 EISSN: 2528-2309ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جملة احلقوق والعلوم السياسية جاهعة خٌشلة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اجمللد/08العدد/02السٌة /2021ص ص 394-379

ISSN: 2352-9806

الخىظيم اللاهىوي للمصىفاث املىسيليت في اللاهىن الجشائزي
Legal regulation of musical works in Algerian law


بً نُاد حلُلت

حامهت امحمذ بوْشة بومشداط -احجضائش
d.benayad@univ-boumerdes.dz
جاريخ إلاًذاع2021/05/04:

جاريخ املزاجعت2021/08/04:

جاريخ اللبىل2021/02/05:

ملخص:
حهذ اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت نمال َ٘شٍا وضوسة مً ضوس اإلاطىُاث ألاضلُت ،وهي هوم مً الُىون تهخم بطىانت
ألاوًام وجىكُم الهالْاث بُجها ،ودساظت ؤلآًاناث وؤوصانها ،وهكشا ألهمُت اإلاوظُٓى واهدشاسها الواظو واسجباؾها
بالهذًذ مً الُىون ٗالًىاء واإلاعش والشْظ ،ؤضب لضاما وغو مىكومت ْاهوهُت حخماًت اإلاطىِ اإلاوظُٓ ومال٘
مً مخخلِ ؤشٙا ٛالانخذاء التي ْذ ًخهشع لها.
لزل ٚظىحاو ٛمً خال ٛهزه الوسْت البحثُت جحذًذ مُهوم اإلاطىِ اإلاوظُٓ وُُُٖت حماًخ مً حمُو
الانخذاءاث التي ْذ جٓو نلُ .
الكلماث املفخاحيت :الًُ؛ اللخً اإلاوظُٓى؛ ؤلآًام؛ ؤلابذام ؛ اإلاطىِ اإلاوظُٓ .
Abstract:
Musical works are considered an intellectual work and an image of original works, and it
is a type of art concerned with making rhythms, organizing the relationships between them,
and studying rhythms and their weights.
Given the importance of musical works and their association with many arts, such as
singing, theater and dance, it became necessary to establish a legal system to protect the
musical work and its owner from various forms of abuse that may be exposed to it.
Therefore, through this research paper, we will try to define the concept of the musical
work and how to protect it from all attacks that may fall on it.
Keywords : The art; Melody; The rhythm; Creativity; Musical Workbook.
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التٌظين القاًوًي للوصٌفات املوسيقية يف القاًوى اجلزائري  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بي عياد جليلة  /ـــــــ ــــــــــــــــــــ
ملذمت:
بن اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت مشجبؿت بحٓوّ اإلالُ٘ت ألادبُت والُىُت وهي َشم ْاهوو ًىكم حخٓوّ اإلاالِ واحخٓوّ
اإلاجاوسة اإلاشجبـ بحٓوّ اإلالُ٘ت الُ٘شٍت ،وال ًخخلِ ؤحذ نلى ؤهمُت اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت ألنها مخطلت باإلبذام
الُ٘شي الثٓافي وؤلاوعاو .
بن ؤضل ٗلمت موظُٓى ًوهاو  ،وهزا ٌشير بلى بذاًاتها احخُُٓٓت ،ولً٘ ال ًوحذ جاسٍخ محذد ألضو ٛاإلاوظُٓى،
بر بذؤث مو وشإة ؤلاوعان البذائ بوضُها مهبرا نً ؤحاظِع ( ،)1وهي قاهشة نلمُت َيزًائُت ؤخزث بهذ َني لخٙون
نىطش زٓافي ل مٙاهخ في شتى مجاالث حُاة اإلاجخموَ ،يزًائُت لٙونها قاهشة ضوجُت جخح٘م َحها ْواهين نلمُت.
وْذ شانذ اإلاوظُٓى ٖثيرا في الهطوس الٓذًمت وخطوضا في حػاسة ما بين الجهشًٍ وجؿوسث اإلاوظُٓى في
الهطش الشوماو مىز الٓشن الثامً ْبل اإلاُالد ،وؤضبحذ مشآَت للًىاء ،لخخؿوس بشٙل مدعاسم لترجبـ بمخخلِ
الُىون وجذاخلذ مو بهػها البهؼ هدُجت اخخالؽ الشهوب والثٓاَاث حتى وضلذ بلى ما هي نلُ آلان لخطب
اإلاوظُٓى حضءا ال ًخجضؤ مً زٓاَت ؤي شهب.
ومو الخٓذم والخؿوس الخ٘ىولوجي الزي نشَخ البششٍت ؤضبحذ اإلاوظُٓى مىدششة في ٗل مٙان بالهالم وبهذة
ؤهوام وؾبوم ،جخخلِ باخخالٍ آلاالث اإلاوظُُٓت اإلاطاحبت لها ،هزا ما حهلها نشغت لالنخذاء خاضت مو احعام
هؿاّ اإلاوظُٓى نً ؾشٍٔ وظائل ؤلانالم والاجطا.ٛ
ألحل رل ٚهؿش ؤلاشٙالُت :هل الخىظيم اللاهىوي الذي وضعه املشزع الجشائزي للمصىفاث املىسيليت كاف
لخىفير الحماًت ألصحابها؟
ونلُ ظىحاو ٛؤلاحابت نلى هزه ؤلاشٙالُت بةجبام اإلاىهج الخحلُلي واإلاىهج الوضُ  ،وهزا بعبب ؾبُهت الذساظت،
َمً خال ٛاظخخذام اإلاىهج الخحلُلي ظىحاو ٛجٓص ي موِْ اإلاششم احجضائشي مً حماًت اإلاطىِ اإلاوظُٓ بِىما
مً خال ٛاإلاىهج الوضُ ظىٓوم بذساظت الكواهش في محُؿها الٓاهوو واحخشوج باْتراحاث.
ونلى غوء هزًً اإلاىهجين ْعمىا الذساظت بلى ْعمين:
_ مُهوم اإلاطىِ اإلاوظُٓ .
_ احخماًت اإلآشسة للمطىُاث اإلاوظُُٓت.

املبحث الاول :مفهىم املصىف املىسيلي
اإلاوظُٓى هي ؤداة َانلت جؿبو الىُغ بؿابو اإلاش والعهادة والطُاء ،مً خال ٛمماسظت الًُ اإلاوظُٓ للخهبير
نً ألاحاظِغ واإلاشانش ،وْذ صاد الاهخمام باإلاوظُٓى في الهذًذ مً دو ٛالهالم خاضت مجها اإلاخٓذمت ٗونها ؤضبحذ

( https://www.chosic.com )1الهطوس اإلاوظُُٓت جاسٍخ اليشش  ،2018/10/15جاسٍخ الاؾالم  2021/3/15نلى العانت .20.00
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بي عياد جليلة  /ـــــــ ــــــــــــــــــــ
ؤداة لخىمُت اإلاهاساث والهاداث الصخُت وجىكُم العلوٕ الاحخماعي والخواضل بين اإلاجخمهاث ،لزل ٚظىٓوم بخهشٍِ
اإلاطىِ اإلاوظُٓ مو جحذًذ احخٓوّ اإلامىوحت للمالِ نلى مطىُ .
املطلب الاول :حعزيف املصىف املىسيلي
ًخإزش ؤلاوعان واحخُوان وحتى الىباث باإلاوظُٓى نلى حذ ظواء ،ونىذ ظمام ؤلاوعان لىًماث اإلاوظُٓى جحذر
بهؼ الخًيراث الُ٘مُائُت والتي ًمخذ جإزيرها بلى حمُو حواط ؤلاوعان بما َحها الخُ٘ير والخىُغ والهاؾُت ،والعبب
في رل ٚؤه نىذما ٌعمو شخظ اإلاوظُٓى جحُض اإلاخ نلى بَشاص مادة " الاهذسوَين" التي جٓلل مً بحعاط ؤلاوعان
باأللم ،وْذ ؤوص ى الهالم " ابً ظِىا" باالظخمام بلى اإلاوظُٓى ألنها حعً٘ ألاوحام(.)1
ًٓطذ باإلاطىِ اإلاوظُٓ ؤي مطىِ َني ًػم ٗل ؤهوام الخإلُِ بين ألاضواث ،الخإلُِ اإلاوظُٓ اإلاصخوب
ؤو يير اإلاصخوب بٙلماث ،وهي جل ٚاإلاطىُاث التي جحاٗ مشانش الُشد مً خال ٛالخهبير الطوح الزي ًشآَ ال٘الم
ؤو يير ال٘الم ،ظواء جم ؤدائها في ؤلارانت ؤو الخلُضٍون ؤو مً خال ٛالخمثُل.
ٖما ٌهخبر مطىِ موظُٓ ؤي مطىِ جشآَ اإلاوظُٓى ظواء ٗاهذ ؤيىُت ؤو معشحُت ؤو موظُٓى ،ؤو ٗاهذ
هزه اإلاطىُاث جادي ٗاَت باألدواث اإلاوظُُٓت ؤو بألت واحذة ٗالبُاهو والهود( )2وجخميز اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت بمخاؾبتها
للمشانش وألاحاظِغ.
بن اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت هي مطىُاث َىُت يالبا ما ًخج جإزيرها بلى الشهوس والوحذان ،وبزل ٚجُترّ نً
اإلاطىُاث ألادبُت التي جخاؾب الهٓل(ٖ ،)3ما ؤن في اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت ال ًشٖض احجمهوس في ؤلاهخاج اإلاوظُٓ والُني
نلى ؤَٙاس اإلاطىِ ،وبهما نلى شٙل ؤي نلى الُٓمت احجمالُت للمطىِ ،رل ٚؤن الاجطا ٛبين احجمهوس وهزه
اإلاطىُاث ًخم نلى ؤظاط ؤلاحعاط والشئٍت والعمو ولِغ نلى ؤظاط الٓشاءة والُهم.
()4

