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 توزٌع القنوات التلفزٌونٌةشبكات وأوضاع  حقوق الملكٌة الفكرٌة

 هللاد. عماد ٌوسف حب 

 الهٌئة المنظمة لالتصاالت
  باإلنابة لالتصاالتالهٌئة المنظمة  ئٌسروالتنفٌذي المدٌر 

 رئٌس وحدة تقنٌات اإلتصاالت

 مقدمة

عتبر من أهم الموجبات التً ٌجب أن تولٌها الدولة ٌإن حفظ حقوق الملكٌة األدبٌة والفكرٌة 

كما  إن لم تحفظ التً ،منهااهتمامها كً تحافظ على حقوق أفراد المجتمع السٌما اإلبداعٌة 

 عناصربرز ٌعتبر من أالذي أإلنتاج المجتمع بسبب تأثٌرها على تؤثر سلباً فً ٌجب، س

 . اإلبداع المجتمعًو نتاجٌةاإل

األدبً والتلفزٌونً الفنً واإلنتاج ب كل ما له عبلقةحقوق الملكٌة األدبٌة والفكرٌة تتضمن 

وصوالً للمكتشفات والمبتكرات والمخترعات مروراً بحقوق التوزٌع واإلعبلمً واإلعبلنً 

والمسلسبلت  ٌاتوالتألٌؾ والنشر والتً ال تقتصر على المؤلفات األدبٌة بل تتعداها للبرمج

واألفبلم والبرامج التلفزٌونٌة بشكل عام. إن التقصٌر فً حماٌة أي منتج أو حق فً توزٌع 

اً أو ناشراً أو موزع اً مؤلفالمباشرة على صاحب الحق  اآلثارعلى  ةره السلبٌاأث لن تقتصر منتج

ر وؼٌر مباشر التً لها ارتباط مباشٌتعداه لٌطال شرائح كبرى من المجتمع سبل  أو منتجاً 

ي أو ناشر ٌنلمؤلفاوقد ٌتطور لٌطال المجتمع بأسره. إن عدم حفظ حق ، وصاحبه بالحق

 ة،ل جدٌداعملقٌام بألالسلبً المؤلفٌن والناشرٌن من خبلل عدم تحفٌزهم  ب سٌطال أثرهكتال

إن كذلك فو ،بسبب تبلشً العناصر اإلبداعٌةبشكل عام لمجتمع تطال تداعٌاته اوبالتالً س

للبرامج التلفزٌونٌة ولؤلفبلم سٌكون له أثاره قانونً  الؽٌرالتساهل فً التعامل مع التوزٌع 

ستتعدى القطاع اإلعبلمً لتبلػ شظاٌاه السوق اإلعبلنً وعائدات السٌنما التً السلبٌة 

مشروع لبرامج  الؽٌروالمسرح، وإن التعدي على حقوق الملكٌة والفكرٌة نتٌجة التوزٌع 

 تؤثر على عمل قطاع المعلوماتٌة بشكل عام.سوؾ تر واألقراص المدمجة الكمبٌو
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 التنظٌمٌة والهٌئات الدولة دور

صنة رحٌث أن أعمال الق الوطنً برّمته االقتصادذكٌر بالتأثٌرات الكارثٌة على ال بد هنا من الت

 نذكر من قطاعات عدٌدة فًبالكامل  االستثمارعلى فرص والتعدي على حقوق الملكٌة تقضً 

على سبٌل المثال ال الحصر شبكات توزٌع ونقل البٌانات والبرامج التلفزٌونٌة  ذه الفرصه

مكافحة هذه ل باإلضافةالتً علٌنا مواجهتها  األمورحٌث أن على الشبكات السلكٌة والبلسلكٌة، 

هذا القطاع  هً العمل على وضع األسس الصحٌحة إلعادة هٌكلة مبلحقة المخالفٌنالظاهرة و

من خبلل وضع القواعد  . وٌتّم هذالهذه الشبكات العمل بشكل قانونً وسلٌمب بما ٌسمح

وتأمٌن شروط منافسة تساعد فً جلب  هاواألصول والقوانٌن التً تنظم وترعى عمل

االستثمارات وتأمٌن خدمات اتصاالت ومعلوماتٌة وإعبلمٌة متطورة تلبً احتٌاجات كافة 

تضافر كل  األمر الذي ٌفرضتتناسب مع التطور التقنً والتكنولوجً، شرائح المجتمع و

وبشكل منسق لدراسة السبل المتاحة لمكافحة هذه الظاهرة توصبلً بٌن جمٌع المعنٌٌن الجهود 

الهٌئة المنظمة لبلتصاالت عمبلً بالصبلحٌات التً أناطها  علٌه وهذا ما تعكؾ للقضاء علٌها

 .413بها قانون اإلتصاالت رقم 

االلتزام تنفٌذ تطبٌق القوانٌن وفرض البّد وأن تتحّرك الدولة اللبنانٌة وهٌئاتها وأجهزتها ل

تتضّمن خطواٍت   الحلول البلزمة التً ٌجب أن تأتً ضمن خّطة كاملٍة متكاملةٍ بتطبٌق 

ٌّة  ٌّة وتنظٌم خاصة وأن لبنان ٌأتً فً رأس قائمة الدول التً تخرق فٌها  وتوعوٌةتشرٌع

لذا ٌجب أن تتضمن خطة مكافحة هذا  .الذي ٌتعدى خرقه حدود الدولةقوانٌن حماٌة الملكٌة 

ٌّة وتأطٌر وتفعٌل المكافحة  عقد اتفاقاتٍ  األمر النتائج المرجّوة وإٌقاؾ الهدر تحقٌق ن الضمدول

مصالح الشعب بشكٍل عام وحقوق أصحاب الحقوق الفكرٌة وتصحٌح الوضع السٌئ وتأمٌن 

  المتضّررٌن بشكل خاص.

