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إجابات أسئلة شائعة:

تت قفق هذا و الدحت قفاظ ببعض الحقوق؟ أليست ”مشاع“ تعني ”ليس ملكا لدحد“؟ كيف ي
لل الصنفات الفنية تصبح ملكا عاما بعممد انقضمماء مممدةاللك العام“ذلك هو ”   ل ”الاشاع“. ك

الحمةية القانونية لها، أو بفعل حائز الحق إن أراد وضع الصنف ف اللك العام ف أي وقت.
يةيمسمح للرخرةين بالنتفاع به وفق قواعممدالشاعأما    فهو ما قد ةيكون له صاحب معروف لكن 

مرعية ف جمعة المستفيدةين منها.

يية للمؤلف؟ يت قفق هذا مع دح قفظ الحقوق البدب كيف ي
 ل بعد أن ةيؤول الصنف إل اللك ل بعد ممته، و الحق الدب للمؤلف ل ةيمسقط ف حياته و

 هو ما ةيعني وجمموب ذكممر اسممم ف أغلب القضاءات ل يكن حتى التنازل عنه قانونيا، و العام، و
ةة الؤلف و بب  التشممتقاق منممه علمم أي عرضه أو  عمله إليه دوما عند نمسخ أو تداول الصنف أوةنس

ننمسبة“. لكل تنوةيعات ررخصة الاشاع البداعي تتضمن ش ط ”ال نحو ف أي وقت. علوة عل ذلك ف
 القيمممة فمم هممذا الاجممال مممن النقاتشممات ةينبغممي التفرةيممق بيمم الحقمموق الدبيممة للمؤلممف و

 تنظيممم سمموق انتقالهمما مممن تشممخص إل آرخممر،  و الحقمموق التاجارةيممة و القتصممادةية للمصممنفات و
لباعي و  مممما حدود القتباس الاجائز و النتحال و الوزعي. ممسائل السقة الدبية و الناشةين و الط

 ف حكمها ةيصعب تنظيمها بالقانون لن فيها دوما ماجال للقياس، فهممي ممسممائل فمم النقممد الدبمم
لررخص و و لوق. أما ال لنفات و القواني فتتناول النمسخ الحرف و التذ استغللها اقتصادةيا. إنتاج الص

يل الحقوق مح قفوظة“ و نن تكون ”ك يي غرض؟ أليس من الضفضل أ تنسخ ل ييحظر ال أن 
يلبدع أعمل عدةيدة ةيبيع بعضها و نرخص. ف أحيان كثية ةينتج ا يلر  ةيبقى الباقي بل هذا ارختيار ا

نور الصحاف، و يلص  لممدةينا أمثلممة علمم قد ةيرى إتاحتها للرخرةين للسممتفادة منهمما، و استخدام، مثل ا
قد ألهمت آرخرةين فيبنون عليها. فائدة مثل هذا للماجتمع. كم ةيحب البعض رؤةية تصميمتهم و

يمخممرج وو نشمم بعممض أعمممله بررخصممة حممرة فيمسممتخدمها  يف موسيقا همما لل  مثل،  قد ةيختار مؤ
ففلم ةيحقق ناجاحا و لي. التاشارك البداعي ف الاجتمع هو الصل. سينميئ ف  تشهرة لسم الوسيق

 نش النتاجات الفكرةية مع قيود حقوق الهم أنه ف أحيان كثية ةيتعارض الغرض من إنتاج و
 تممداولها علمم أوسممع نطمماق اللكية الفكرةية، إذا كان الغرض ف الساس هممو انتاشممارها و الطبع و

لقع ربح مادي و و لي تو  ل المسعي إليه. مثل مواد بأقل عقبات لجل ذةيوع مضمونها بي الناس، بغ
 الوسممائط، تقممارةير الاشممأن العممام فمم مختلممف الاجممالت و التوعوةيممة، و الحملت الرتشممادةية و

لية و و لعات بغرض تاشاجيع الفنون و الداب. الشوعات الفن الدبية المولة بنحة أو وقف أو تب
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 ل مع وجهة النظر الحقوقية: مثممل كم أنه كثيا ما ل ةيتفق حفظ حقوق الطبع مع النطق و
ية و ية العلمي ية الملوكة للدولة باسممتغلل الممال العممام، و ما تنتاجه الجهز  مناهممج التعليممم الثقافي

ححوكمة و الحكومي، و لدم الاجتمع. كذلك كل العرفة التي من تشأنها تحمسي ال تق

تطبع و رر صخص متعارضة مع ضفكرة دحقوق ال علمة © ؟ إذن ال
 ل، ررخصة الاشاع البداعي وسيلة لتمسهيل التاشاركية، حيث ينح حائز الحق تررخيصا للرخرةين
لي سلفا. وحده صحاب الحق يكنه الترخيص ببعض الحقوق لرخرةين. باستغلل عمله عل نحو مب