وْذ هظ اإلاششم احجضائشي نلى اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت باألمش  05/03اإلاخهلٔ بحٓوّ اإلاالِ واحخٓوّ اإلاجاوسة

في اإلاادة َٓ 4شة ج " حهخبر نلى احخطوص ٖمطىُاث ؤدبُت ؤو َىُت محمُت ما ًإح  :ج ) اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت ،اإلاًىاة
او الطامخت" .
بالشحوم بلى هظ اإلاادة هالحل ؤن اإلاششم احجضائشي لم ٌهشٍ اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت وبهما مى احخماًت حجمُو
اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت ؤي اإلآترهت بٙلماث ؤو التي لم جٓترن بها ،ووهخٓذ ؤن اإلاششم احجضائشي حعً َهل نىذما لم
ًخؿشّ لخهشٍِ اإلاطىِ اإلاوظُٓى ،رل ٚؤن هزا اإلاجا ٛنشٍ ال٘ثير مً الخًيراث بعبب الخ٘ىولوحُا وما ضاحبها مً
جؿوساث نلى حمُو اإلاعخوٍاث هزا مً حهت ٖ ،ما ؤن معإلت الخهشٍِ هي مً اخخطاص الُٓ مً حهت ؤخشى.

() 1

جاسٍخ الاؾالم 2021/2/10نلى العانت 9:00
(ً )2وظِ احمذ الىواَلت ،احخماًت الٓاهوهُت حخٔ اإلاالِ ،داس الثٓاَت لليشش والخوصَو ،الؿبهت الاولى ،الاسدن،2004ص .69-68
( ) 3بً دسَغ حلُمت ،حماًت حٓوّ اإلالُ٘ت الُ٘شٍت في الدششَو احجضائشي ،ؤؾشوحت دٖخوساه ،حامهت ؤب ب٘ش بلٓاًذ جلمعان ،احجضائش،2014-2023،
ص .24
( ) 4ألامش  05/03اإلااسخ في ً 19ولُو ً 2003خهلٔ بحٓوّ اإلاالِ واحخٓوّ اإلاجاوسة ،حشٍذة سظمُت نذد .44
https:// ar.wikipedia.org
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بي عياد جليلة  /ـــــــ ــــــــــــــــــــ
الفزع ألاول :العىاصز املحميت في املصىف املىسيلي:
اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت هي ًَ جيعُٓ آلالث موظُُٓت ؤو ضوث ؤلاوعان ؤو الازىين مها بهذٍ جحشٍ ٚالشهوس ،بن
حماًت اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت جوحب نلُىا جحذًذ الهىاضش التي ًٓوم نلحها الهمل اإلاوظُٓى ،وهي حشمل نلى زالزت
نىاضش :اللخً وؤلآًام والخوأَ اإلاوظُٓ  ،وال ًمً٘ حماًت اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت ما لم جخوَش نلى ششؽ ؤلابذام

()1

الزي ًخمثل في ائخالٍ الهىاضش الثالزت اإلاٙوهت للهمل اإلاوظُٓ والتي ٌشٙل اللخً نمودها الُٓشي.
أوال  :اللحن املىسيلي:
ٌشٙل اللخً  la mélodieؤظاط الهمل اإلاوظُٓ  ،واللخً نباسة نً ظلعلت مً الىًماث ؤو ألاضواث اإلاخوالُت،
ؤي اهبهار نذد يير محذد مً ألاضواث اإلاخخالُتَ ،هو جخابو وجشجِب الىًماث بشٙل ؤَٓ .
واللخً في اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت ٗاحجملت اإلاُُذة في اإلاطىُاث ألادبُتَ ،هو وغو الذسحاث الطوجُت اإلاشجبؿت
بالضمً بهػها وساء بهؼ لُهبر نً َ٘شة ؤو مشانش جبرص شخطُت اإلاالَِ ،هي مجا ٛخطب في ؤلابذام والابخٙاس ،بل
ًشى البهؼ بإن حماًت ؤلاهخاج اإلاوظُٓ ال جٙون مجذًت بال بحماًت اللخً ألاظاس ي.
وؤظاط حماًت اللخً ؤه موغوم اإلاطىِ اإلاوظُٓ  ،وٍكهش ششؾ ؤلابذام وألاضالت حعب اإلاادة  3مً ألامش
 05/03في هزا الهىطش مً اإلاطىُاث اإلاوظُُٓتٗ ،ون هزه ألاخيرة جحمل الؿابو الصخص ي الزي ًػُُ اإلاالِ
إلاطىُ اإلاوظُٓ الزي ٌعم بخمُيزه نً ما ظواه مً اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت.
ثاهيا :إلاًلاع:
ؤلآًام  Le rythmeهو غبـ جوُْذ الىًماث ،ؤي اه ًخمثل باألبهاد الضمىُت التي جُطل بين وًماث مخوالُت
مخخلُت ؤو ما بين وًم واحذ ًخ٘شس ،وؤه وَٓا للُاساب " لضم ؤن جٙون الاهخٓاالث نلى الىًم في ؤصمىت ...ولًً٘ ،جب ؤن
جٙون ؤصمىتها محذودة اإلآادًش وجٙون مو رل ٚوعبها وعبا محذودة ،والاهخٓا ٛالزي هو بهزه الطُت ٌعمى ؤلآًام ،بن
ؤلآًام هو الىٓلت نلى الىًم في ؤصمىت محذودة اإلآادًش واليعب(.)2
َاإلًٓام هو برن الوصن اإلاخٙون مً وحذاث صمىُت مهُىت جخخلِ غهُا وْوة َهو ًمثل ألابهاد الضمىُت ما بين
ألاوًام اإلاخخلُت اإلاخوالُت.
وؤلآًام بحذ راج ال ٌهخبر نمال محمُاَ ،ال ًمً٘ ألحذ ؤن ًذعى ملُ٘ت بًٓام محذد ٗالخاوًو ،الشوٕ ،ألاهذلس ي
 ...ولً٘ ًٙون ألامش نلى خالٍ رل ،ٚوٍطب ؤلآًام محمُا نىذما ًٓترن باللخًٖ ،ما ّ
ؤن وغو بًٓام حذًذ إلاطىِ
موظُٓ ْائم نلى حخً وجىايم موظُٓى ْذًمين مً شإه ؤن ٌشٙل نمال محمُا.
ثالثا :الخىافم املىسيلي:
بن الخىايم ؤو الخوأَ اإلاوظُٓ ً L’harmonieخمثل في بضذاس ؤوًام مخخلُت في آن واحذ وهو الاوسجام الٓائم
بُجهما ؤَ ْوانذ موظُُٓت مهشوَت.