شبكة  السٌما علىهذه الجرائم مع التطور التكنولوجً بشكل كبٌر  طرق ووسائلوقد تطورت 

وجرائم  الرتكاب جرائم التعدي على حقوق الملكٌة الفكرٌة أصبحت مسرحاً االنترنت التً 
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ى عقد مؤتمرات دولٌة وتشكٌل حلقات عمل متخصصة بٌن مختلؾ استدعهذا ما  .المعلوماتٌة

المعنٌٌن من مشؽلٌن ومشرعٌن وتقنٌٌن وأمنٌٌن وهٌئات تنظٌمٌة لدراسة سبل حماٌة الشبكة 

العنكبوتٌة من خبلل وضع أطر لؤلمن السٌبرانً على المستوى الدولً تم التوافق علٌها من 

كوالت بٌن الدول باإلضافة لتحدٌد شروط الحماٌة خبلل التوقٌع على عدد من اتفاقٌات وبرتو

 . التقنٌة التً ٌجب توافرها فً هذا اإلطار

ٌّة   الملكٌة الفكرٌةماه

 واالختراعحقوق الملكٌة الفكرٌة هً ثمرة اإلبداع  نبأ علٌه فقما هو متّ ب ذكٌرمن التّ هنا ال بّد  

 المرتبطة بالطبع واإلنتاجوالحقوق  البشري وهً تشمل كافة الحقوق المرتبطة بحق المؤلؾ

الجدٌدة فً  االختراعاتالملكٌة الصناعٌة والتً تضم وهناك أٌضاً   .والتوزٌع والنشر والبث

 مجال العلوم والعبلمات.

ٌ  واألدبٌة  ٌّةالملكي على ٌعتبر التعد  لذا  ٌ  ة الفكر  ىوال بد من التعامل علة موضوعاً بالػ األهم

وتتؽطى جات المجتمع ارة التً تتؽذى باحتٌرقة المبرمجة والمتطوّ أحد أشكال السّ  اأساس أنه

ٌ   التعدي وقد بدأت تأثٌراتٌجاد مبررات استمرارٌتها. إلبها  ة تظهر بشكل كبٌر فً اآلونة السلب

 لتكنولوجًابسبب تطور وسائل وأسالٌب التعدي السٌما ما ٌتعلق منها بالتطور األخٌرة 

الموضوع األهمٌة إٌبلء عدم ، الذي ال ٌمكن تبرٌره والناتج إما عن قصور الدولةباإلضافة الى 

تقصٌر فً مبلحقة المخالفٌن الوإما بسبب  ،تقدٌر للمشكلةالواألولوٌة البلزمة نتٌجة سؤ 

تهاون فً التعامل معهم بسبب عدم تنفٌذ القوانٌن أو حتى عدم تطوٌر التشرٌعات لتتبلءم مع الو

 .وترك المشكلة تتفاقم لتصبح معضلة كبرى لوجًالتطور التكنو

المحمً بموجب حق المؤلؾ الفكري أو الفنً واألدبً وٌتمتع المبدع األصلً للمصنؾ 

بالمصنؾ أو التصرٌح  االنتفاعإذ أن لهم الحق اإلستئثاري فً  ،وورثته بحقوق أساسٌة
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به بشروط متفق علٌها وٌمكن لمبدع المصنؾ )المؤلؾ( أن ٌمنع أو ٌصرح  باالنتفاعلآلخرٌن 

 بما ٌلً:

 بمختلؾ األشكال كالنشر الطبٌعً أو التسجٌل الصوتً.   استنساخ المصنؾ 

  .أداء المصنؾ أمام الجمهور كما فً المسرحٌات أو األعمال الموسٌقٌة 

 ٌة أو أشرطة إجراء التسجٌبلت للمصنؾ على أقراص مدمجة أو أشرطة سمع

 بصرٌة(.  أقراصفٌدٌو)

  .بثه بواسطة اإلذاعة أو الكابل أو القنوات الفضائٌة 

  الفكرٌة الملكٌة حقوق على التعَدي

 إلىالتً حولت العالم التطور التكنولوجً فً قطاعات اإلتصاالت والمعلومات واإلعبلم  مع

تطورت وسائل تحكمها قواعد التجارة العالمٌة من خبلل التعامل االلكترونً، قرٌة كونٌة 

 حدود ت حدودهاتخط التًلتصبح أحد أبرز أوجه جرائم المعلوماتٌة  على الحقوق التعدي

تلعب دوراً مهماً فً التً بشكل عام  االقتصاد والتجارة الدولٌةلتطال المجتمعات األوطان و

، األمر الذي فرض تضافر الجهود بٌن ة واالجتماعٌة ألي مجتمععملٌة التنمٌة االقتصادٌ

إن أنواع التعدي  .الدول لمواجهة هذه المعضلة للحد أوالً من تفاقمها والتخفٌؾ من تداعٌاتها

إما عن  ،برامج الكمبٌوترسرقة  أعمال القرصنة أو ،منها على سبٌل المثال ال الحصروكثٌرة 

شبكة اإلنترنت أو من خبلل شراء نسخة وفك شفرتها ومن طرٌق القرصنة التً تمارس على 

أو حتى إعادة تحمٌلها على شبكة  األقراص المدمجةتوزٌعها بواسطة إعادة ثم نسخها و

. إن أعمال القرصنة على الشبكة عمالها النوع من األاإلنترنت من خبلل مواقع متخصصة ب

معٌنة إنما تتعداها لتشمل ما هو أخطر ال تقتصر على سرقة برامج الكمبٌوتر أو تحمٌل ملفات 

 من ذلك بكثٌر لتشمل الدخول إلى البٌانات الشخصٌة لؤلفراد والمؤسسات.
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القرصنة ال تقتصر على شبكة اإلنترنت بل تعدتها و عملٌات التعديإن كما سبق وذكرنا ف

 حالٌاً والمعلومات التً تحمل كل أنواع الخدمات، حٌث تبرز  تاالتصااللتشمل كافة شبكات 

من  تستباح قنواتهاالتً  الفضائٌة شبكات البثالقرصنة على  أعمالبشكل خاص، و فً لبنان

على مع برامج ؼٌر مرّمزة زة وإعادة توزٌعها البرامج التلفزٌونٌة المرمّ  شفراتخبلل تفكٌك 