يطوا مثلم يأ صخذون؟ ييع تسم ح لل صخرين باستغل ل أعميل؟ كيف أضمن أن  بم أبابدر بال ةل
لم ضخم من الصنفات الفنيممة  حتى إذا بدأت أنت الن فورا فلن تكون الول! عل النتنت ك

 أدلممة تقنيممة دوائر معممارف و مناهج تعليمية و كتب و أفلم و موسيقا و من كل النواع؛ صور و
 تمسممتفيد رخرائط مناشورة بررخص حرة. أنت غالبا تمستخدم بعضها أو قواعد بيانات و تدرةيبية، و و

النمسبة موجودان من قبل الررخصة بزمن طوةيل! منه دون أن تعلم. مفهوما التاشارك و
لنممك علمم الغلممب لنفات الفنيممة إلمم نطمماق البماجيممات فمسممتاجد أ  فإذا رخرجنا من نطاق الصمم
لرة رخاصممة بالبماجيممات، كممم أن يحمم  تمستخدم هذه اللحظة ف حاسوبك برماجيات مناشورة بررخممص 

لغلها برماجيممات يكممن لي تشممخص تنزةيلهمما و  اسممتخدامها البنيممة التحتيممة للنممتنت معظمهمما تاشمم
توزةيعها بل قيد! و

 بحيممث ةيتمموجب علمم مممن“ ”الت صخيص بالثثثلررخصة الاشاع البداعي يكنك أن تاشت ط فيها 
رررخصممة أو بررخصممة ةيمستفيد من عملك أو  ةيبني عليه أن ةينش هممو بممدوره العمممل الناتممج بممذات ال

فعي من الاشاع البداعي الفيد للناس. حم متوافقة معها، و بذلك تكون ممساهم ف تنمية 

بق الطبع و و ية الشاع البداعي دحقو التأليف؟ كيف تحمي ر صخص
لد ذاتها ل تحمي حقوق الطبع أكث مم تفعل عبممارة   ،”كثثل الحقثثوق مح قفوظثثة“الررخصة بح

 المرسممة ليمست وسيلة لنع النمسخ غي القانون. الحمةية دوما قانونية بحتة، قوامهمما الثقافممة و و
المسائدتان ف الاجتمع.

تية و تنسخ؟ ماذا عن الحمية التقن وسائل منع ال
ييكن غيم مجدية لنمسخ بغي رغبة الؤلف و\أو الناش. فل توجد وسيلة تقنيممةعمليا. ل    منع ال

يةينش بحيث تكممن مطممالعته و  لممو لممرة لتحقيق ذلك الغرض سوى عدم النش من الصل. كل ما 
وه من الرات. واحدة يكن عمليا نمسخه عددا غي منت
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لقك ف حفظ  توجد وسائل لتصعيب النمسخ لكنها عادة تعرقل الستخدامات الشوعة، مثل ح
لقك ف سمع نفس الوسيقا لمسبا لتلف الوسيط، أو ح  نمسخة احتياطية من فلم أو كتاب اتشتةيته تح
 التي دفعت ثنها عل أكث من جهاز تلكه، لكن تلك الوسائل ل تمستعص علمم مممن لممدةيه دراةيممة

تقنية كافية أو الوقت الكاف لكتمسابها.
حنمسممخ الفلم و لمسني ل تناجح أي وسيلة فمم منممع  لر ال  البماجيممات أو منممع كسمم حمةيممة عل م

كات الجهزة ماشغلة الوسائط و اللعاب و  قنوات المسواتل، برغم الوارد الطائلة التي تنفقهمما ش
 برغم النزعة القلقة إل التضييق عل النمسخ النتاج الكبى عل التطوةير التقني ف هذا الاجال، و

اللكية الفكرةية. الفرا ط ف تاجرةيم مخالفة قواني الطبع و الشوع و

يي إذا! ما ضفائدة ر صخصة الشاع البداع
 تمسممهيل انتاشممار العمممل البداعيممة تأصيل ثقافة النمسبة و الررخصة وسيلة لتنظيم التاشارك و

 البناء عل أعمل الرخرةيممن، البناء عليها. توجد ف ماجتمعاتنا ثقافة أصيلة للتاشارك و الفكرةية و و
ييكن أن ةيناشأ البداع من العدم، و و لل إبداع هو هي أساس أي إبداع ثقاف لنه ل   الحقيقة أن ك

