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امللخص
تناولت هذه الدراسة تصور للحماية املدنية حلق املؤلف على املصنفات اإللكرتونية وذلك من منظور التشريع
السارية يف فلسطني؛ وهو قانون حق الطبع التأليف الصادر سنة  1111املطبق مبوجب مرسوم سنة ،1191
حيث هدفت هذه الدراسة إىل أتصيل احلماية املدنية حلق املؤلف على املصنفات اإللكرتونية يف ظل اعتقاد شائع
مفاده عدم وجود قانون خمتص ابملوضوع حيمي حق املؤلف ،أو عدم فعالية هذا القانون وجدواه ،لكونه قانوانً
قدمياً نسبياً.
كلمات مفتاحية :
الكلمات املفتاحية  :املصنفات التقليدية ،املصنفات اإللكرتونية ،قانون حقوق الطبع التأليف  ،1111احلماية
اإلجرائية ،املسؤولية املدنية.
Abstract :
This study sought to examine the perception of civil protection for the electronic
works from the perspective of the legislation in force in Palestine. It is the
copyright law issued in 1911 applied by the decree of 1924, where this study
aimed to establish a civil protection to the electronic works in the field of
copyright law, in spite of there was a popular belief that there is no relevant law,
or the ineffectiveness and feasibility of this law, because it is a law relatively old
now.
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 -المقدمة:

لقد وهب هللا عز وجل العقل لإلنسان ليتميز به عن سائر املخلوقات األخرى ،فأبدع اإلنسان يف استخدامه هلذه
النعمة العظيمة لتطوير حياته ،واستغل التطور التكنولوجي لتوسيع هذه النشاطات ،فكان البد من وجود قانون
يواكب هذه املستجدات ،ويقرر احلقوق املالية واليت تعترب من أهم احلقوق وأوسعها سواء كانت حقاً عينياً ،أو
شخصياً ،أو ذهنياً 1،وكذلك احلقوق الذهنية اليت تتعلق بشكل مباشر ابلنشاط الذهين أو الفكري لإلنسان ،وينتج
2
عنها مصنفات إبداعية واجبة احلماية.
فاملصنفات اإللكرتونية حتتاج حلماية قانونية سواء ابعتبارها مصنفات إبداعية حممية أو ابعتبار التقنية اإللكرتونية
الواردة عليها ،فاملصنفات اإللكرتونية ليست سوى حتويل األفكار اإلبداعية التقليدية إىل مصنفات رقمية يف إطار
3
صناعات العامل الرقمي املتطور.
إن قانون حقوق الطبع التأليف رقم  14لسنة 41111الساري يف فلسطني استعمل مصطلح األثر كبديل عن
مصطلح املصنف والذي يعرب عن حقيقة أن عمل اإلنسان الفكري هو اثر له يدل عليه ويبقى إىل ما بعد موته،
وهذا األثر ميتد ليشمل جماالت خمتلف ابآلداب والفنون والعلوم ،فقد عرب عنه املشرع مبصطلح عام ليستوعب
كل جديد يف هذا اجملال ،إال أن هذا القانون مل يع رع فر األثر دحد ذاته بل ذكر أنواع من هذا األثر ،كاألثر األدي
والتمثيلي والفين ،وابلرغم من قدم هذا القانون إال أنه أشار إىل محاية األعمال اليت تنشر ومتثل وخترج بطريقة
5
ميكانيكية ،األمر الذي يفتح اجملال أمام مشول هذا القانون لطرق نشر املصنفات اإللكرتونية .
إن قدم قانون حقوق الطبع التأليف جعل كثري ممن كتبوا هبذا اجملال يعتقدون أن هذا القانون القدمي مل يشر إىل
املصنفات اإللكرتونية ،إال أنه وابلرجوع إىل نصوص هذا القانون يتضح أنه املح إىل إمكانية مشوله لتقنيات
احلديثة ،وذلك عندما بني يف املادة  11منه أنه "حيفظ حق الطبع التأليف يف األسطواانت والدروج املخرقة وسائر
األجهزة اليت خترج األصوات بصورة ميكانيكية ،"6على اعتبار أن هذه الوسائل احلديثة كانت متثل الثورة التقنية يف
ذلك الوقت ،األمر الذي حيتم علينا القول أن هذا القانون يستوعب كل جديد يف جمال اإلبداعات الفكرية اليت
جيب أن تقاس عليها املصنفات اإللكرتونية.