هذه و .وعلى نطاق واسعوبدون أي ضوابط  أخرى بشكل ؼٌر قانونًتوزٌع محلٌة شبكات 

الشبكات تؽطً كافة األراضً اللبنانٌة وٌتم التعاطً معها من قبل مختلؾ شرائح المجتمع 

التً أصبحت أساسٌة  ،ومجازة بتقدٌم هذه الخدماتفً إعادة توزٌعها وكأنها صاحبة حق 

الذي ٌقوم به هؤالء الخرق القانونً  إلى االلتفاتدون ذلك و .ال ٌمكن االستؽناء عنهاكأنه و

األخرى ألصول وقواعد  للخروقلٌس لحقوق الملكٌة الفكرٌة وحسب إنما أٌضاً المشؽلون 

عطفاً على األضرار التً ٌسببونها لبلقتصاد  ،وقوانٌن العمل ومصلحة المستهلك بشكل عام

ستثمارات إذ أن الدولة ال تستوفً أي رسوم من عائدات هذا القطاع باإلضافة لتبلشً اال .العام

ة لتعمٌق الوعً واإلدراك العام  ولهذه األسباب ة،الحقٌقٌّ  لؤلخطار الناجمة أصبحت الحاجة ملح 

  .قوانٌن الملكٌة الفكرٌةعن عدم تطبٌق 

  ٌ ٌ  للملك  من خبلل تحفٌز االستثمارات بضمان حقوقتنمٌة الدول فً  مهم   دور  ة أٌضا ة الفكر

الملكٌة الفكرٌة  التً ال تولً حقوقالدول  إن .المستثمرٌن وتحسٌن شروط المنافسة العادلة

هذه تعانً من ارتفاع فً عملٌات التقلٌد، القرصنة والتعدي على االهتمام والرعاٌة الكافٌة 

 نسبةٌؤدي إلى انخفاض ساألمر الذي  ،التً هً أحد أشكال السرقة المتطورة حقوقال

تبرز أكثر فً الدول التً  اآلثارإن هذه . دى هذه الدول بسبب فقدان الضماناتلاالستثمار 

 تدفعهذه األسباب إن  ،االقتصاد على قطاعً التجارة واالتصاالت مثل لبنانٌرتكز فٌها 

واألدبٌة والحماٌة الملكٌة الفكرٌة حماٌة حقوق إلى إدراج السٌما المتطورة منها معظم الدول 

ضمن سٌاستها الوطنٌة كأداة رئٌسٌة فً تنمٌة من أعمال القرصنة والتعدي بكل أشكالها، 

العدٌد من االتفاقٌات الدولٌة والمعاهدات التً تنظم هذه الحقوق فً بذلك  ترجمالمجتمعات وقد 

 إطار دولً ٌضمن حماٌة فعالة لها.
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ال تشار جرائم الملكٌة الفكرٌة الموضوعة للحد من انوالتشرٌعات نٌن افً لبنان فان القو أما

ور الواسع فً مع التط   تطوٌر لتتبلءم إلىوهً بحاجة قاصرة عن حماٌة المتضررٌن تزال 

 األسواقودراسات تحدد  إحصاءاتٌجب إجراء لذا مجال المعلوماتٌة وتكنولوجٌا االتصاالت، 

على شبكات صنة قرالما ٌتعلق بومدى تأثرها به ال سٌما التً تتعرض لهذا النوع الخرق 

وشبه  تكاد تكون منعدمة أن هذه الدراسات إلىتوزٌع المحطات الفضائٌة ، وتجدر اإلشارة 

الذي ٌحاول اإلضاءة  IIPA على التقرٌر السنوي العام لبلتحاد الدولً للملكٌة الفكرٌةمقتصرة 

 .على هذه المشكلة منذ فترة ؼٌر قصٌرة

 الملكٌة الفكرٌة ي علىلتعدَ القطاعات التً تتعرض ل

مدى تأثٌر أعمال التعدي على حقوق الملكٌة الفكرٌة واألدبٌة على قسم من لئلضاءة على 

األفراد والمجتمع واالقتصاد بشكل عام، ال بد من تحدٌد القطاعات التً تتعرض للتعدي 

عن أهمٌة  ال تقلحماٌة الملكٌة الفكرٌة  وتحدٌد األضرار التً تلحق بها، مع التأكٌد على أن

فالقطاعات  .ألنها تعتبر أحد ركائزها حماٌة المجتمع واالقتصاد العاموحماٌة حقوق اإلنسان، 

 :أبرزها ومتنوعةلجرائم الملكٌة الفكرٌة عدٌدة  التً تتعرض

  القرصنة على الكتبBook Piracy  وقرصنة الطباعة من خبلل تصوٌر الكتب

 من دون حفظ حق الناشر والمؤلؾ. الدراسٌة و توزٌعها بطرٌقة ؼٌر شرعٌة

  المواد السمعٌة والبصرٌة  تحمٌلمن خبلل القرصنة على المواد السمعٌة والبصرٌة

ة فً جمٌع المجاالت و ة مهم   ٌ ة وإدار  ٌ من شبكة اإلنترنت ونسخها على برامج معلومات

م (CDs-DVDs) المدمجة األقراص الضوئٌة مختلؾ  علىبٌعها وتوزٌعها  حٌث ٌت 

. واألردنالعراق ومثل سورٌا البلدان المجاورة  إلىوحتى تصدٌرها  األراضً اللبنانٌة

 لبلستٌرادإن اإلستحصال على هذه المواد ال ٌقتصر على الشبكة العنكبوتٌة بل ٌتعداها 

وتجدر هذا  .لبنان داخلوتوزٌعها  الخارجمن  المنتجاتاستٌراد هذه  إذ ٌتم والتهرٌب
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 إلىأدى قبل عرضها  عالمٌا" تاوالمسرحٌ األفبلماستنساخ قرصنة و أن إلىاإلشارة 

خسارة مادٌة ضخمة
3
  .2002عام دوالر بلٌون  31,2حوالً  قاربت 

                                                           
1
  Institute for Policy Innovation Report 2006 “IPI Policy Report 2006” 
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 القرصنة على برامج الكمبٌوتر التجارٌة ( (Business Software Piracy ًوالت