لورت معارف و نتاج سلمسلة طوةيلة من استلهام ما سبق، و ل كانت إبداعات. لول ذلك لا تط
يمصاغ بعبارات مختصممة بلغممة رررخصة بفضل تصميمها لها جانب ظاهر سهل الفهم   كم أن ال

يف تقنيات الوسم الدليل لتحدةيممد الررخصممة أةيقونات مميزة، و بمسيطة و   ف الوسائط الرقمية توظ
حرخص تناسب الستخدام الطلمموب، و ير ليل عن الصنفات الناشورة ب لسمم معرفممة لتيمسي البحث ال  يتي
لنفات ف المستودعات الختلفة، مم ةيزةيد من انتاشار تلك البداعات و  تشهرة مؤلفيهمما تررخيص الص

فوب أضافت وظممائف للبحممث ةيتيح لرخرةين البناء عليها و و  الستفادة منها. محركات البحث ف ال
لرقمي. لينة، لن الررخصة أصبحت رخصيصة معلوماتية قياسية من رخصائص الحتوى ال بررخصة مع

يي ر صخصة لعمل النشور؟ و يي أ ماذا إن ل أع
 حمسب قواني اللكية الفكرةية العمول بها حاليا ف أغلب القضاءات فإن الوضع البممديئ  هممو

لق، مثممل بيممان افتاض الحمةية الكاملة لي مصنف فور نشه، و  تبقى ممسألة الثبات العمل للحمم
يظم الةيداع أو التمساجيل ف ساجلت رخاصة. أسبقية النش عند التنازع، و ين للب بعض ال تط

ليتك منح الرخرةين حقوقا لستغلل عملك فمن الفضل توضيح ذلممك بإتشممعار  لكن إذا كانت ن
لمسممهل  الررخصة التي تختارها، أةيا كانت، سواء كانت ررخصة الاشاع البممداعي أو غيهمما، لن ذلممك ةي
يتصف أممموال طائلممة فمم لق لهم. بمسبب منظومة حقوق الطبع العالية   عل الرخرةين معرفة ما ةيح

 العلم عل وسممطاء تخليممص الحقمموق تفمموق فمم أحيممان كممثية الوسيقا و صناعة إنتاج الفلم و
لرخصونها لغيهم! القابل الذي ةيحصل عليه حائزو حقوق الطبع أنفمسهم عل العمل التي ةير
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يينش عل النتنت غي محمي أصل! لكن ما 
 غي صحيح. النتنت وسيط تنطبق عليه الحمةية القانونية البدئية مثل أي وسيط نش آرخممر.

ليتهم قانونيا، و لق جدوى ذلك ممسألة أرخرى. قدرة التشخاص التنازعي عل إثبات أح

هل يتطلب ت قفعيل الر صخصة تشيعا قانونيا ف كل قضاء؟
دد بي مؤلف و نظمممة حقمموق ل، فالررخصة ف جوهرها عق  ممسممتخدم، مبنممي علمم القممواني الن

اتفاقياتها الدولية. اللكية الفكرةية و التأليف و الطبع و
لهزت صيغة تحقق غرضا معينا ميزة ررخصة الاشاع البداعي — و لنها ج لرة أرخرى — أ  ررخص ح

 الناشون الراغبممون فمم تررخيممص وصفا واضحا مختصا واضحا ليضعه الؤلفون و أعطته اسم و و
لم يكممن لغيهممم فهممم ممما لهممم و ممما عليهممم بممالرجوع إلمم أعملهم وفقها عل أعملهم، و  من ث

تفاصيل الررخصة.

ينان إنسان له متطلبات معيشية. هل تتعارض الر صخصة و الكسب الابدي من البداع؟ ال قف
لرها عليممه يتد  ل ةيتعارضان. فصاحب الحق الصل، يكنه دوما التمتع بالعوائد الادةية التي قد 
للفه. لتى إذا سمح لهم بالستفادة مادةيا من مممؤ  مؤلفاته أةيا كانت الحقوق التي ينحها للرخرةين، ح

لررخصة ليمست حصةية و منح بعض الحقوق للرخرةين ل ةيحرمه هو منها. ال
 منممح عموما فإن الؤلف يكنه — إذا أراد — الحتفاظ لنفمسه بحق الستغلل التاجمماري و و

 . ف كل الحوال فإن الحقوق التي ةيحتفظ بها الؤلممف لنفمسممهغيالتجاريالرخرةين حق الستغلل 
ييكن التفاوض معه عليها مقابل الال أو أي تبادل مفيد آرخر.