( ) 1اإلاادة  3مً ألامش . 05/03
( ) 2ؤبو الىطش محمذ الُاساب ٖ ،خاب اإلاوظُٓى ال٘بير ،جشحمت يؿاط نبذ اإلال ٚخشبت ومحمود احمذ احخُني ،داس ال٘خاب الهشب للؿبانت واليشش،
مطش  ،2016ص .435
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بي عياد جليلة  /ـــــــ ــــــــــــــــــــ
هزا الخوأَ اإلاوظُٓ ال ٌهخبر نمال محمُا بحذ راج وال ًترجب نلُ ؤي حٔ مالِ ،بال ّ
ؤن بديام هزه الىًماث
ببهػها البهؼ ؤو اْترانها باللخً اإلاوظُٓ مً شإه ؤن ٌشٙل نمال محمُا بحٔ اإلاالِ.
وججذس ؤلاشاسة بلى ؤن الهىطش ألاو ٛوهو – اللخً ؤو الىًم – هو الزي ٌهخبر مهُاس الابخٙاسَ ،اوسجام الىًم
وؤلآًام ًمثالن ؤلاؾاس احخاسجي الزي ًبرص َُ اإلاوظُٓ حخى ألاظاس يَ ،ةرا لم جمخذ احخماًت بلى ألاظاط ؤضبحذ
نذًمت احجذوى ،بر ًىُسخ مجا ٛالاْخباط يير اإلاششوم بمجشد الخًُير في نىطشي – اوسجام الىًم وؤلآًام -اللزًً
ال ًطلخان وحذهما ؤن ًٙوها محال حخٔ اإلاالِ وال جذسٖهما احخماًت بال لطلتهما باللخً(.)1
الفزع الثاوي :املصىفاث املىسيليت املشخلت:
بن احخماًت الٓاهوهُت لِعذ مٓشسة ومحطوسة َٓـ نلى ألانما ٛاإلاوظُُٓت ألاضلُت ،وبهما جخمخو ٖزل ٚألانماٛ
اإلاوظُُٓت اإلاشخٓت بحماًت.
حهذ اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت اإلاشخٓت بحذى اإلاواغُو ألاظاظُت للملُ٘ت ألادبُت والُىُت بلى حاهب اإلاطىُاث
ألاضلُت ،لزلً ٚمً٘ جؿبُٔ نلحها مهكم اإلاُاهُم احخاضت بهزه ألاخيرة ،وجدىوم اإلاطىُاث اإلاشخٓت نلى مثاٛ
اإلاطىُاث ألاضلُت بلى مطىُاث مشخٓت موظُُٓت ،رل ٚؤن ال٘ثير مً اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت هي نباسة نً جُُِ٘
إلاطىُاث موظُُٓت ظابٓت.
أوال :الارججال املىسيلي:
بن الُىاهين اإلاادًً لهمل موظُٓ ْذ ٌهمذون ومً دون ؤي بنذاد معبٔ بلى الاسججا ٛاإلاوظُٓ
 Improvisationبطوسة نُوٍتٖ ،ما هو حا ٛالهاصٍ الزي ٌهمذ بلى بغاَت حملت حخىُت نلى حخً مهشوٍ.
َالُىان اإلاادي ظواء ٗان ناصَا ؤو مؿشبا وبن ٗان ٌهخبر مً ؤصخاب احخٓوّ اإلاجاوسة ،بال ؤه ًىٓلب بلى مالِ
ً
مبخ٘شا.
باليعبت إلاا ْذم مً اسججا ٛموظُٓ  ،وَهخبر نمل محمُا برا ٗان
ثاهيا:إعادة الخىسيع املىسيلي:
ًٓطذ بمطؿلح الخهذًالث Arrangementsفي مُذان ؤلاهخاج اإلاوظُٓ ٗ ،ل الخحوٍالث والخُُُ٘اث الواْهت نلى
اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت حتى جطب هزه ألانما ٛالُ٘شٍت ْابلت ألاداء نلى آالث موظُُٓت حذًذة يير جل ٚالتي خططذ
لها ؤضال نىذ ببذانها(.)2
بن بنادة الخوصَو اإلاوظُٓ  Arrangementsتهذٍ بلى جُُِ٘ نمل موظُٓ نلى آلت يير جل ٚالتي ؤنذ في ألاضل
لُهضٍ نلحها ،لً٘ هىإ جٓىُاث مخخلُت حعخهمل لهزا الًشع نلى حعب الهذٍ الزي ٌععى بلُ اإلاالِ وجخمثل
ؤهمها في ؾشٍٓخين :ؾشٍٓت الخخُُؼ وؾشٍٓت الضٍادة في نذد آلاالث اإلاوظُُٓتٖ،مثال جحوٍل بلى ظمُوهُت موظُُٓت،
ؤو جلخُظ ظمُوهُت بًُت نضَها نلى آلت ؤو ؤٖثر ،رل ٚؤن لٙل آلت خطوضُتها والٓوانذ احخاضت بالهضٍ نلحها.
بن هزا الىوم مً ألانما ٛاإلاوظُُٓت هو ؤشب بالترحمت اإلاوظُُٓت وَهخبر محمُا نلى ْذس ما ٌه٘غ اإلاالم
الصخطُت إلاالُ  ،بن بنادة الخوصَو اإلاوظُٓ ٌهذ ؤظاس ي خاضت مو قهوس جٓىُاث حذًثت حتى ًدعنى بنادة نضٍ
( ) 1هواٍ ٖىهان ،حٔ اإلاالِ :الىمارج اإلاهاضشة حخٔ اإلاالِ ووظائل حماًخ  ،الؿبهت الاولى ،داس الثٓاَت الاسدن ،2004 ،ص .230
(َ) 2شحت صساوي ضاحح ،الٙامل في الٓاهون الخجاسي ،ابً خلذون لليشش والخوصَو ،وهشان ،احجضائش ،2006ص .442
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بي عياد جليلة  /ـــــــ ــــــــــــــــــــ
اإلاطىِ اإلاوظُٓ بواظؿت آلاالث احخذًثت ،وفي ٗل احخاالث ًجب احخطو ٛنلى جشخُظ معبٔ مً اإلاالِ ألاضلي
في حالت الخوصَو اإلاوظُٓ .
وفي هزا الطذد ًجب الخمُيز بين الُىان الزي ًادي ؤو ٌهضٍ مطىُا موظُُٓا والزي ٌهذ َىاها محمُا باإلاادجين
 107و  108مً ألامش  05/03بانخباسه ضاحب حٔ مجاوس ،وبين مبذم اإلاطىِ اإلاوظُٓ الزي ٌهخبر مالُا موظُُٓا،
ٖما ؤن الهمل اإلاوظُٓ ْذ ًحخوي نلى ؤنما ٛؤضلُت وؤنما ٛمشخٓتٖ ،ما هو احخا ٛفي الخوصَو اإلاوظُٓ الزي ًخم
نادة نً ؾشٍٔ الخحوٍل ؤو الخىوَو واإلاحاٗاة والزي انخبره اإلاششم احجضائشي مطىُاث مشخٓت ؾبٓا للمادة  1 / 5مً
ألامش العالِ الزٖشَ ،ةرا اْترهذ اإلاوظُٓى بٙلماث مًىاةَ ،ةن احخماًت جٙون إلاالِ الشؿش اإلاوظُٓى ،ؤما اإلاًنى َال
ٌهذ مالِ وبهما ضاحب حٔ مجاوس ،ؤما مالِ ٗلماث ألايىُت َحٓ معخٓل نً اإلالخً ونً اإلاؿشب(.)1
ؤما باليعبت إلايعٔ اإلاوظُٓى ؤو ما ٌهشٍ با DJ ٛبن نمل ًٓوم نلى اخخُاس وجيعُٔ ألاياو واإلآؿوناث
اإلاوظُُٓت اإلاسجلت معبٓا mixظواء ٗان رل ٚفي ؤلاراناث ؤو في احخُالث والعهشاثَ ،همل ٌهخمذ نلى روْ وحع ،
وْذ ًٓخطش نلى مجشد الخىٓل مً ؤيىُت بلى ؤخشى ؤو مً مٓؿونت موظُُٓت بلى ييرها ،وبالخاليَ ،ةن نىطش الابخٙاس
في هزه احخالت غهُِ بر ًخجلى َٓـ في اخخُاس ألاياو  ،وْذ ًخهذى نمل ميعٔ اإلاوظُٓى رل ،ٚبلى بنادة خلـ
ومضج ألاياو ببهػها البهؼ بؿشٍٓت مبخ٘شة معخخذما جٓىُاث ٖخًُير ؤلآًام ؤو الخ٘شاس بشٙل ًكهش بوغو اإلاالم
الصخطُت للميعٔ ،في هزه احخالت بن نمل ميعٔ اإلاوظُٓى مً شإه ؤن ٌشٙل مطىُا مشخٓا محمُا بحٔ اإلاالِ.
ثالثا :الخغييراث:
بن الخًُيراث  Variationsجخمثل في بغاَت بهؼ الهىاضش نلى اللخً ؤو الُٓام بخهذًالث ؤو جحوٍشاث في الخوأَ
اإلاوظُٓ ؤو ؤلآًام ،وبالخالي بن مثل هزه الخًُيراث مً شإنها ؤن حه٘غ بوغو شخطُت مالُها وجادي بذوسها بلى
قهوس مطىِ َشعي محمي بذوسه.
وحعم الخًُيراث في اإلاُذان اإلاوظُٓ بةبذام وبهخاج نذة نىاضش مُلودًت حذًذة نً ؾشٍٔ بحذار حًُيراث
نلى اإلاطىِ اإلاوظُٓ ألاضليَُ ،مً٘ ؤن ًمغ الخًُير بما اللخً نً ؾشٍٔ حهذًل موغوم الٓؿهت اإلاوظُُٓت ،وبما
نً ؾشٍٔ حًُير ؤلآًام والخألِٖ ،ما ًمً٘ ؤن جىُز نذة ؾشّ للخًُيراث اإلاوظُُٓت نلى مطىِ واحذ وهزا ما
ًجهل الخهشٍ نلى ؤلاهخاج ألاضلي ؤمشا ضهبا(.)2
رابعا :مجمىعت املىىعاث:
بن مجمونت اإلاىوناث اإلاوظُُٓت  Compilationsجخػمً ؤنماال خاضت بُىان محذد ؤو بهذة َىاهين ،هزه
اإلاجموناث حهخبر مطىُاث محمُت بواظؿت حٔ اإلاالِ حُىما ًٙون اخخُاس وجشجِب مػمونها مبخ٘شا ،ؤي ٌه٘غ
بشٙل ؤو بأخش شخطُت مىخج اإلاجمونت.