المحركات قراص أللبرامج وتحمٌل هذه البرامج على  تتمثل باالستخدام الؽٌر مرخص

 (Hard Disk drives of computer) الصلبة

 البرامج الترفٌهٌة ((Entertainment Software  البرامج الترفٌهٌة  يناشر إنّ إذ

القرصنة على البرامج الترفٌهٌة من خبلل استنساخها على أعمال ٌعانون من تفاقم 

لبنانٌة المناطق مختلؾ التباع فً  األقراصوهذه   (CDs – DVDs)الضوئٌة األقراص

مركز توزٌع لبرامج لبنان ٌعتبر و ،متدنٌة بأسعاروفً المحبلت وحتى على الطرقات 

الؽٌر شرعٌة للمنطقة العربٌة حٌث ٌتم نسخ هذه البرامج  Video Gamesألعاب الفٌدٌو

  .الدول العربٌةبعض  إلىفً لبنان وتصدٌرها 

 القرصنة على االنترنتInternet Piracy  ت فً من ارتفاع كلفة االتصاال على الرؼم

 حوالًما ٌقارب بلػ  penetration rate خدمة اإلنترنت معدل انتشار أن إاللبنان 

لنطاق العرٌض% ل33حوالً  بٌنهم 2001للعام % 13
2

 broadband 

penetration، وجود  إلىتشٌر  2002االتحاد الدولً لبلتصاالت لعام  اتءإحصاف

لخدمة الحزمة وصلة  320,000حوالً بٌنهم  ترنتنلئلمستخدم  020,000حوالً 

العرٌضة
1

األقراص تقتصر على بٌع البرامج،  فً الماضًالقرصنة كانت أعمال . 

 والخدمات التً توفر بٌع الموسٌقى بطرٌقة ؼٌر قانونٌة عن طرٌق االنترنت المدمجة

 إال،  direct downloadsمباشرال تحمٌلالالمواقع االلكترونٌة التً توفر  من خبلل

 جهزةاألعلى للمواد الترفٌهٌة  التحمٌل الؽٌر شرعًالتقلٌد وتشمل  اآلن أصبحت أنها

سرقة ل باإلضافة، Flash memory ـألو  iPods،MP3 ـألو الالهاتؾ النق  النقالة مثل 

 .الكابلعلى شبكات ها من ثم بث   األفبلمالمحتوٌات من االنترنت وخاصة 

 

                                                           
2
  Market Indicator Report – TRA 

3
 9002تقرير السنوي العام لإلتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية لعام أل -  
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 القنوات الفضائٌة القرصنة علىCable piracy : أنواع أكثرهً ف وذكرنا سبق كما 

حٌث ٌتم استقبال محطات تلفزة فضائٌة وإعادة بٌعها  القرصنة انتشارا فً لبنان

منتشرة فً مختلؾ األراضً اللبنانٌة ال الكابل الجمهور بواسطة شبكات إلىوتوزٌعها 

 هذه الخدمةمون دٌقشبكات هذه اللمشؽل ؼٌر شرعً  100 و 000 ما بٌنفهناك 

$ تبعاً للمنطقة 20و $ 30 تتراوح قٌمته ما بٌناشتراك شهري لقاء  لمشتركٌنل

% من الشعب 10هذه الخدمة لحوالً ٌن شؽلالموٌقدم هؤالء والقنوات التً تتضمنها، 

البرامج ولفضائٌة القنوات ل والتوزٌع الؽٌر قانونً ةسرق. وباإلضافة للاللبنانً

ة قبل خسونالسٌنمائٌة الم األشرطةبث فإن بعض هذه الشبكات تعمد إلى التلفزٌونٌة 

ٌقدر شهري  بدل للمشتركٌن لقاءتوفر خدمة االنترنت  كما أنهافً دور السٌنما  عرضها

. ؼٌر شرعٌة بطرق مختلفة سلكٌة والسلكٌةتقنٌات باستخدام  ل.ل 20,000حوالً ب

بانتهاكها للحقوق تمارسها هذه الشبكات  التًخرى القرصنة األشكال ألباإلضافة 

 استعمال الطٌؾ التردديعبر تمدٌدات شبكات اتصاالت ومبلك العامة والخاصة ألاو

قانونً  وحقوق الملكٌة الفكرٌة بأسلوب ؼٌر ،ؼٌر مشروعبدون ترخٌص وبشكل 

عدم وجود قوانٌن وتشرٌعات ترعى عمل هذا  إلىوتجدر اإلشارة  .وؼٌر مشروع

 وإجرامٌةالقطاع وٌحمً األفراد والمجتمعات مما ٌتلقاه المشاهد من برامج إباحٌة 

كما أن  والتً ال تناسب مجمل مكونات المجتمع ال سٌما األطفال واألحداث منهم

 .المراقبة والمبلحقة والمقاضاة محدودة جدا"المكافحة وعملٌاّت 

إما لربط جانب الشبكات السلكٌة شبكات السلكٌة  إلىالكابل ٌستعملون موزعً  إن

الذي أٌضا الطٌؾ الترددي  ونستعملبالتالً فهم ٌومراكزها أو للوصول إلى المستهلك، 

وأبرز المشكلة  اقم، أألمر الذي فهو مورد وطنً نادر كما ٌحلو لهم وبدون أي رادع

، السٌما ما ٌتعلق بالحزمة العرٌضة الحدٌثةسلبٌة على انتشار التكنولوجٌة آثارها ال

المجتمع ثقافة وبنٌة  وعلىعلى الحقوق العامة واالقتصاد والبٌئة  تأثٌرها إلى إضافة

هذا وال ٌقتصر تعدي هؤالء المشؽلٌن على التوزٌع  .وطاناألُتبنى بهم  ذٌنال واألفراد
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أٌضاً بطرق ؼٌر شرعٌة من الذي ٌتم والترابط مع الشبكة العنكبوتٌة  إلىٌتعداه  إنما