ويفهم مما سبق أن القانون الساري لدينا متفهم للتطور احلاصل يف جمال التكنولوجيا احلديثة ،ولذا وجب إخضاع
محاية املصنفات اإللكرتونية إىل هذا القانون ،إىل حني إجياد قانون جديد ينص صراحة على محاية املصنف مهما
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كان الشكل الذي أيخذه هذا املصنف ،سواء كان ابلشكل التقليدي أو ابلشكل احلديث ،وإىل غاية ميالد هذا
القانون يتعني االعتماد على روح القانون الساري وتطبيق أحكامه على املصنفات اإللكرتونية.
منهج الدراسة
شكل املنهج املقا رن القاعدة اليت ترفد هذه الدراسة بشىت متطلباهتا وتفي ابلغرض الذي حيقق اخلروج ابلنتائج
املرجوة منها.
حيث سو نتطرق إىل قانون حقوق الطبع التأليف رقم  14لسنة 1111الساري املفعول يف األراضي
الفلسطينيةابإلضافة ملا سبق يسهم املنهج التحليلي برصد معضلة الدراسة يف بيئتها التشريعية استيضاح النصوص
ذات العالقة هبد استقصاء أوجه القصور فيها وتقدمي احللول املالئمة بشأهنا.
 إشكالية الدراسة:تتناول الدراسة موضوع احلماية املدنية للمصنفات اإللكرتونية يف التشريع الفلسطيين ،حيث أن القانون املعمول به
يف األراضي الفلسطينية هو قانون حقوق الطبع التأليف رقم  14لسنة 1111والذي مل يعدل منذ ذالك التاريخ،
لذلك يفتقد للعديد من النقاط األساسية اليت تعاجل موضوع.
هذا ما يثري التساؤالت حول إشكالية رئيسية:
 مدى قدرة القانون الساري املفعول يف األراضي الفلسطينية على محاية حقوق امللكية الفكرية للمصنفاتااللكرتونية
 -خطة الدراسة

تتوزع الدراسة على مطلبني خصصنا املطلب األول ،يف معرفة التدابري القانونية اإلجرائية حلماية املصنفات
اإللكرتونية .أما املطلب الثاين ،خصصناه لبيان املسؤولية املدنية ومفهومها.
املطلب األول :التدابري القانونية اإلجرائية حلماية املصنفات اإللكرتونية
هتدفالتدابري اإلجرائية اليت نص عليها القانونية إىل منع وقوع االعتداء أو التخفيف من أاثر األضرار احملتملة اليت قد
تقع على املصنفات اإللكرتونية ،فاهلد من محاية الوسائل اإللكرتونية هو اعتبارها الدرع احلامي حلقوق املؤلف
7
يف البيئة اإللكرتونية.
فلقد بني قانون حقوق الطبع التأليف أن للمؤلف أن يرفع مجيع الدعاوى اليت خيوهلا له القانون ،وذكر من ضمنها
8
على سبيل املثال ال احلصر إصدار أمر حتذيري أو األمر ابملنع أو غري ذلك من الدعاوى.
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ولرفع مثل هذه الدعوى يشرتط أن يكون حق املؤلف الزال قائماً ،وأن يتم حتديد شخصية املؤلف كشرط لقيام
ف
ب امسه على املصنف فهو املؤلف وفقاً للمعيار الشكلي ،أو أنه
هذه الدعوى ،واليت حتدد على أساس أن من كت ر
هو من أبدع املصنف وفقاً للمعيار املوضوع ،فيكون للمؤلف عندها الصفة القانونية لرفع مثل هذه الدعاوى ،ويف
9
حال عدم إمكانية معرفة اسم املؤلف فيحل حمله الناشر؛ إىل أن يظهر املؤلف احلقيقي أو يعلن عن شخصيته.