( ) 1محمذ حعام لؿُ  ،حٔ الاداء الهلني نلى اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت" دساظت مٓاسهت"  ،الهُئت اإلاطشٍت لل٘خاب ،مطش  ،1987ص .125
( ) 2بشُخ َاؾمت الضهشاء ،اإلاطىُاث اإلاشخٓت مً ألاضل في ْاهون اإلالُ٘ت ألادبُت والُىُت ،سظالت ماحعخير،حامهت وهشان ،2013 ،ص .118
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بي عياد جليلة  /ـــــــ ــــــــــــــــــــ
خامسا :ألاعمال املىسيليت املسخلهمت من الفىلكلىر:
الُولٙلوس ًخمثل باألنما ٛاإلاوظُُٓت الشهبُت احخاضت ببلذ مهين والتي حه٘غ هوٍخ الثٓاَُت وجيخٓل مً حُل
بلى حُل ،هزه ألانما ٛحشٙل حضءا مً الترار الشهبي والثٓافي للذولت ،وال ًمً٘ ألحذ ؤن ًذعي ؤي حٔ نلحها ،ؤغِ
بلى ان مالُحها بٓوا مجهولين نلى مش الضمًَ ،هزه ألانما ٛجذخل في ؤلاسر اإلاشترٕ ،وجخمخو بحماًت خاضت حعب
اإلاادة  8مً ألامش  "05/03حعخُُذ مطىُاث الترار الثٓافي الخٓلُذي واإلاطىُاث الوؾىُت التي جٓو في نذاد اإلالٚ
الهام مً حماًت خاضت ٖما هو مىطوص نلحها في ؤحٙام هزا ألامش.
جخٙون مطىُاث الترار الثٓافي الخٓلُذي مً :
_ مطىُاث اإلاوظُٓى ال٘الظُُ٘ت الخٓلُذًت،
_ اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت وألاياو الشهبُت"...
هزا وبن ٗان الهمل اإلاوظُٓ ٌعخلهم مً الُولٙلوس ،ؤي ٌعخهير مى بهؼ الهىاضش َةه ًخمخو باحخماًت ،مما
ٌهني ؤن الششؽ ألاظاس ي للخماًت ؤن ًحمل الهمل الؿابو الصخص ي إلاالُ  ،ؤما برا ٗان الهمل ال ًخػمً ؤي
معاهمت شخطُت مً مالُ َ ،ةن الابخٙاس ال ٌهخبر مخحٓٓا وال ًخمخو الهمل بإي حماًت ْاهوهُت.
املطلب الثاوي :حلىق املؤلف على مصىفه
اإلاطىِ اإلاوظُٓ هو اإلاطىِ الزي ٌشترٕ في جٙوٍى واغو اإلآؿونت وواغو اإلاوظُٓى ،وبما ؤن احجضء ألاخير
هو اإلاهم في هزا اإلاطىِ ٗان لطاحب وحذه جٓشٍش اليشش ؤو الهشع ؤو اليسخ.
بن اإلاالِ ال ًمل ٚاحخٔ ألادب َٓـ بل ل حٔ مالي واإلاخمثل في حٔ اظخًال ٛاإلاطىِ مالُا ونذم حواص
اظخًال ٛالًير لهزا احخٔ بال بةره .
ونلُ َةن حٔ اإلاالِ ًحخوى نلى هونين مً احخٓوّ ألاو ٛمهىوي والثاو مالي( )1جؿبٔ نلحهما ؤحٙام مخميزة
بال ؤن الهىطش اإلاهىوي ٌعمو نلى الهىطش اإلاادي َهو بال مىاصم ؤٖثر ؤهمُت بٙوه ًمثل الهٓل اإلاذبش حخٔ اإلاالِ.
الفزع ألاول :الحم ألادبي للمؤلف
حهذ احخٓوّ ألادبُت مً احخٓوّ اللطُٓت بصخظ اإلاالِ ،وجحمل بطماث َ٘شه وحه٘غ ملٙاث نٓل
وبلهام ( ،)2ونلُ ًمً٘ انخباس احخٔ اإلاهىوي بإه حٔ ًىؿوي نلى وحهينً ،خمثل ألاو ٛفي احترام شخطُت اإلاالِ
بانخباسه مبذنا ،والثاو ًخمثل في حماًت اإلاطىِ بانخباسه ش يء را ُْمت بًؼ الىكش نً مالُ (.)3
بن احخٔ ألادب للمالِ ًشجبـ اسجباؾا وزُٓا بصخطُت مالِ اإلاطىِ اإلاوظُٓ  ،ال ًمً٘ الُطل بُجهما،
بحُث ٌهخبر اإلاطىِ اإلاشآة التي حه٘غ هزه الصخطُت لزا هجذ ؤن احخٔ ألادب ًىطب نلى حماًت شخطُت اإلاالِ
ٖمبخ٘ش للمطىِ مً حهت وحماًت اإلاطىِ في حذ راج مً حهت ؤخشى(.)4

( ) 1اإلاادة  21مً ألامش .05/03
( ) 2سغا مخولي وهذان ،احخٔ اإلاالي للمالِ ،داس احجامهت احجذًذة لليشش ؤلاظ٘ىذسٍت ،مطش ،2003 ،ص .14-13
( ) 3ؤظامت هائل اإلاحِعً ،الوحيز في حٓوّ اإلالُ٘ت الُ٘شٍت  ،داس الثٓاَت لليشش والخوصَو ،نمان  ،2011ص .183
( ) 4هواٍ ٖىهان ،هُغ اإلاشحو ،ص.83
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بي عياد جليلة  /ـــــــ ــــــــــــــــــــ
َللمالِ مً خال ٛاحخٔ ألادب جٓشٍش مطير الهمل وما برا ٗان ظُيشش هزا الهمل للهامت ؤم الٖ ،ما ًخول
ؤًػا احخٔ في وغو اظم نلُ وؤن ًيعب بلُ  ،وؤن ًذاَو نى غذ ؤي انخذاء ؤو حشوٍ ْذ ًٓوم ب الًير وؤخيرا
ًخول احخٔ في سخب الهمل مً الخذاو ٛبٓطذ حهذًل ؤو بلًائ  ،وهزه الامخُاصاث التي ًٓشها احخٔ ألادب إلاالِ
اإلاطىِ اإلاوظُٓ ال ًمً٘ الخىاص ٛنجها ؤو الخطشٍ بها ألنها مشجبؿت بصخطِخ (.)1
وبهزا ُٖل اإلاششم احجضائشي إلاالِ اإلاطىِ اإلاوظُٓ احخٔ في غمان احترام ظالمت مطىُ اججاه الًير ،وفي
هزا الطذد ًحٔ للمالِ ؾلب بصالت ؤي انخذاء ًٓو نلى مطىُ اإلاوظُٓ مً شإه حشوٍ ؤو جحشٍِ اإلاطىِ
وؤلاظاءة بلى ظمهت اإلاالِ ؤو ششَ (.)2
وبما ؤن مالِ اإلاطىِ اإلاوظُٓ هو ضاحب الُػل في الخهبير نً اإلاطىِ اإلاوظُٓ َةن ل احخٔ وحذه
بالخمخو بيعب اإلاطىِ بلُ وال ًىاصن في رل ٚؤحذ ظواء وشش اإلاطىِ اإلاوظُٓ في حُاج ؤو بهذ وَاج .
ونلُ ًمً٘ اظخخالص خطائظ احخٓوّ اإلاهىوٍت ؤو ألادبُت في ؤنها يير ْابلت للخطشٍ َحها ،وال احدجض نلحها،
ٖما ال ًجوص الخخلي نجهاٖ ،ما ؤنها حٓوّ ؤبذًت وجيخٓل للوسزت.
الفزع الثاوي :الحم املادي للمؤلف:
بن احخٔ اإلاالي للمالِ هو حٔ مهترٍ ب ناإلاُا ،وهزا احخٔ مطذسه الٓاهون وهو حٔ ْابل للخىاص ٛنى  ،بمهنى
ؤن اإلاالِ ًم٘ى الخىاص ٛنً حٓوْ لطاحح وسزخ وهو حٔ اظخئثاسي ،حُث ؤه هو الوحُذ الزي ٌعخًل مطىُ ٗل
اظخًالً ٛخػو لترخُط  ،واحخٓوّ اإلاالُت هي حٓوّ ماْخت ،وهزا لخجىب احخٙاس اإلاالِ نلى مطىُ ؤو الاظخئثاس
ألابذي نلُ وهو ؤًػا حٔ معخٓل ،بمهنى ًمً٘ هٓل حٔ مالي دون آخش.
جخميز احخٓوّ اإلاادًت للمالِ بٙونها حٓوّ ماْخت ًجوص الخطشٍ َحها ،وال ًجوص احدجض نلحهاٖ ،ما جيخٓل بلى
الوسزت بهذ وَاة اإلاالِ.
َللمالِ اظخًال ٛمطىُ بإي شٙل مً ألاشٙا ٛواحخطو ٛنلى نائذ مالي مى ٖ ،ما ٌعم ل دون ظواه ؤن
ًٓوم ؤو ٌعم ؤن ًٓوم نلى احخطوص باألنما ٛآلاجُت:
_ اظخيعاخ اإلاطىِ بإي وظُلت ٗاهذ.
_ وغو ؤضل اإلاطىِ العمعي البطشي ؤو وسخ مى سهً الخذاو ٛبين احجمهوس بواظؿت الخإحير ؤو الخإحير الخجاسي
لبرامج احخاظوب.
_ ببالى اإلاطىِ بلى احجمهوس نً ؾشٍٔ البث ؤلاراعي العمعي ؤو العمعي البطشي.
_ ببالى اإلاطىِ اإلازام بلى احجمهوس بالوظائل العلُ٘ت ؤو ألالُاٍ البطشٍت ؤو الخوصَو العل ٙؤو ؤًت وظُلت ؤخشى لىٓل
ؤلاشاساث احخاملت لألضواث ؤو للطوس وألاضواث مها.
_ ببالى اإلاطىِ اإلازام بواظؿت البث الالظل ٙمً ْبل هُئت ؤخشى يير هُئت البث ألاضلُت.
_ ببالى اإلاطىِ اإلازام بلى احجمهوس بواظؿت م٘بر الطوث ؤو مزًام ؤو جلُاص موغوم في مٙان مُخو .
( ) 1محمذ خلُل ًوظِ ؤبو ب٘ش ،حٔ اإلاالِ في الٓاهون" دساظت مٓاسهت" ،الؿبهت ألاولى ،اإلااظعت احجامهُت للذساظاث واليشش والخوصَو ،لبىان،
 ،2008ص .42
( ) 2اإلاادة  25مً ألامش .05/03
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_ ببالى اإلاطىِ بلى احجمهوس بإي مىكومت مهاحجت مهلوماجُت.
_ الترحمت والاْخباط والخوصَهت ويير رل ٚمً الخحوٍالث اإلاذخلت نلى مطىِ اإلاالِ التي جخولذ نجها مطىُاث
مشخٓت(.)1

