــد مؤسســات املجتمــع املدنــي ومؤسســات حقــوق اإلنســان وخاصــة مؤسســات مكافحــة الفســاد أن تقــوم مبالحقــة . 8
جميــع املســؤولن علــى حمايــة حقــوق امللكيــة الفكريــة عبــر الطــرق القانونيــة .

التعاون مع املنظمات الدولية يف إطار تعزيز التعاون على تطوير مبادئ ومفاهيم حقوق امللكية الفكرية.   . 9

ضــرورة اعتمــاد نظــام صــارم يف اجلامعــات، ملــن يثبــت انتحالــه أو تثبــت عليــه ســرقات علميــة، ومالحقــة ومعاقبــة مــن يثبــت . 10
تورطه. 

أوصــي بتقريــر مــادة امللكيــة الفكريــة باجلامعــات واعتبراهــا كمتطلــب أســاس مــن متطلبــات اجلامعــة يف مجــال مســاقات 11. 
حقــوق اإلنســان .

إقرار مبدأ املعاملة باملثل بالنسبة للمصنفات غير الوطنية.. 12

ــة وبــن  ــة مــن جه ــة والثقافي ــاون والتنســيق  بــن املؤسســات العلمي ــر والتع ــوع مــن التضاف ــاك ن لقــد آن األوان لكي يكــون هن
يعمــل  جديــد  فلســطيني  قانــون  لوضــع  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  مســاهمة  ومعهــم  أخــرى  جهــة  مــن  اإلعــالم  وســائل 
دون  الفكريــة  حقوقهــم  علــى  اللصــوص  اعتــداء  مــن  وأســاتذتنا  مؤلفينــا  نحمــي  حتــى  ؛  الفكريــة  امللكيــة  حمايــة  علــى 

رادع وكذلــك حتــى نحمــي الوطــن مــن أشــباه املتعلمــن . 
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الدكتور / تامر حامد القاضي، أستاذ القانون اجلنائي املساعد, اجلامعة االسالمية 2018/9/29م . –

الدكتور / أنور الشاعر، أستاذ القانون اإلداري باجلامعة اإلسالمية، 2018/9/26م . –

الدكتور / عمر حمزة التركماني، وكيل النائب العام، 2018/9/20م . –

الدكتور / وليد عبيات، أستاذ قانون، 2018/9/30م . –

احملامي / نضال جرادة، محاضر يف الكلية اجلامعية 2018/9/23 م.  –

األستاذ / محمد التلباني، ماجيستير يف القانون اجلنائي 2018/9/29م . –







االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان( - املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية 
الدوليــة منــذ العــام 2006 - تأســس يف العــام 2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل 
مــن الفســاد«. يســعى االئتــالف حاليــاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، 
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

ــى  ــز عل ــي للنزاهــة بالتركي ــى النظــام الوطن ــي Watchdog عل ــدوره الرقاب ــام ب ــى القي يحــرص ائتــالف أمــان عل
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق 

بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.  

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(
رام اهلل : عمارة الرمياوي - الطابق األول - شارع اإلرسال

ص.ب : رام اهلل 339 القدس 69647
هاتف : 2989506 - 022974949

فاكس : 022974948

غزة: شارع حبوش - عمارة درمي-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس: 082884767
تلفاكس: 082884766

info@aman-palestine.org :بريد الكتروني
www.aman-palestine.org :املوقع االلكتروني

برنامج أمان الرئيسي بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ

www.aman-palestine.org