ومن الدعاوى اليت ميكن للمؤلف أن يرفعها:
الفرع األول :طلب حجز النسخ املقلدة
إن احلجز على املصنفات اإللكرتونية يتمثل يف تلك اإلجراءات اهلادفة حلماية حق املؤلف على مصنفه اإللكرتوين،
مثل إجراء حظر نشر املصنف املقلد أو وقف تداوله يف البيئة اإللكرتونية ،أو حذ بعض األجزاء أو إدخالبعض
التعديالت على املصنف ،وإجراء مصادرة النسخ  ،كما أن توفري احلماية يف البيئة اإللكرتوين يستلزم إجيادإجراءات
لرصد االعتداءات والتأكد من وجودها وتسجيلها عرب مواقع خمصصة ملتابعة االعتداءات متهيداً لرفع القضااي ،مما
10
يعطي هلذه الوسائل الدور الرئيسي واملساعد يف ضبط االعتداءات ووقفها.
ويرتتب على حجز املصنفات اإللكرتونية وقف تداول نسخ منها يف البيئة االلكرتونية بوضع تدابري الكرتونية متنع
تداوهلا ،ويشمل احلجز التحفظي كافة النسخ املستوردة من املصنفات اإللكرتونية ،فعند قيام الغري بعمل نسخ
للمصنف اإللكرتوين احملمي قانونياً حيق للمؤلف التقدم بطلب مستعجل لقاضي األمور املستعجلة يطلب فيه
11
حجز كافة تلك النسخ يف النطاق الدويل اخلاص بدولة فلسطني.
وقد أشار قانون حقوق الطبع والتأليف إىل حق املؤلف يف اللجوء إىل كل طرق املقاضاة اليت خيوله إايها القانون،
وأعطى أمثلة على هذه الطرق مثل استصدار أمر حتذيري أو أمر ابملنع مما يفتح اجملال أمام تطبيق هذه الدعاوى
12
على املصنفات االلكرتونية.
الفرع الثاين :طلب وقف عرض املصنف على شبكة اإلنرتنت
للمؤلف صاحب احلق يف املصنف اإللكرتوين أن يطلب من احملكمة اختاذ إجراء وقيت يتمثل يف وقف عرض
املصنف على اإلنرتنت ،هبد وقف الضرر الواقع على املصنف والناتج من االعتداء على تلك احلقوق 13،ومثال
ذلك احلكم القضائي الصا در عن القضاء الفرنسي يف قضية املغين الفرنسي جاك بريل ،وتتمثل القضية يف قيام
شركة توزيع موسيقية بنشر مصنف غنائي للمغين بريل عرب شبكة اإلنرتنت ،وعلى املوقع اإللكرتوين للشركة ،ودون
أخذ موافقة من املغين الفرنسي ،فتقدم املغين بطلب مستعجل للمحكمة لوقف نشر مصنفه ،بدورها قررت
أمجد حسان ،محمد عريقات ،عبادة أبو جعفر
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احملكمة وقف النشر و اعتربت أن السماح لآلخرين بتصفح شبكة اإلنرتنت ،وزايرة صفحات خاصة وأخذ نسخ
14
منها ،أمر ينتهك قانون امللكية الفكرية الفرنسي ،ويشجع على االستعمال اجلماعي للمصنفات احملمية.
الفرع الثالث :طلب وقف عملية صنع هتدف الستنساخ املصنف بشكل غري مشروع.
للمؤلف احلق يف تقدمي طلب قضائي لوقف كافة العمليات اليت ترمي الستنساخ املصنف ،أو تسويقه على دعائم
15
إلكرتونية مثل الفالشة ،أو األقراص املضغوطة ،بشكل غري مشروع.
حيث منع قانون حقوق الطبع التأليف صنع أاثر تشكل اعتداء على حقوق املؤلف ،وخول صاحب احلقوق
تقدمي طلب ملنع استرياد النسخ اليت تشكل اعتداء على حقوق املؤلف ،وال شك أن عملية املصادرة ال بد أن
حتاط إبجراءاتوإثبااتت تتعلق إبثبات وقوع االعتداء وضرورة تبليغ املعتدي ابملصادرة ،وهذا األمر يسري على مجيع
16
اآلاثر احملمية مبوجب هذا القانون.