ٌة عن طرٌق وصبلت ساتلٌة تخبلل تأمٌن وسائط الربط المباشر على الشبكة العنكبو

على  سلبااألمر الذي ٌؤثر بدل تأمٌن السعة حسب أألصول المحددة بالقوانٌن اللبنانٌة 

 الشرٌفة.العادلة وقضً على شروط المنافسة التعدي ٌ اذه كما أن .مداخٌل اإلتصاالت

فإن الشبكات التً تعتمد تقنٌات اإلتصاالت البلسلكٌة لتأمٌن هذه الخدمات  ناما ذكرك

تسبب تٌها على حٌز الترددات واستعماله بدون ترخٌص فإنها باإلضافة لتعدّ  ًفه

السٌما نقل االتصاالت خدمات  التً تقدم المرخص لها على الشبكات األخرى تشوٌشبال

هو مورد الترددي  ؾالطٌ أن االعتبارإذا أخذنا بعٌن ف .البلسلكٌةالبٌانات بالوسائط 

من عائداته فً زٌادة  االستفادةوطنً مهم ٌجب استثماره وإدارته بكفاءة لكً ٌتم 

هذا التعدي على الطٌؾ  ألنالعام  االقتصادً تحسٌن تاللخزٌنة العامة وبالامداخٌل 

األهمٌة  وإعطائهالتنبه له مر الذي ٌستوجب أأل ،إهدار موارد الدولة إلىالترددي ٌؤدي 

 .للمعالجة

 وكٌفٌة خرقها للقوانٌن وأنواع القرصنة التً تمارسها: فً لبنان شبكات الكابلأنواع 

  والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة:القرصنة 

o  جٌؽا هرتز، 2.0استعمال بعض الترددات للربط وللبث، استعمال الترددات 

 متعددة،إضافة إلى ترددات أخرى  جٌؽا هرتز،34و31

o استعمال أعمدة الكهرباء والهاتؾ لتمدٌد الكاببلت الخاصة بالشبكة، 

o  ،استعمال المبانً لتمدٌد الكاببلت الخاصة بالشبكة 

o  واقتناء رموز التشفٌر،  من خبلل قرصنةالقرصنة على المحطات الفضائٌة

المحاكاة  أجهزةال استعم من خبلل وأ التشفٌرونسخ بطاقات لقراءة أجهزة 

simulation Set Top Box، 

o  توزٌع إعادةاإلستحصال على حقوق  نمن دووقنوات بث برامج . 
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 ةة الفكرٌَ نتائج التعدي على حقوق الملكٌَ 

ٌ   اآلثار السلبٌة الناجمة عن أعمال نإ ٌ  التعدي على حقوق الملك كما ذكرنا  ،ة عدٌدةة الفكر

فعلى الصعٌد  ،حتى بٌئٌةاجتماعٌة، تجارٌة، اقتصادٌة ومتعددة  أبعادذات وهً  ،سابقاً 

حجم أعمال ب ٌرتبط رئالخسا وحجم هذه تتفاقممالٌة الر ئخساالفإن والتجاري  االقتصادي

ر ئخسا مجمل% من 1.0 حوالً 2002بلؽت فً العام  ، إن خسائر لبنانفً لبنان القرصنة

الجدول  . إندوالرملٌون  210 قٌمتها حوالًبلؽت التً و أفرٌقٌاوببلد  األوسطالشرق منطقة 

الناتج عن والنسبة المئوٌة للقرصنة  دوالرمحتسبة بالملٌون التجارٌة  رئالخساٌبٌن التالً 

لعام  IIPA الدولً تحادلبل العام التعدي على حقوق الملكٌة الفكرٌة بحسب التقرٌر السنوي

  ؛لقرصنة على االقتصاد منها على اآلثار السلبٌة ل االستداللوبالتالً ٌمكن  للبنان 2000

 

 

 المنتج
2001 2002 2000 2002 2004 

 المستوى الخسارة المستوى الخسارة المستوى الخسارة المستوى الخسارة المستوى  الخسارة

تسجٌبلت 

 وموسٌقى

1 20% 2,1 00% 2.0 00% 1.2 22% 1 20% 

برامج 

 االعمال
21 24% 24 21% 21 21% 20 21% 32 22% 

 - 1  4 - - - - - - الكتب

البرامج 

 الترفٌهٌة
- - - - - - -  - 22% 

البرامج 

 التلفزٌونٌة
- - - - - - 3 3% 30 10% 

  13  21.2  22.0  20.1  13 المجموع

 عن التعدي على حقوق الملكٌة الفكرٌة ةالناتج التجارٌة فً لبنان لعام  الخسائر ٌبٌن جدول
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من خبلل ما ٌعرض على شبكة اإلنترنت  عمٌقة وخطٌرة التأثٌرات  بالنسبة للمجتمع فان أما

من برامج إباحٌة التً صنفت كإحدى أبرز جرائم المعلوماتٌة فإن قرصنة البرامج والمواد 

وإتاحتها للجمهور إن على شبكة  الرقابة المفروضة على المحتوٌاتاإلباحٌة وفك قٌود 

ٌعتبر كات الكابل بشكل عام أو من خبلل توزٌعها على أقراص مدمجة اإلنترنت أو على شب

فً ؼالبٌتهم ال ٌضعون أي قٌود  خاصة وإن المشؽلٌن لشبكات الكابل ،جرائم اإلباحٌةالمن 

على البرامج والقنوات الموزعة على شبكاتهم كالترمٌز أو ما شابه، كما أن معظمهم ال 

ٌضعون ضوابط أخبلقٌة لعملهم فكل شًء مباح لتحسٌن العائدات المالٌة، إن هذا األمر ٌعرض 

ذي ٌكون له أبلػ األثر األخبلقً ال لبلنحراؾ للخطر الشدٌد كما ٌنالقاصرال سٌما وٌن المشترك

  .على كامل المجتمع

ناتجة عن البٌئٌة ال تأثٌراتالوكذلك بحقوق النشر،  أما بالنسبة للتأثٌرات األخرى فمنها ما ٌتعلق

ة توسعة شبكاتهم بطرق عشوائٌة ال تراعى فٌها األصول التقنٌّ  إلىالكابل مشؽلً شبكات  وءلج

معالجة سرٌعة كما أنه ٌجب العمل بالتوازي  إلىهذه الظاهرة تحتاج  إنة. ٌّ البٌئ المتطلّبات وأ