املبحث الثاوي :الحماًت امللزرة للمصىفاث املىسيليت
ؤدى قهوس ال٘مبُوجش بلى جحعين وجىوم ؤٖبر في اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت وبمواٖبت الهطش قهشث ؾشّ مخخلُت
لُُُ٘ت جىُُز ؤلآًام في اإلاوظُٓىٖ ،ما ؤن الاهترهذ ؤضبحذ جوَش َشضا يير معبوْت للمعخمهين ٗ ً٘دشُوا ؤحخاها
حذًذة وٍخمخهوا باإلاوظُٓى في ؤي صمان ومٙان وٍخواضلوا مباششة مو َىاهحهم اإلاُػلين ،وبر جشجُو مهذالث الىُار بلى
الاهترهذ والهواجِ الزُٖت نلى الطهُذ الهالمي ًخوْو ؤن ًضداد ؤلاهُار الهالمي بلى اإلاوظُٓى مما ًضداد مه الانخذاء
نلى اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت.
بن اإلاالُاث اإلاوظُُٓت هي ألاٖثر اهدشاسا وجذاوال بين الهامت َُمً٘ الاظخمام للموظُٓى في البِذ في العُاسة في
اإلاؿهم ،في الؿائشة...احخ مما ًجهلها نشغت لالنخذاء ،لزل ٚوحب حماًت حمُو اإلاطىُاث ظواء ٗاهذ مًىاة ؤو
ضامخت ،ؤي اإلآترهت بٙلماث ؤو يير مٓترهت بهاَ ،إضالت اإلاطىِ جكهش مً خال ٛجيعُٔ الهىاضش اإلا٘ملت ؤما باليعبت
حخٓوّ اإلاالِ َال ًمً٘ اٖدعاب حٓوّ مىُهت بال نلى اللخً ،واللخً هو ما ٌهاد ٛالخإلُِ ؤو جىاو ٛالُ٘شة في
اإلاالُاث ألادبُت.
املطلب الاول :الحماًت الىطىيت للمصىف املىسيلي
اإلاوظُٓى حضء ال ًخجضؤ مً اإلاجخمو في حمُو ؤهحاء الهالم ،حًزي الشو وجشظم خشٍؿت نواؾِ نبر ؤيىُاتها،
وبالشيم مً هزا ،وهِش في نطش ؤضبحذ َُ اإلاوظُٓى ظهلت اإلاىا ٛوَهضي ال٘ثير مً هزا الخحو ٛبلى الهطش الشْمي
الزي ال ًمً٘ بهٙاسه في نالم اإلاوظُٓى.
بن ْػاًا حٓوّ اإلاوظُٓى وجشخُطها هي ألاٖثر شُونا بين مالُ اإلاوظُٓى آلانَ ،الهذًذ مً ضىام ألاَالم
واإلاخشحين ٌهخٓذون ؤن حٓوّ ملُ٘ت اإلآاؾو اإلاوظُُٓت ًخم حعوٍٓها بهذ بهخاج الهمل ،ولً٘ هزا خاؾئ بر البذ مً
احخطو ٛنلى جشخُظ مً مالِ اإلاوظُٓى.
ٖما ؤن هىإ شائهت مىدششة ٖثي را بين الىاط نلى الوٍب مُادها ؤه ًمً٘ اظخخذام اإلاوظُٓى والىًماث
باالنخماد نلى ْانذة الثواو الهششة ،لً٘ احخُٓٓت هي ن٘غ رل ،ٚبر ال ًمً٘ ؤبذا اظخخذام اإلاواد اإلاحمُت بموحب
ْاهون حٔ اإلاالِ دون جطشٍ مً ضاحبها حتى إلاذة  10زواو  ،أله ال ًمً٘ ججضئت اإلاالِ اإلاوظُٓى َهو ًخمخو
بحماًت ْاهوهُت شاملت لٙل ما ًحخوٍ مهما ٗان صمً الاظخخذام ( ؾا ٛؤو ْطش).
هزا وهُغ احخ٘م ٌعشي ْبل جطوٍش الُُذًو ،بر ًجب احخطو ٛنلى جطشٍ ( جشخُظ) ؤو برن مً مالِ
اإلاوظُٓى للخمً٘ مً اظخخذام الىًمت في الُُذًو.

( ) 1اإلاادة  27مً الامش .05/03
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ومتى جم احخشوج نً الٓاهون بإن جم اظخخذام اإلاوظُٓى في َُلم ؤو َُذًو ؤو ييرها مً ألانما ٛدون جشخُظ
مً اإلاال ٚحاص لطاحب احخٓوّ ؤن ًدبو ؤلاحشاءاث الٓاهوهُت اإلاىطوص نلحها بموحب ألامش  05/03وهزا ما ظىبُى :
الفزع الاول :إلاجزاءاث الخحفظيت:
ًٓطذ باإلحشاءاث الخحُكُت ؤي نمل ؤو بحشاء ًٙون الٓطذ مً وسائ مواحهت الانخذاء الزي ًوْو َهال نلى
حٓوّ اإلاالِ وحطش ألاغشاس التي حخٓذ باجخار الخذابير الالصمت إلصالتها واحخُاف نلى هزه احخٓوّ(َ ،)1اإلاششم
احجضائشي ؤحاص في اإلاادة  146مً ألامش  05/03ألصخاب احخٓوّ جٓذًم ؾلب بلى احجهاث اإلاخخطت الجخار بحشاءاث
وجذابير وهزا في احخاالث التي ًخص ى َحها الانخذاء نلى هزا احخٔ معخٓبال.
الفزع الثاوي :الحماًت املذهيت:
ْذ ًخهشع اإلاطىِ اإلاوظُٓ بلى مخخلِ ؤشٙا ٛالانخذاء مما ًػش بمٙاهخ الُىُت ،ألامش الزي ًخؿلب وحود
حماًت لذَو الانخذاء الزي ْذ ًخهشع ل بًؼ الىكش نً مذة وْوم الانخذاء ظواء ؤزىاء حُاج ؤو بهذ مماج .
بن اإلاششم احجضائشي مً خال ٛألامش 05/03هظ في اإلاادة  143نلى احخماًت اإلاذهُت حخٔ اإلاالِ ٖما ًلي " :جٙون
الذنوى الٓػائُت لخهوٍؼ الػشس الىاجج نً الاظخًال ٛيير اإلاشخظ ب إلاطىِ اإلاالِ والاداء إلاال ٚاحخٓوّ
اإلاجاوسة مً اخخطاص الٓػاء اإلاذو "
ًخطح مً هظ اإلاادة ؤن اإلاششم احجضائشي مى إلاالِ اإلاطىِ اإلاوظُٓ احخٔ في سَو دنوى ْػائُت حجبر
الػشس والخهوٍؼ نما حخٓ  ،ونلُ ولشَو دنوى البذ مً جوَش ؤسٗانها الثالزت احخؿإ والػشس والهالْت العببُت بُجهما.
أوال :الخطأ:
اإلاعاولُت الخٓطيرًت جكهش في حاالث الانخذاء نلى حٓوّ مالِ اإلاطىِ اإلاوظُٓ مً ْبل الًير الزي ال
نالْت ل باإلاالِ ،وحعب اإلاادة  124مً الٓاهون اإلاذو ( )2جٓوم اإلاعاولُت اإلاذهُت نلى سًٖ مادي هو العلوٕ الزي
ًٓوم ب اإلاذًً والزي ٌشٙل الانخذاء نلى حٔ اإلاالِ اإلاحمي ْاهوها ،والشًٖ اإلاهىوي هو ؤلادسإ بالُهل اإلاشج٘ب.
ٌهخبر خؿإ في مجا ٛالانخذاء نلى اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت ٗل مً ًٓوم بهملُت حسجُل ألحذ الُىاهين ووسخ
وؾشح للبُو دون برن ؤو جشخُظ.
ونلُ اظخهما ٛؤي نىطش محمي بحٔ اإلاالِ ًخػو لترخُظ مً مال ٚاحخٓوّ ،ولزلً ٚخهين نلى ٗل
معخهمل اإلاطىُاث اإلاحمُت البحث بذْت نً مالُحها لؿلب موآَتهم ْبل ؤي اظخهما ٛإلالُ٘تهم اإلاهىوٍتَ ،اظخخذام
اإلاوظُٓى دون برن ضاحبها ًٙون احخؿإ الزي جشجب نلُ غشس ًلضم َانل بالخهوٍؼ حجبر الػشس.
ثاهيا :الضزر:
حٓوّ اإلاالِ جخػمً شٓان ألاو ٛمالي والثاو ؤدب َ ،الخهوٍؼ نً الػشس ًٙون في احخٔ اإلاالي الزي ًٙون
نلى ؤظاط ما حخٔ اإلاالِ مً خعاسة مالُت وما َاج مً مٙاظب مادًت( ،)3ؤما احخٔ ألادب َبموحب ًحٔ إلاالِ
( ) 1ابشاهُم احمذ ابشاهُم ،مشٖض اإلاالُين ألاحاهب في مطش" حٔ اإلاالِ بين الواْو والٓاهون" ،داس اليشش هاجُت ،1979 ،ص.114
( ) 2الامش  58/75اإلااسخ في  26ظبخمبر  1975اإلاخػمً الٓاهون اإلاذو  ،مهذ ٛومخمم.
( ) 3محمذ خلُل ًوظِ ؤبو ب٘ش ،هُغ اإلاشحو  ،ص .306
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اإلاطىِ اإلاوظُٓ مماسظت ؤي مً الخطشَاث آلاجُت :وعبت اإلاطىِ بلُ ؤو وششه باظم ؤو باظم معخهاس وادخا ٛما
ًشاه مً حهذًل ؤو بحشاء ؤي حزٍ نلى مطىُ  ،والانتراع نلى ؤي حهذًل نلى مطىُ ومىو ؤي حزٍ ؤو حًُير ؤو
بغاَت ؤو جحشٍِ ؤو حشوٍ ؤو ٗل معاط آخش بزاث اإلاطىِ وسخب مطىُ مً الخذاو.ٛ
َُٙون ؤظاط الخهوٍؼ نً الػشس َُ مما حخٓ مً حشويهاث وجحشٍُاث ْام بها اإلاهخذي نلى اإلاطىِ
اإلاوظُٓ  ،ؤو ُْام بحزٍ ؤو صٍادة والتي مً اإلامً٘ ؤن جمغ بعمهت ومٙاهت اإلاالِ(َ .)1ةرا ما جم الانخذاء نلى حٔ
مً هزه احخٓوّ َللمالِ ؤن ًلجإ للٓػاء.
ثالثا :العالكت السببيت:
هي زالث ؤسٗان اإلاعاولُت اإلاذهُتَ ،خواَش الهالْت العببُت بين احخؿإ والػشس ؤمش غشوسي لُٓام اإلاعاولُت ،رلٚ
ؤن احخؿإ ْذ ًٓو مً حاهب اإلاهخذي دون ؤن ًادي رل ٚبلى حذور غشس للمالِ ضاحب احخٔٗ ،الىاشش الزي ًٓوم
بخجاوص نذد اليسخ محل الاجُاّ مو اإلاالِ خالَا للهٓذ اإلابرم بُجهما ،وٍمً٘ للمذعى نلُ ؤن ًىُ الشابؿت العببُت
بجمُو ؾشّ ؤلازباثٖ ،إن ًثبذ بإن الػشس ْذ وْو لعبب آخش يير َهل ٗ ،العبب ألاحىبي الزي ٌشمل احخادر
الُجائ  -وهو ؤمش يير مخوْو ويير ممً٘ ججىب – ؤو َهل اإلاػشوس هُع ؤو َهل الًيرَ ،الهالْت العببُت مُترغت
ونلى اإلاذًً بزباث ن٘غ الٓشٍىت بإن ًثبذ العبب ألاحىبي( ،)2وحتى ٌعخؿُو اإلاالِ ؤن ٌعل ٚالؿشٍٔ اإلاذو َةه
البذ ؤن ًثبذ وْوم احخؿإ اإلايعوب بلى اإلاذعى نلُ وهو َهل الانخذاء الزي ْام ب ٖ ،ما نلُ ؤن ًثبذ وْوم الػشس
ونالْت العببُت بين احخؿإ والػشس(. )3
وججذس ؤلاشاسة بلى ؤن الهالْت العببُت بين احخؿإ والػشس ٖثيرا ما جٙون مهٓذة ؤو جحخوي نلى معإلت َىُت
َُلجإ الٓاض ي بلى الاظخهاهت بشؤي ؤهل احخبرةَ ،اللخً الواحذ ًمً٘ نمل جوصَو ل بؿشّ مخخلُتٖ ،ما ًمً٘ حًُير
ؤلآًام ،وإلمٙان الخهشٍ نلى بحذى اإلاالُاث اإلاوظُُٓت بهذ ؤن ًٙون ْذ جم بحشاء حًُيراث َحها مً حُث الخوصَو
الهشموو ؤو ؤلآًام ؤو ٗلحهما مها َةه ًخؿلب دساًت باإلاوظُٓى.
ونلى الشيم مً ؤن اللخً ْذ قل واحذاَ ،ةن الٓاض ي ًحخاج بلى الاظخهاهت بشؤي خبيرا في اإلاوظُٓى ،حتى
ٌعخؿُو ؤن ًٓشس ما برا ٗاهذ ْذ وْهذ ظشْت للخً ؤم ال ،وبالخالي َةن ظشْت اإلاطىِ ال جوحذ بال برا وْو اظدُالء
نلى اللخً ،الزي ًمثل الهىطش ألاضُل بوح خاص في اإلاطىِ اإلاوظُٓى(.)4
واللجوء بلى الؿشٍٔ اإلاذو ًٙون لخحُٓٔ هذَين ،بما بضال احخا ٛؤو بنادج بلى ما ٗان نلُ برا ٗان مم٘ىا ،ؤو
للخطو ٛنلى حهوٍؼ ناد ٛجٓذسه اإلاح٘مت.