وعن مصري النسخ اليت مت ضبطها والسيطرة عليها فإن قانون حقوق الطبع والتأليف اعتربها مملوكة للمؤلف ،طاملا
أن مدة احلماية الزالت قائمة ،ليقوم املؤلف ابستغالهلا وحتقيق االستفادة منها ،وجيب أن ال يعترب هذا احلكم مبثابة
17
التعويض.
املطلب الثاين :املسؤولية املدنية
تعترب املسؤولية املدنية الوسيلة القانونية اليت تساهم يف احملافظة على احلقوق ،وجترب الضرر الناتج عن االعتداءات
الواقعة على املصنفات اإللكرتونية ،سواء اختذت شكل املسؤولية العقدية على كل من تعاقد معهم املؤلف ،أو
املسؤولية التقصريية عن األضرار اليت حيدثها الغري ابملصنف االلكرتوين.
الفرع األول :املسؤولية العقدية
تقوم املسؤولية العقدية يف حال عدم تنفيذ أحد املتعاقدين اللتزامات اليت يفرضها عليه العقد الوارد على املصنف
اإللكرتوين ،فاألصل يف القانون أن ينفذ االلتزام تنفيذاً عينياً مىت كان هذا التنفيذ ممكناً وطالب به الدائن ،وإذا
تعنت املدين ابلوفاء يتم تنفيذ االلتزام جرباً مىت كان مستوفياً للشروط القانونية ،ويف حال استحالة التنفيذ بسبب
هالك وزوال أو فساد املصنف اإللكرتوين حمل العقد ،فهنا حيق للمؤلف املطالبة ابلتعويض بناء على قيام املسؤولية
18
العقدية.
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ولقيام املسؤولية العقدية جيب حتقق أركاهنا؛ وهي اخلطأ العقدي املتمثل يف عدم تنفيذ املتعاقد مع مؤلف املصنف
اإللكرتوين التزامه أو أتخر يف التنفيذ ،ونتج عن ذلك ضرراً نتيجة خطأ املدين ،وال توجد حالة من حاالت قطع
العالقة السببية عندها تقوم أركان املسؤولية العقدية.
ومن األمثلة على اخلطأ العقدي يف جمال املصنفات اإللكرتونية ،اتفاق مؤلف املصنف اإللكرتوين مع انشر معني
مبوجب عقد نشر على أن يتم نشر املصنف على مواقع إلكرتونية معينة ،دحيث ميكن اإلطالع على املصنف
اإللكرتوين من خالهل ا فقط ،فيقوم الناشر بطرح املصنف على مواقع الكرتونية أخرى ،غري املصرح هبا من قبل
املؤلف يف عقد النشر ،وقد يقع اخلطأ العقدي بقيام الناشر ابلنشر خارج فلسطني او خارج النطاق الدويل
لفلسطني مع ان االتفاق مت على النشر يف النطاق الفلسطيين فقط.
اثنيا :املسؤولية التقصريية يف جمال املصنفات اإللكرتونية
تقوم املسؤولية التقصريية يف جمال املصنفات اإللكرتونية عند قيام الغري بفعل يلحق ضرراً دحقوق املؤلف على
املصنف اإللكرتوين ،مع إثبات العالقة السببية بني فعل الغري والضرر الذي مس دحقوق املؤلف على املصنف
اإللكرتوين ،وال شك أبن تعدي الغري على حقوق املؤلف أيخذ صوراً شىت؛ تشرتك مجيعها يف احملصلة يف أهنا
تؤدي النتهاك حق املؤلف بشكل كبري ،فاستخدام الغري للمصنف اإللكرتوين بدون موافقة املؤلف يعترب تعدي
على االلتزام العام بعدم املساس دحقوق الغري ،و نشر حمتوى املصنف اإللكرتوين بدون موافقته يعترب فعالً فيه
اعتداء ،والتعام ل ابملصنف اإللكرتوين ببيعه أو نسخه أو تقليده أو إحداث تغريات عليه أمر مينعه القانون لكونه
19
ميس احلق احلصري للمؤلف على مصنفه اإللكرتوين.