 السلبٌة لهذه األعمال. لآلثارالمجتمع توعٌة وبشكل مكثؾ على 

 ة فً لبنانة الفكرٌَ الواقع التشرٌعً لجرائم الملكٌَ 

الدول فً  لائأور من بل موقعاً متمٌزاً فً تطوره التقنً وٌعتلبنان ٌحت   أنعلى الرؼم من 

إال أنه  ،ل عدد السكانبالنسبة لعدد مستخدمٌه مقابخاصة  األوسطالشرق  نت فًراستخدام االنت

معظم المبلحقات  أنحٌث  ،بجرائم المعلوماتٌة ةالمبلحظ ؼٌاب تشرٌعات واضحة خاصمن 

التطور جاري لكً ٌ الذي ٌجب تطوٌره 140رقم  قانون العقوبات إلىضائٌة تتم استناداً الق

صدر عام هذا القانون  أن إلىوتجدر اإلشارة  ،الحاصل فً مجال المعلوماتٌة واالتصاالت

تطوٌر لٌتناسب مع متطلبات  إلىوهو بحاجة  حٌث لم ٌكن هناك مثل هذه الجرائم 3041

  العصر.
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تعدٌل وتحدٌث قانون العقوبات اللبنانً بكامله  إلىمشروع قانون ٌرمً  عد  أ، 2002عام فً ال

عام ل 22رقم  واألدبٌةالملكٌة الفكرٌة قانون  أحكاملتعدٌل بعض  مشروع قانون إلى إضافة

 إلضافةاستؽبلل ذلك لذا نجد أنه ٌمكن  بعد اً هذه المشارٌع لم ٌبت فٌها نهائٌ أن إال ،3000

المعلوماتٌة وتتناول الحماٌة القانونٌة لشبكات توزٌع القنوات  األنظمةاالعتداء على  مواد تجرم

هذا معالجة لوالببلؼات  تعامٌممن ال . باإلضافة إلى هذا فقد صدر العدٌدالفضائٌة فً لبنان

 :هًو الموضوع

  الحماٌة القانونٌة لشبكات توزٌع القنوات الفضائٌة فً  22/2/2000تارٌخ  2تعمٌم رقم"

 22/00والمتعلق بتطبٌق أحكام القانون رقم  والتجارة االقتصادلبنان" والصادر عن وزارة 

  2002عام  020قانون حماٌة المستهلك رقم  

  2000عام  4403قانون الجمارك مرسوم رقم  

  والتصمٌم الصناعً والمعدل من خبلل للعبلمات التجارٌة  3024عام  2112/24قرار رقم

 13/3040قانون 

  لموزعً خدمة االنترنت باستعمال  2003 الصادر من وزارة االتصاالت 3/3ببلغ رقم

 والذي ٌؤكد على عدم شرعٌة التوزٌع على هذه الشبكات الكابل

الذي ٌرعاه "تحدٌث النٌابات العامة"  عمشروعضو فً  هولبنان  أن إلىجدر اإلشارة تو

وهدفه تعزٌز سٌادة القانون  وتحقٌق التنمٌة من خبلل  UNDP اإلنمائًالمتحدة  األممبرنامج 

 وفً إطار العمل على تعزٌز التوعٌة فقد تبنى .تطوٌر عمل النٌابات العامة فً الدول العربٌة

 فً ، ندوة2001فً نٌسان فقد نظمت  ، وفً هذا اإلطارتثقٌفٌة تندواعدة بقٌام الهذا المشروع 

 الضوء على: ألقتالمنامة 

 حماٌة الملكٌة الفكرٌة التً هً رافعة للتقدم والتنمٌة أهمٌة 

 )جرائم الملكٌة الفكرٌة )قرصنة ، تقلٌد 

 الواقع التشرٌعً لجرائم الملكٌة الفكرٌة 
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 مكافحة جرائم الملكٌة الفكرٌة والحماٌة منها 

  الفكرٌةتعزٌز التعاون والتنسٌق فً مكافحة جرائم الملكٌة 

 : االتفاقات والمعاهدات الدولٌة

أما على الصعٌد الدولً فهناك عدة اتفاقٌات ومعاهدات ترتبط بشكل مباشر أو ؼٌر ٌمكن 

 لكٌة الفكرٌة واألدبٌة نذكر منها:ملحفظ حقوق ال إلٌهاالركون 

   ٌ ٌ   األقمارالحاملة لبرامج البث عبر  اإلشاراتة توزٌع اتفاق  3024 ةة لسنالصناع

   معاهدة المنظ  ٌ ٌ  ة لحقوق الملكًٌ مة العالم بشان حق المؤلؾ لعام  WIBO ة الوٌبوة الفكر

3000 

  التً نظ   3111معاهدة بارٌس لعام  ٌ ٌ  مت حقوق الملك  ةة الصناع

 / المضللة أو/ بشان قمع بٌانات مصدر السلع الزائفة 3103اتفاق مدرٌد لعام 

 / األولمـبً الرمز/ بشأن حماٌة 3013معاهدة نٌروبً لعام 

 -   3020 –معاهدة التعاون بشان البراءات 

 / للعبلمات / بشأن التسجٌل الدول3013ًاتفاق مدرٌد لعام 

 التربسالمعروفة باسم معاهدة روما و TRIPS بشان حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة 

 

 الوضع الحالً فً مكافحة التعدي على حقوق الملكٌة الفكرٌة

هذه  فتكثّ تد قوحماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة تطبٌق قوانٌن جارٌة فً لبنان لال تزال المحاوالت 

التجاري المعروؾ باسم برنامجها بسحب لبنان من ٌات المتحدة الوالبعد تهدٌد  المحاوالت

ٌ  األ" بخسائر  لبنان ببّ س  لت  Generalized System of Preferences"ةات المعمم  فضل

 بسبب خرق قوانٌن حقوق الملكٌة األدبٌة والفكرٌة، السٌما ما األمرٌكًفادحة على االقتصاد 