( ) 1ظهُل الُخالوي ،حٓوّ اإلاالِ اإلاهىوٍت في الٓاهون الهشاقي" دساظت مٓاسهت"  ،ميشوساث وصاسة الثٓاَت الهشاّ ،1978 ،ص .307
( ) 2امجذ نبذ الُخا احمذ حعان ،مذى احخماًت الٓاهوهُت حخٔ اإلاالِ" دساظت مٓاسهت" اؾشوحت دٖخوساه ،حامهت اب ب٘ش بلٓاًذ ،جلمعان  ،احجضائش
 ،2008ص .366
(ً ) 3وظِ احمذ هواَلت ،هُغ اإلاشحو ،ص .169
( ) 4بوساوي ؤحمذ ،احخماًت الٓاهوهُت حخٔ اإلاالِ واحخٓوّ اإلاجاوسة في الدششَو احجضائشي والاجُاُْاث الذولُت ،اؾشوحت دٖخوساه ،حامهت باجىت ،1
احجضائش ،2015-2014 ،ص .285
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بي عياد جليلة  /ـــــــ ــــــــــــــــــــ
الفزع الثالث :الحماًت الجشائيت:
ْذ ال حشٙل ؤلاحشاءاث الخحُكُت واحخماًت اإلاذهُت بما جخػمى مً دَو حهوٍؼ للمالِ ؤو وشش احخ٘م ؤو بنادة
احخا ٛبلى ما ٗان نلُ حبرا للػشس الزي حخٔ اإلاالِٖ ،ما ال حشٙل ماوها ؤمام اإلاهخذي مً ج٘شاس هزه الانخذاءاث مشة
ؤخشى ؤو مواحهت الانخذاء برا ما اْخطش نلى دَو مبلٌ مهين ٖخهوٍؼ ،بر ًتهاون في ج٘شاس الانخذاء ،لزل ٚدنمها
اإلاششم احجضائشي بحماًت حضائُت ؤشذ وؾئا نلى ٗل معتهتر يير مبا ٛبما ؤْذم نلُ مً ؤَها ،ٛبر حاءث هزه احخماًت
للخإُٖذ نلى حماًت ضاحب ؤلابذام الُني.
جؿشّ اإلاششم احجضائشي في ألامش  05/03بلى حىحت الخٓلُذ هكشا ألهمُتها وخؿوستها التي جلخٔ غشسا ٖبيرا بحٔ
اإلاالِ وما ًترجب نلى رل ٚمً آزاس وخُمت نلى ؤلابذام والُ٘ش والاْخطاد ونلى الُشد والذولتَٓ ،ام بخحذًذ ؤسٗانها
وسجب نٓوباث ضاسمت سادنتٖ ،ما جؿشّ ؤًػا بلى حشائم مشابهت حجىحت الخٓلُذ.
وبرا ٗان اإلاششم ْذ هكم هزه احخماًت وخطظ لها هطوص اإلاواد  151بلى  160مً ألامش  ،05/03بال ؤه
بخمحُظ الخطشَاث الواسدة في هزه الىطوص هجذ ؤن اإلاششم ْذ حمهها ومثلها في ضوسجين:
أ _ جزيمت الخلليذ:
حهل اإلاششم احجضائشي مً الخٓلُذ الزي ًمغ بحٓوّ اإلالُ٘ت الُ٘شٍت بطُت نامت وبحٓوّ اإلاطىُاث
اإلاوظُُٓت بطُت خاضت حىحت ،وهو بزل ٚلم ًٓم بتهوًٍ ألامش لُجهل مجشد مخالُت ولم ًبالٌ َُ بجهل حىاًت(.)1
بن هٓل ؤو اظخهما ٛمطىِ موظُٓى ما دون ؤخز موآَت مالُ ٌهذ جٓلُذا ظواء ٗان الىٓل ٗلُا ؤو حضئُا ؤو
اظخهمل مشة واحذة ؤو نذة مشاث ،وٍىجش نً رل ٚؤن الخهذًالث اإلاوظُُٓت ؤو الخًُيراث نلى اإلاطىُاث الًير مشخظ
بها حهخبر جٓلُذا.
ونلُ ٌهذ مشج٘با حجىحت الخٓلُذ في مُهوم اإلاادة  151مً ألامش  05/03ال٘شِ يير اإلاششوم ،واإلاعاط بعالمت
اإلاطىِ واظخيعاخ اإلاطىِ ؤو ألاداء ،وٖزا جبلٌُ اإلاطىِ ؤو ألاداء بإًت ؾشٍٓت مً الؿشّ.
ٖما ٌهذ مشج٘با حجىحت الخٓلُذ ٗل مً ًىته ٚاحخٓوّ اإلاحمُت بموحب هزا ألامش َُبلٌ اإلاطىِ ؤو ألاداء نً
ؾشٍٔ الخمثُل ؤو ألاداء الهلني ،ؤو البث ؤلاراعي العمعي ؤو العمعي البطشي ،ؤو الخوصَو بواظؿت ال٘بل ؤو بإًت وظُلت
هٓل ؤخشى إلشاساث جحمل ؤضواجا ؤو ضوسا وؤضواجا ؤو بإي مىكومت مهاحجت مهلوماجُت(.)2
ب_ الجزائم املشابهت لجزيمت الخلليذ:
ألانما ٛالُ٘شٍت في حاحت بلى حماًت لُائذة مال ٙهزه احخٓوّ الظُما وؤن وظائل اليسخ الهطشٍت حهشع
هاالء بلى غُام مجهودهم وَٓذان حٓوْهم وجثبُـ مهىوٍاتهم ،مما حهل الذو ٛحععى حاهذة بلى جبني هكام حمائ
ًُ٘ل لهم نذم الخهذي نلى حٓوْهم.