ومن الصور األخرى للفعل يف املسؤولية التقصريية يف جمال املصنفات اإللكرتونية تنزيل وحتميل برانمج يعود
للمؤلف بقصد استخدامه لألغراض التجارية من خالل شبكة اإلنرتنت ،أو القيام بتسويق برانمج مشفر بعد فك
20
شيفرته السرية.
وقد تلحق هذه األفعال ضرراً مادايً أو معنوايً ،والذي يثبت بكافة طرق اإلثبات املتوافرة ،إال أن عملية إثبات
الفعل و حتديد هوية الغري املسؤول عنه تواجهها صعوابت مجة ،فعامل اإلنرتنت هو عامل مفتوح على مصراعيه
للجميع ،كما أن مستخدميه من حول العامل يتخطون حاجز املليار مستخدم مما يعقد من عملية التتبع واملالحقة
للمتعدي على حقوق املؤلف ،حيث تتميز االعتداءات الواقعة من خالل اإلنرتنت أبهنا بدون آاثر ميكن أن
تساعد على اكتشا فاعلها ،كما أن هذه األفعال يصعب إجياد دليل الكرتوين عليها ،خصوصاً أهنا تتم
ابستخدام تقنيات إلكرتونية خاصة 21،إال أنه مع ذلك جيب عدم االستسالم ألفعال االعتداء هذه ،فكما أن
أمجد حسان ،محمد عريقات ،عبادة أبو جعفر
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هناك عقول هتدم فالبد من وجود عقول تبين ،وال بد من وجود وسائل تقنية تكشف عن االعتداء وحتدد هوية
22
املعتدي يف النطاق االفرتاضي.
وعن الضرر الذي يصيب املؤلف من جراء فعل الغري ،فهو خيتلف يف طبيعته ،ويتفاوت يف درجة جسامته ،فقد
ميس هذا الضرر املركز املايل للمؤلف فيفوت عليه جين أرابح مالية من وراء استغالل املصنف اإللكرتوين ،وقد ميتد
23
للتشهري ابملصنف اإللكرتوين ذاته.
وميكن إضافة شرط أخر لقيام مسؤولية املعتدي ورد يف قانون حقوق الطبع والتأليف ،وهو شرط أن يكون
املعتدي عاملاً أبنه يعتدي على املصنف اإللكرتوين ،فإذا ما أثبت أنه ال يعلم فال تقوم مسؤولية دفع العطل
والضرر ،وكأن هذا القانون حيمي حسين النية  ،وك ل ما يستطيع املؤلف أن يفعله يف هذه احلالة هو إصدار أمر
حتذيري ،فإن استمرابالعتداءبعد ذلك عندها ميكن املطالبة ابلعطل والضرر 24،إال أن هذا الشرط خيالف القواعد
العامة يف جملة األحكام العدلية ،واليت تقضي مبسؤولية كل إنسان عن فعله حىت ولو كان غري متعمد طاملا أنه هو
نفسه املباشر هلذا الفعل ،25ولكن ميكن القول أن هذا احلكم يتناسب مع املصنفات اإللكرتونية اليت ميكن
لإلنسان أن يستخدمها دون أن يعر هل هناك حقوق عليها أم ال ،ويف الوقت ذاته أهنا تلقي بعبء اإلثبات
على عاتق مؤلف املصنف اإللكرتوين إلثبات أن املعتدي كان يعلم بوجود حقوقه على املصنف اإللكرتوين.
يرتتب على قيام املسؤولية احلكم التعويض جلرب الضرر الالحق ابملؤلف 26،سواء تعلق ابلتعويض عن الضرر
املادي والذي يهد إىل جرب ما يلحق املؤلف من خسارة مالية ،وما فاته من أرابح منتظرة التحقق من وراء
استغالله ملصنفه ،أو التعويض عن الضرر املعنوي والذي يهد إىل جرب الضرر النفسي الذي أصاب معنوايت و
مسعة املؤلف وصورته ومكانته يف اجملتمع ،وتكون قيمة التعويض مسألة تقديرية ختضع للسلطة التقديرية للقاضي،
حيث أن القاضي ينظر يف وقائع ومادايت القضية ،وحيدد قيمة التعويض وفق مجلة من العوامل منها ما هو متعلق
خبطأ الغري ،ومدى جسامته ،وطبيعة الفعل الذي أاته الغري ،ومنها ما هو متعلق بطبيعة الضرر الذي أصاب
املؤلف ،وح جم وأتثري هذا الضرر على حقوق املؤلف وعلى مسعته األدبية ،حيث يتم جرب الضرر وإعادة احلال إىل
27
ما كان عليه قبل االعتداء.