 .الخسائر الناجمة عن التعدي على اإلنتاج السٌنمائً والبرامج التلفزٌونً والبرمجٌاتب ٌتعلق
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بعد تهدٌده من   Watch Listراقبةالملبنان على قائمة ت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وقد وضع

لمكافحة ونورد فٌما ٌلً أبرز اإلجراءات التً اتخذت  .رات عدةحرمانه من هذا البرنامج لم

 :التعدي

 تقدم أيفان المحاوالت لمنع النسخ والتوزٌع لم تحقق البصرٌة  واألقراصبالنسبة للكتب، 

فً منطقة صبرا فً  أبرزها التً حصلت وكان بالرؼم من التوقٌفات القضائٌة ؛ملموس

 ،الجدٌدة واألفبلمبٌروت حٌث تم القبض على شبكة ضخمة تقوم باستنساخ وبٌع الموسٌقى 

بصورة اكبر وفً شبكات جدٌدة تشكلت فٌما بعد  أن إالبرامج المعلوماتٌة  إلى إضافة

 .اللبنانٌةمختلؾ المناطق 

إن اإلجراءات ال تزال خجولة ولم تتم مكافحتها نسبة للقرصنة على البرامج الترفٌهٌة فلبا أما

 أو باألحرى التعامل مع المشكلة بالمستوى البلزم. 

 ،تمارس على الشبكة بشكل عامم التً ئاالنترنت والجراأما أعمال القرصنة على شبكة 

من خطورة المحتوٌات الؽٌر مراقبة خاصة القاصرٌن منهم  األفرادحماٌة بتعلق السٌما ما ٌ

، وكلمات وخصوصاً ذات الطابع الشخصً منهامن االختراق حماٌة المعلومات  كذلكو

إجراءات ، فإن األفرادومن  لؤلفرادضمن حماٌة المحتوى جمٌعها تدخل والتً المرور 

تطوٌر ال سٌما ما  إلىها األولى وهً بحاجة لحماٌتها ومكافحة التعدي ال تزال فً مراح

، إذ أن هذه الخدمة، وبسبب المستهلك إلىتوصٌلها شروط تعلق  بتنظٌم خدمة االنترنت وٌ

شرعً من خبلل مشؽلً شبكات الكابل حالٌاً، ال تخضع ؽٌر حاالت القرصنة والتوزٌع ال

للضوابط التً تمكن األجهزة المخولة متابعة جرائم المعلوماتٌة بكافة أشكالها من مبلحقتها. 

ار هو معالجة وتنظٌم وضع شبكات التوزٌع لذا فإن أحد أهم ما ٌمكن انجازه فً هذا اإلط

شبكة على هذه الشبكات من الناتجة القرصنة كخطوة أساسٌة لمكافحة  الؽٌر شرعٌة

  CCIPRمركز الجرٌمة السٌبٌرٌة وحقوق الملكٌة الفكرٌة إنشاءمؤخراً ، وقد تم اإلنترنت

 .كخطوة مهمة فً هذا المجال

 ؟من المتضرر
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 قبالاإلأصبح وبتكلفة شبه منعدمة القنوات الفضائٌة بكثرة توافر بسبب  :القنوات األرضٌة 

التً األعمال  أحدثعرض خاصة أن هذه القنوات تقوم بجداً،  متدنًعلى القنوات األرضٌة 

داول تكون كافٌة بعد فترة زمنٌة من وضعها فً التّ  إالأن تعرضها  اتال ٌمكن للمحطّ 

ً نسبة المشاهدٌن وبالتالً ب فً تدنّ األمر الذي تسبّ  ،اإلنتاج فً ستثماراالكلفة الستعادة 

 ً.اإلعبلنالسوق تدنً عائدات 

 شفٌر زة منها التً تعتمد فً مداخٌلها على بٌع بطاقات التّ السٌما المرمّ  القنوات الفضائٌة

المحاكاة  ةأجهز واستعمال رشفٌرموز التّ  قرصنة استعمال انعدمت أسواقها بسبب التً

simulation Set Top Box الفردي  االشتراكالتحاٌل باستعمال عملٌات  إلى ضافةباإل

 .البث عادةإل

 توزٌع الالسلكًشركات ال  (MVDS) ًبث والتً أجٌز لها استعمال  إعادةتمتلك حقوق الت

 .ترددات لعدم توافر شروط المنافسة الشرٌفة والعادلة

  شركات( نقل البٌانات وخدمات اإلنترنتData & Internet Service Providers) :  إن

على الشبكات الؽٌر خدمات ال هذه رٌتوف بسببرٌفة والعادلة عدم توافر شروط المنافسة الشّ 

استعمال  ٌعٌقووتطوٌر خدماتها من توسٌع شبكاتها  صةالشركات المرخّ  ٌمنعشرعٌة 

 .تقنٌات متطورة

 النطاق العرٌض مشارٌع شبكات خدمة (Broadband Project):  االستعمال الؽٌر

واستعمال  وعٌةة التّ قلّ  دي واكتفاء المشتركٌن بخدمات الكابل بسببٌؾ التردّ شرعً للطّ 

من  تؤثر على مشارٌع النطاق العرٌض فً لبنان أنٌمكن  البنً التحتٌة بطرق ؼٌر شرعٌة

 .خبلل اكتفاء المشاركٌن و خاصة بسبب قلة التوعٌة بخدمة الكابل الحالٌة

 مسروقة إما مباشرة من القنوات الجدٌدة أكانت بعض األفبلم وتوزٌع : بث دور السٌنما

 .ٌسبب تراجع عائدات هذا القطاع الفضائٌة أو عن طرٌق االنترنت

 نه من التحكم  وهو الخاسر األكبر وذلك عبر: الُمشاهد تلقٌه خدمات بنوعٌة ردٌئة وعدم تمك 

 األمر الذي ٌترك أثراً  اجتماعٌا سلبٌاً بالبرامج )البعض منها ال ٌتناسب مع أفراد األسرة( 
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 ً10شبكة كابل فً لبنان تخدم حوالً  100 إلى 000: هناك بحدود االقتصاد اللبنان%
4
 