( ) 1نبذ الشحمان خلُ  ،احخماًت احجضائُت حخٓوّ اإلاالِ واحخٓوّ اإلاجاوسة ،الؿبهت الاولى ،ميشوساث احخلبي احخٓوُْت ،بيروث  ،2007ص .143
( ) 2اإلاادة  152مً الامش.05/03
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بي عياد جليلة  /ـــــــ ــــــــــــــــــــ
لزل ٚؤغاٍ اإلاششم احجضائشي ؤَها ٛؤخشى وحشمها جحذ هُغ الاظم وهو الخٓلُذ ،بال ؤه في حُٓٓت ألامش هي
حى مشابهت لُهل الخٓلُذ ،وجمغ ؤظاظا بحٓوّ اإلاالِ ،وْذ غمجها اإلاششم في اإلاواد  151و 155مً ألامش 05/03
وهي:
 اظخيراد ؤو جطذًش وسخ مٓلذة مً مطىِ ؤو ؤداء،
 بُو وسخ مٓلذة إلاطىِ ؤو ؤداء،
 جإحير ؤو وغو سهً الخذاو ٛليسخ مٓلذة إلاطىِ ؤو ؤداء،
 الشَؼ الهمذي لذَو اإلاٙاَإة اإلاعخحٓت للمالِ ؤو ألي مال ٚحٓوّ مجاوسة.
وٍااخز نلى اإلاششم احجضائشي ؤه ؤنؿى للجى اإلاشابهت للخٓلُذ اظم حىحت الخٓلُذ سيم ؤنها مً الىاحُت
الٓاهوهُت هي بهُذة نً ؤسٗان حشٍمت الخٓلُذ التي ٌهشَها الُٓ بإنها انخذاء نلى حٓوّ اإلاالِ واحخٓوّ اإلاجاوسة
واإلاخمثلت في الُٓام بيشش واظخًال ٛاإلاطىِ ؤو الُٓام بإداء َني دون برن اإلاالَِ ،ال ًمً٘ مى وضِ حىحت
الخٓلُذ لبُو مطىِ مٓلذ ؤو اظخيراده ؤو جطذًشه ؤو نذم دَو مٙاَإة مالُت.
املطلب الثاوي :حماًت املصىفاث املىسيليت في البيئت الزكميت
حشائم اإلالُ٘ت الُ٘شٍت حهذ مً ؤهم الٓػاًا التي حشًل الُ٘ش الٓاهوو وهزا بعبب اسجباؾها بال٘ثير مً اإلاجاالث
واسجٙابها بوظائل جٓىُت حذًثت.
بن هزا اإلاوغوم لِغ ظهال خاضت مو جوح ال٘ثيرًً الظخخذام مىطت الُوجوب لطىانت اإلاحخوى احخاص بهم،
وْذ ظبٔ ؤن حهشع نذد ٖبير مً ْىواث الُوجوب التي لذيها مالًين اإلاخابهين للخزٍ بشٙل نهائ بذون ؤي ببالى
ورل ٚبعبب ججاوصاث حٓوّ اإلاوظُٓى.
َمال ٚحٓوّ الؿبو واليشش هو الزي ًحذد ما برا ٗان ٌعم باظخخذام ؤنمال اإلاوظُُٓت نلى  youtubeوؾشّ
اظخخذامها ،لزا ظخازش ظُاظت حٓوّ الؿبو واليشش التي ًؿبٓونها في بمٙاهُت جوَش الُُذًو نلى َ ، youtubeةرا ما
جم اظخخذام محخوى موظُٓى في الُُذًو احخاص ب ٚمً اإلاحخمل ؤن ًخم جلٓ مؿالبت مٓذمت نبر content ID
إلنالم ٚبإه ٚاظخخذمذ محخوى محمي بحٓوّ الؿبو واليشش.
بن اإلاطىُاث اإلاوحودة نلى الاهترهذ ًخولى بهخاج وجإلُِ وبثها شخطُاث نذًذة جخولى هي الُٓام بهزه اإلاهمت ،بن
هزا الخذاخل ًيص ئ في احخُٓٓت سوابـ مخهذدة بين اإلاخذخلين مً حهت وبُجهم وبين اإلاالِ الزي ًخم الانخذاء نلى
مطىُ مً حهت ؤخشى َُ ،هزه احخالت اإلاعاو ٛاإلاحخمل يير مهشوٍ بشٙل دُْٔ ولِغ واحذ في حمُو احخاالث:
الفزع الاول :دور مسخخذم الاهترهت في جزائم الاعخذاء الالكترووي على حم املؤلف:
لم ٌهذ معخحُال ؤن ٌعإ ٛمعخخذم الاهترهذ نً حشٍمت جحمُل اإلاطىُاث نً بهذ دون احخطو ٛنلى برن مً
ضاحب احخٔ(.)1
ومً الخؿبُٓاث الىادسة في هزا احخطوص والتي ح٘م َحها بمعاولُت معخخذم الاهترهذ ،ما حاء في ْشاس مح٘مت
اظخئىاٍ باسَغ في ْػُت Queneauحُث ْػذ اإلاح٘مت" ؤن العما للًير باالجطا ٛبشب٘ت الاهترهذ وصٍاسة
( ) 1حمُل نبذ الباقي الطًير ،الاهترهذ والٓاهون احجىائ  ،داس الجهػت الهشبُت ،الٓاهشة  ،2002ص .165
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بي عياد جليلة  /ـــــــ ــــــــــــــــــــ
الطُحاث احخاضت وؤخز الطوس مجها ٌشٙل اظخهماال حمانُا وبنادة نشع للمطىِ مً حاهب اإلاعخخذم ،وال يهم
في رل ٚالٓو ٛبإه لم ًخخز ؤي جطشٍ بًجاب لليششَ ،العما بإخز ضوسة جم بؿشٍٓت غمىُت نً ؾشٍٔ احخٔ في
صٍاسة هزه الطُحاث احخاضت ،لزا ْػذ اإلاح٘مت بمعاولُت هزا الؿالب نً العما للًير بضٍاسة موْو الاهترهذ
اإلاشترٕ َُ وؤخز ضوسة للمطىُاث اإلاؿشوحت(.)1
الفزع الثاوي:املسؤوليت الجىائيت ملخعهذ إلاًىاء:
بن مخههذ ؤلاًواء ًخولى جخضًٍ البُاهاث واإلاطىُاث وحُكها إلاطلخت نمالئ وٍوَش لهم الوظائل الُىُت
واإلاهلوماجُت التي حعم باحخطو ٛنلى هزه البُاهاث واإلاطىُاث نبر الاهترهذَ ،ةرا زبذ ؤن مخههذ ؤلاًواء ْام بمهمت
َحظ ودساظت اإلاهلومت اإلاؿشوحت نبر الاهترهذ وجٓذًشها ْبل وششها للجمهوسَ ،ةن معاولُخ جٓوم هىا نً ألاغشاس
التي جطِب الًير مً حشاء اإلاهلوماث اإلايشوسة(.)2
الُشم الثالث :املسؤوليت الجىائيت ملخعهذ الىصىل:
بن ؾبُهت الذوس الزي ًماسظ ؤو ًباششه مخههذ الوضو ٛهو الزي ًحذد معاولُخ احجىائُت ،لزا َاألضل ؤه ال
ًٙون معاوال نً مػمون اإلاهلوماث ؤو احخذماث التي جخم نبر وظائل الُىُت ،ونلُ َلُٓام معاولُت موصم خذمت
الاهترهذ البذ مً الشحوم بلى الٓوانذ الهامت للمعاولُت احجىائُت بإن ًثبذ ؤن ل دوس اًجاب في بث مادة مهلوماجُت ؤو
مطىُاث يير مششونت ،وؤن ًخوَش لذً الٓطذ احجىائ الهام بهىطشٍ الهلم وؤلاسادةَ ،ػال نً غشوسة ْذسج
الُىُت نلى سْابت اإلاادة اإلاهلوماجُت التي جىٓل نً ؾشٍٓ (.)3
الفزع الزابع :املسؤوليت الجىائيت ملىرد املعلىماث:
ٌهذ موسد اإلاهلوماث الصخظ الزي جخج ضوب ؤضابو الاتهام وجالحٓ ال٘ثير مً الذناوى مً حشاء الانخذاء
الال٘تروو نلى حٔ اإلاالَِ ،هو اإلاعاو ٛالشئِس ي نً اإلاطىُاث التي جخذاو ٛجذاوال يير مششوم نلى الشب٘ت بانخباس
اه الوحُذ الزي ًمل ٚظلؿت حُُٓٓت في وششها ؤو بثها ،ونلُ ًخهين نلُ احترام الٓوانذ وألاحٙام الٓاهوهُت التي
جُشغها الىطوص اإلاخخلُت ،ونلى وح الخحذًذ جل ٚاإلاخهلٓت بمىو الانخذاء نلى حٓوّ اإلاالِ(.)4
الخاجمت:
صاحمذ الابخٙاساث احجذًذة والخ٘ىولوحُا ٗل حاهب مً حواهب احخُاة حولىا ،ونلى الشيم مً رلَ ٚةن
اإلاواغُو التي سآَخىا لعىواث وظىواث ماصالذ موحودة ٗاإلاوظُٓى التي جبرص ؤهمُتها مً ؤي وْذ مط ى َالثوسة
الشْمُت ييرث نالم اإلاوظُٓى حًُيرا حزسٍا ونادث نلُ بُوائذ حمت مً حُث حودة اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت وجىونها
وظبل وؤوْاث الاظخمام بلحها.