ويف حالة املصنفات اإللكرتونية ،فإن إعادة احلال ملا كانت عليه تتخذ أكثر من أسلوب ،فعلى سبيل املثال إذا قام
الغري إبدخال تغيريات على طبيعة املصنف اإللكرتوين أو شكله اخلارجي فإن التنفيذ العيين هنا يتخذ صورة إزالة
هذه التغيريات مجيعها ،والعودة ابملصنف اإللكرتوين ملا كان عليه قبل مساس الغري به ،وإذا قام الغري بنشر املصنف
بدون موافقة املؤلف فإن التنفيذ العيين هنا يتخذ صورة وقف النشر والتداول للمصنف ،وسحب مجيع النسخ اليت
مت نشرها ،أما إذا قام الغري مبنع املؤلف من نشر املصنف اإللكرتوين أو تداوله يف السوق ،فإن التنفيذ العيين هنا
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يتخذ صورة رفع حظر النشر عن املؤلف والسماح له ابلنشر ،وإذا قام الغري بنسب املصنف له ،وشطب اسم
املؤلف عنه؛ فإن التعويض العيين هنا يتخذ صورة إعادة اسم وصفة املؤلف على املصنف اإللكرتوين ،ونسبه
28
ملؤلفه.
اخلامتة:
إن محاية حق املؤلف يف مصنفاته اإللكرتونية من املواضيع اليت حتتل أمهية ومكانة واضحة يف الواقع
العملي والنظري؛ لكون هذا املوضوع يتصل بشكل وثيق إببداعات الفكر اإلنساين يف حقل التكنولوجيا
واالنرتنت ،ويزاد أمهية املوضوع إلثراء مشروع قانون حقوق املؤلف الفلسطيين ليعاجل اإلشكاليات القانونية
ويغطي كل ما هو جديد يف البيئة االلكرتونية.
النتائج والتوصيات:
.1

.9

.3
.1
.5

كل ما ينشر يف الفضاء االلكرتوين هو عبارة عن ملكية فكرية ،وإىل حني إصدار قانون جديد حلماية
حقوق املؤلف يف فلسطني فالبد من اعتبار املصنفات اإللكرتونية هي شكل من أشكال املصنفات
األدبية ،البد أن ختضع للحماية القانونية املدنية اإلجرائية والتعويض عن األضرار اليت تلحق هبذه
املصنفات.
ال يزال موضوع املصنفات اإللكرتونية يشغل ابل التشريعات والقوانني يف حتديد أفضل السبل حلمايتها يف
البيئة اإللكرتونية ،خاصة مع كثرة اهلجمات اإللكرتونية وسهولة ارتكاهبا ،األمر الذي يدفع مجيع املعنيني
يف محاية هذه املصنفات ملواجهة هذه االعتداءات أبساليب تقنية الكرتونية تعيد التوازن للحماية.
البد من التعاون الدويل يف سبيل مكافحة االعتداء اإللكرتوين على املصنفات احملمية ،برؤاي دولية تراعي
خصوصية الدول النامية وحاجياهتا يف توفري احلماية مع نشر العلم والثقافة بني أفراد اجملتمع الوطين.
نشر الوعي إبلزامية محاية حقوق امللكية الفكرية يف األراضي الفلسطينية ،ومحايتها يف ظل البيئة الرقمية
بوجه خاص
جترمي النسخ االلكرتوين يف شبكة االنرتنت وفرض عقوابت رادعة على املخالفني.