 دوالر 220,000شهرٌاً بما معناه  دوالر 30من الشعب اللبنانً برسم اشتراك حوالً 

 .ال تدخل منها أي عائدات للخزٌنة العامة سنوٌاً  دوالرملٌون  1,0 أوشهرٌاً 

 مد  الكاببلت بطرٌقة ؼٌر شرعٌة وؼٌر منظمة تؤدي إلى  تشوٌه : البٌئة والسالمة العامة

بالكاببلت  PREAMPLIFIERS ـبسبب تؽذٌة ال على الصحة والحٌاة الطبٌعة والخطورة

 الكهربائٌة

 المتخذة فً هذا المجال القانونٌة الخطوات

 قتراحاتا

سلبٌة كبٌرة بدأ من المشترك وصوال  أثاركما ذكرنا سابقا فان قرصنة الكاببلت فً لبنان لها 

حل  استنباطاالقتصاد اللبنانً وقطاع االتصاالت بشكل عام مما ٌوجب  إلى أصحاب الشركات،

متعدد األبعاد التً ٌجب إن حل هذه المشاكل  مستمر. تصاعدٍ  فًهذه المشكلة التً هً لسرٌع  

فٌها جهود جمٌع المعنٌٌن بدأً من الهٌئات التنظٌمٌة والتشرٌعٌة إلى النٌابات العامة أن تتكامل 

إذ أنه ٌتوجب وضع القوانٌن التً  .متكاملة تأتً هذه الحلول بالتضامن مع المشؽلٌن حتى 

على  لبلتصاالتتحدد قواعد وأصول الترخٌص لهذه الشبكات وهو ما تعكؾ الهٌئة المنظمة 

من خبلل تحدٌد المقاٌٌس والمعاٌٌر التقنٌة الخاصة وكذلك تحدٌد إجراءات الحماٌة التً إنجازه 

كما وإن الهٌئة  .ة من القرصنةتحدٌد سبل الوقاٌ إلىٌجب تطبٌقها على هذه الشبكات باإلضافة 

 تعمل على انجاز نظام المراقبة والتفتٌش الذي ٌحدد إجراءات مبلحقة المخالفات ومكافحتها

كما ٌجب تفعٌل  .والعقوبات التً ستفرض علٌها بالتنسٌق مع الجهات األمنٌة والقضائٌة

تها لتضمن النتائج المرجّوة المكافحة ضمن خّطة كاملٍة متكاملٍة للدولة اللبنانٌة وهٌئاتها وأجهز

 .دون تأخٌر

                                                           
4
 9002إلتحاد الدولي لحماية الملكية الفكرية لعام ل السنوي العام تقريرأل  



 دراسات لبنانية حقوق الملكية الفكرية وأوضاع شبكات توزيع القنوات التلفزيونية
 

 18 صفحة  2009نٌسان  4
 

ٌّد بأطر االتفاقات  ٌجبكما  ٌّة والتق متابعة المؤتمرات الدولٌة التً تعنى بالتطور الدول

الذي تحدد أطره  التكنولوجً وسبل التعاون لمكافحة هذه الظاهرة من خبلل التعاون الدولً

ٌّةباالتفاقات   وبناًء علٌه نجد أنه ٌجب اتخاذ الخطوات التالٌة: . الدول

 ٌّةال ٌّة والتنظٌم  خطواٍت التشرٌع

o لٌواكب التطور التكنولوجً وأنواع القرصنة والمخالفات تعدٌل قانون العقوبات.  

o لتشدد فً تطبٌق القوانٌنتعدٌل قانون حقوق الملكٌة الفكرٌة ل.   

o مرسوم ٌقضً بمبلحقة المخالفٌن عن القانون بما ٌخص قرصنة الكابل  إصدار

  .حد من توسٌع الشبكات الؽٌر شرعٌةللخاصة 

o  اإلسراع فً تحرٌر قطاع اإلتصاالت وتحفٌز المنافسة لتوسعة الّشبكات وتأمٌن

 مروحة أوسع من الخدمات وتحسٌن نوعٌة الخدمات وتخفٌض األسعار. 

o  سٌاسة وؼٌرها  االقتصادبالتعاون مع وزارة  تصاالتلبلالهٌئة المنّظمة وضع

 خدمات الكابل ًقدمّ م م من قبلتستخد اتصاالتص لتمدٌد شبكات وترخّ  عتشرّ 

 .مقابل مبلػ مالً وإصدار تراخٌص ص للتوزٌعكما وترخّ 

o  التلفزٌون الرقمً. إلىالبدء واإلسراع بإنجاز برنامج التحوٌل 

 تأطٌر وتفعٌل المكافحة 

  ٌّة لعموم االجّدٌة فً الخطوات التوعوٌة لجمهور والموّزعٌن والمشؽلٌن واألجهزة األمن

ٌّة.  والقضائٌة واإلعبلم

 .اإلسراع فً المكافحة الجّدٌة والدائمة 

o التعاون مع مكتب حماٌة جرائم حقوق الملكٌة الفكرٌة CCIPR . 

o  المعلوماتالحصول على تأمٌن التعاون مع المدعً العام التمٌٌزي من اجل 

 .ودراستها الكافٌة لتلك الشبكات

  ٌٍّة عقد االتفاقات  االستفادة من كون لبنان عضو فً مشروع تحدٌث النٌابات العامةو الدول

 .ذات الصلةتعدٌبلت على القوانٌن  إقامةو
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وفً الختام البّد وأن تتحّرك الدولة اللبنانٌة وهٌئاتها وأجهزتها لتنفٌذ الحلول األنفة الذكر 

وحلوٍل أخرى تأتً ضمن خّطة كاملٍة متكاملٍة لتضمن النتائج المرجّوة وإٌقاؾ الهدر وتصحٌح 

الوضع السٌئ بأسرع ما ٌكون وتأمٌن مصالح الشعب بشكٍل عام وأصحاب الحقوق الفكرٌة 

 المتضّررٌن بشكل خاص.

  

 دخول لبنان بمعاهدات دولٌة لتطبٌق حقوق الملكٌة. 

 هاالناس بعدم شرعٌة هذه الخدمة و خطورت إلعبلمورشات عمل و ندوات  إقامة. 