( ) 1ظوَالو اما ،ٛحماًت اإلالُ٘ت الُ٘شٍت في البِئت الشْمُت ،اؾشوحت دٖخوساه ،حامهت احجضائش  ،2017-2016 ،1ص .247
( ) 2ظوَالو اما ،ٛمشحو ظابٔ ،ص .247
( ) 3نبذ الُخا بُوم حجاصي ،الىكام الٓاهوو حخماًت الخجاسة الال٘تروهُت ،داس الُ٘ش احجامعي الاظ٘ىذسٍت ،مطش ،2002ص .138-137
Bitan Hubert, Acteurs et responsabilite sur internet, Gaz Pal, 1, doctrine 1998 ,p 150 .
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بي عياد جليلة  /ـــــــ ــــــــــــــــــــ
بن اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت هي مً ؤهم ما ًيخج الهٓل البششي ،لزا َةه البذ مً خلٔ حو ًدىاظب مو هزه
ألاهمُت مً خال ٛظً ْواهين حخماًتها مً الانخذاءاث التي جٓو نلحهاَ ،احخماًت الٓاهوهُت للمطىُاث اإلاوظُُٓت في
الٓاهون احجضائشي تهذٍ بلى حماًت ؤلاهخاج الزهني الزي ًخػمً ببذانا وٍخجعذ في ْالب مادي ل ُٖاه اإلاحعوط،
ومً هاحُت ؤخشى بلى حماًت ضاحب ؤلاهخاج الزهني وهو اإلاالِ وهزا بٓطذ حماًخ ومىو الانخذاء نلُ بٓطذ
حصجُه نلى مواضلت ؤلابذام والابخٙاس.
َشيم وحود ْاهون حخماًت اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت بال ؤن الانخذاءاث نلحها ٖثيرة ومخهذدة وجؿوسث مو جؿوس
الخ٘ىولوحُاَ ،الُوم الانخذاء لم ٌهذ مجشد ظؿو نلى اللخً ؤو ؤلآًام وبهما دمج اإلاطىِ اإلاوظُٓ وبث نلى شب٘ت
الاهترهذ ،وهو ما ًجهل الخىكُم الٓاهوو الزي وغه اإلاششم احجضائشي يير ٗاٍ حخماًت اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت ألاضلُت
واإلاشخٓت.
ونلُ ولػمان حماًت َهالت لهزه احخٓوّ ًٓخط ي جوَير بيُت جحخُت ْاهوهُت جُ٘ل مماسظت هزه احخٓوّ ،ألحل
رل ٚهوص ي بما ًلي:
_ جوغُ بذْت اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت اإلاشمولت باحخماًت.
_ وغو آلُاث واضخت إلاىو الانخذاء نلى اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت.
_ جحذًث ْاهون حٓوّ اإلاالِ واحخٓوّ اإلاجاوسة بما ًدىاظب مو الخؿوساث الخ٘ىولوحُت خاضت ما حهلٔ بحماًت
اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت اإلايشوسة في البِئت الشْمُت.
كائمت املصادر املزاجع:
أوال :املصادر:
_ ألامش 58/75اإلااسخ في  26ظبخمبر  1975املخضمن اللاهىن املذوي ،معذل ومخمم.
_ ألامز  05/03املؤرخ في ً 11ىليى  ،2003املخضمن كاهىن حم املؤلف والحلىق املجاورة.
ثاهيا :الكخب
_ ؤبو الىطش محمذ الُاساب ٖ ،خاب اإلاوظُٓى ال٘بير ،جشحمت يؿاط نبذ اإلال ٚخشبت ومحمود ؤحمذ احخُني ،داس
ال٘خب والوزائٔ الٓومُت،مطش.2016 ،
_ ؤظامت هائل اإلاحِعً ،الوحيز في حٓوّ اإلالُ٘ت الُ٘شٍت ،داس الثٓاَت لليشش والخوصَو ،نمان .2011
_ ببشاهُم احمذ ببشاهُم ،مشٖض اإلاالُين الاحاهب في مطش ،حٔ اإلاالِ بين الواْو والٓاهون ،داس اليشش هاجُت ،الٓاهشة،
.1979
_ حمُل نبذ الباقي الطًير ،الاهترهذ والٓاهون احجىائ  ،داس الجهػت الهشبُت ،الٓاهشة.2002 ،
_ سغا مخولي وهذان ،احخٔ اإلاالي للمالِ ،داس احجامهت احجذًذة لليشش ،الاظ٘ىذسٍت ،مطش.2003،
_ ظهُل الُخالوي ،حٓوّ اإلاالِ اإلاهىوٍت في الٓاهون الهشاقي" دساظت مٓاسهت" ميشوساث وصاسة الثٓاَت الهشاّ.1978 ،
_ َشحت صساوي ضاحح ،الٙامل في الٓاهون الخجاسي ،ابً خلذون لليشش والخوصَو ،وهشان ،احجضائش.2006
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بي عياد جليلة  /ـــــــ ــــــــــــــــــــ
_ نبذ الشحمان خلُ  ،احخماًت احجضائُت حخٓوّ اإلاالِ واحخٓوّ اإلاجاوسة ،ميشوساث احخلبي احخٓوُْت ،ؽ،1
بيروث.2007 ،
_ نبذ الُخا بُوم حجاصي ،الىكام الٓاهوو حخماًت الخجاسة الال٘تروهُت ،داس الُ٘ش احجامعي ؤلاظ٘ىذسٍت ،مطش
.2002
_ محمذ حعام لؿُ  ،حٔ الاداء الهلني نلى اإلاطىُاث اإلاوظُُٓت" دساظت مٓاسهت"  ،الهُئت اإلاطشٍت لل٘خاب ،مطش
.1987
_ محمذ خلُل ًوظِ ؤبو ب٘ش ،حٔ اإلاالِ في الٓاهون " دساظت مٓاسهت"  ،الؿبهت ألاولى ،اإلااظعت احجامهُت
للذساظاث واليشش والخوصَو  ،لبىان .2008
_ هواٍ ٖىهان ،حٔ اإلاالِ :الىمارج اإلاهاضشة حخٔ اإلاالِ ووظائل حماًخ  ،داس الثٓاَت ،ألاسدن ،الؿبهت ألاولى،
.2004
_ ًوظِ احمذ الىواَلت ،احخماًت الٓاهوهُت حخٔ اإلاالِ ،داس الثٓاَت لليشش والخوصَو  ،الؿبهت ألاولى  ،ألاسدن ،
.2004
_Bitan Hubert , Acteurs et responsabilite sur internet, Gaz Pal,I, doctrine 1998.
ثالثا:الزسائل واملذكزاث الجامعيت:
_ بً دسَغ حلُمت ،حماًت حٓوّ اإلالُ٘ت الُ٘شٍت في الدششَو احجضائشي ،ؤؾشوحت دٖخوساه ،حامهت ؤب ب٘ش بلٓاًذ
جلمعان ،احجضائش.2014-2023،
_ بوساوي ؤحمذ ،احخماًت الٓاهوهُت حخٔ اإلاالِ واحخٓوّ اإلاجاوسة في الدششَو احجضائشي والاجُاُْاث الذولُت،
اؾشوحت دٖخوساه ،حامهت باجىت  ،1احجضائش2015-2014 ،
_ امجذ نبذ الُخا ؤحمذ حعان ،مذى احخماًت الٓاهوهُت حخٔ اإلاالِ " دساظت مٓاسهت " ؤؾشوحت دٖخوساه ،حامهت
ؤب ب٘ش بلٓاًذ ،جلمعان ،احجضائش.2008 ،
_ ظوَالو ؤما،ٛحماًت اإلالُ٘ت الُ٘شٍت في البِئت الشْمُت ،اؾشوحت دٖخوساه ،حامهت احجضائش .2017_2016 ،1
_ بشُخ َاؾمت الضهشاء ،اإلاطىُاث اإلاشخٓت مً الاضل في ْاهون اإلالُ٘ت الادبُت والُىُت ،سظالت ماحعخير،حامهت
وهشان ،احجضائش2013 ،
سابها:املىاكع الالكتروهيت:
_  . ar.wikipedia.orghttps://wwwجاسٍخ الاؾالم 2021/2/10نلى العانت 9:00
_ https://www.chosic.comالهطوس اإلاوظُُٓت جاسٍخ اليشش  ،2018/10/15جاسٍخ الاؾالم  2021/3/15نلى العانت
.20.00
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