 1فرج ،عبد املنعم :مبادئ القانون ،الطبعة الثالثة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مصر ،1191 ،ص.199 :
 2الفار ،عبد القادر :املدخل لدراسة العلوم القانونية ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان – األردن ،1111 ،ص.9 :
3عيساين ،طه :االعتداء على املصنفات الرقمية وآليات محايتها ،رسالة ماجستري مقدمة لكلية احلقوق جامعة اجلزائر ،اجلزائر ،9213 ،ص.9 :
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4املادة ( )1من قانون حقوق الطبع والتأليف الفلسطيين ،رقم ( )14لسنة  ،1111منشور على موقع مقام ،العنوان اإللكرتوين للموقع:
.https://maqam.najah.edu/legislation/search/?q
 5املادة ( )35من قانون حقوق الطبع والتأليف الفلسطيين ،رقم ( )14لسنة .1111
 6وردت كلمة ميكانيكية يف هذا القانون  13مرة.
 7حدادين سهيل هيثم ،حزبون جورج ،احلماية التقنية حلقوق املؤلف واحلقوقاجملاورة يف البيئة الرقمية ، ،اجمللة األردنية يف القانون والعلوم السياسية اجمللد 1
العدد 1لسنة  ،9219ص .922- 151
 8املادة )(4من قانون حقوق الطبع والتأليف الفلسطيين ،رقم ( )14لسنة .1111
9املرجع السابق.
 10حدادين سهيل هيثم ،حزبون جورج ،املرجع السابق ،ص .922-151
 11حدادين سهيل هيثم ،حزبون جورج ،املرجع السابق ،ص 922-151
 12املادة  4من قانون حقوق الطبع والتأليف الفلسطيين ،رقم ( )14لسنة .1111
 13فتحية ،حواس :محاية املصنفات الرقمية وأمساء النطاقات على شبكة اإلنرتنت ،رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جبامعة اجلزائر ،اجلزائر،9214 ،
ص.112:
 14الشيخ ،رمزي محاد :حق املؤلف واحلقوق اجملاورة له ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية ،مصر ،9225 ،ص.41 :
 15داببنة ،اننسي :محاية حقوق املؤلف يف الدول العربية ،مرجع سابق ،9211 ،ص.93:

 16املادة ) (11من قانون حقوق الطبع والتأليف الفلسطيين ،رقم ( )14لسنة .1111
 17املادة )(1من قانون حقوق الطبع والتأليف الفلسطيين ،رقم ( )14لسنة .1111
 18سلطان ،أنور :مصادر االلتزام يف القانون املدين ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،9219 ،ص ،931:ويف نفس املعىن راجع عيادي،
أميمة :احلماية القانونية حلق املؤلف على الوسائط اإللكرتونية ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة العري بن مهدي،
اجلزائر ،9211 ،ص.51:
 19بدر ،أسامة :تداول املصنفات عرب االنرتنت ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر والتوزيع ،اإلسكندرية ،مصر ،9224 ،ص.95:
20الغافري ،حسني :دور االنرتنت يف قرصنة الربامج احلاسوبية ،مقال منشور الكرتونياً على موقع:
 ،previous.eastlaws.com/Uploads/Morafaat/3.pdfاتريخ زايرة املوقع.9211/21/95 :
 21مليكة ،عطوي :احلماية القانونية حلقوق امللكية الفكرية على شبكة األنرتنت ،رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة اجلزائر،
اجلزائر ،9212 ،ص.129:
 22الديب  ،حممود عبد الرحيم :احلماية القانونية للملكية الفكرية يف جمال احلاسب اآليل واالنرتنت ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مصر،9225 ،
ص.54:
 23كنعان ،نوا  :حق املؤلف :النماذج املعاصرة حلق املؤلف ووسائل محايته ،الطبعة الثالثة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن  ،9222،ص:
.111
 24املادة ) (9منقانون حقوق الطبع والتأليف الفلسطيين ،رقم ( )14لسنة .1111
 25املادة ) (19من جملة األحكام العدلية
 26صاحل ،حممود حممد :املعلوماتية وانعكاساهتا على ملكية املصنفات الرقمية ،رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة العري بن
مهيدي ،9211 ،ص.993:
27عابدين ،أمحد :التعويض عن الضرر املادي واألدي واملورث ،منشاة املعار  ،اإلسكندرية ،مصر  ،1115ص.129 :
 28عيادي ،أميمة :احلماية القانونية حلق املؤلف على الوسائط اإللكرتونية  ،رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة العري بن
مهدي ،اجلزائر ،9211 ،ص.41:
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