 التوزةيممع الحاليممة فممإن الشكات الكممبى النشمم و الواقع أنه ف ظل منظومة النتاج الفني و
 البممدعي، ل البممدعون حائزة الحتكارات الفنية هي الرابح الكب من النتاج الفكممري للفنمماني و

أنفمسهم.
لل إبداعاتهم بررخص الاشممماع  توجد أمثلة عل مبدعي ف مختلف الاجالت ةينشون بعض أو ك

 التوزةيممع ف ذات الوقت ةيحققون عوائد مادةية منها، كم أن ناذج جدةيدة ف النشمم و البداعي و
للممة تاجربتها الن ف ضوء التطورات الحادثة ف وسائل النشمم و بيع الحتوى ةياجري تطوةيرها و و  ق

التوزةيع. الحاجة إل الوسطاء بانخفاض تكلفة النش و

يي و ييغ قفل هذا بدور الكيانات الربحية ف بدعم النتاج البداع يي؟ هل  ال قفكر
لول تلممك الكيانممات  ل، بل ةيمسعى لوازنته، فالحممادث حاليمما فمم دول العممال الصممناعي هممو تغمم

لقق الغممرض الصممل مممن وجممود الحمةيممة القانونيممة للسممتغلل و  فرضها قواني غي منطقية ل تح
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 القتصادي للعمل الفكرةية، منظومة اللكية الفكرةية الحالية مبنية عل افتاضات رخاطئممة باشممأن
لل مممن الحمةيممة أسواق النتاجات الفكرةية و لوض الغرض الص لضائعة، لذا فهي تق  حمساب الفرص ال

رطول عل حمساب البدعي الفراد،  بالفرا ط ف دعم احتكارات تفيد الشكات الكبى لماد بالغة ال
 تفرض عل البدعي اللحقي الستئذان من المسيطرةين اقتصادةيا أو من البدعي المسابقي قبممل و

 تعاقب من ةيخلقون تنوةيعات عل أعمل محمية، ساعية لفرض هذه الحمةيممة مباشة إبداعهم، و
لله، و  هو وضع حدةيث غي ممسبوق ف تارةيخ البشممةية، ةيعيممق البممداع فعليمما عل ممستوى العال ك

لوض حرةية التعبي و و لق ف العرفة. ةيق ةينتقص من الح
 الواقع أن البعض ةيرون أن ررخص الاشاع البممداعي لمم تممأت باجدةيممد علمم منظومممة حقمموق و

لن حلممول أكممث رادةيكاليممة مطلوبممة، ل تحقق الثر الناشود و أنها ف الاجمل محافظة و الطبع، و  أ
يتثبط الهمة عن تحدةيث و و يدعمماة اللممك العممام أنها   إصل ح منظومة قواني الطبع العالية، منهم 
لرة و و لررخص الح  كممذلك بممالطبع  القراصممنة، و دعمماة رفممض الممتارخيص الةيممدةيولوجيون، و يدعاة ال

الاشباب الذةين ل يلكون رفاهية دفع القابل الباهظ لكل منتج فكري ةيحتاجونه. الطلبة و

يي تنويعات ر صخصة الشاع البداعي أنسب يل؟ أ
لل حالة ما ةيناسبها. و  التوصية العامة وضع أقممل قممدر مممن القيممود ةيلممزم لتحقيممق الهممدف. لك

لزمن هي تيمسي نمسخه بل قيد. أفضل وسيلة لنش الحتوى و حفظه عب ال
 سياسية حقوقية و دراسات ف قضاةيا ماجتمعية و تقارةيرا و مثل، من ةينتاجون أفلما وثائقية و

لمهم الساس انتاشار الحتوى عل أوسع نطاق، و  هذا ةيمسممتلزم قممدرة الرخرةيممن علمم استنمسمماخ ه
يةيضمماروا إن نمسممخ غيهممم تلممك النتاجممات الفكرةيممة أو مؤلفاتهم بل قيد، و  هم عل الغلممب لممن 

لتقات منها و  دوامه متممداول، لممذا باعوها بقابل مايل، مادام هذا ةيمساعد ف انتاشار الضمون و ماش
يق ال صخرين ف الستغل ل التجاريفمن النمسب لهؤلء  ييدوا دح .أل يق

لمن آرخرون أعملهم أو أجزاء منها ف حض يةي لمهم أن   كم أن هذه الفئة من منتاجي الحتوى قد ةيه
.الجزج عدم تقييد دحق الشتقاق وتاجميعات، لذا فالنمسب لهم  أعمل ماشتقة أو ماجموعات و

لرة التي تاجمع و كذلك فإن أبرز ممستودعات العرفة و لر لتمكيمم الفنون الح  تحفظ نتاج الفكمم
لبمما علمم أنحمماء لمم تخطممر ببممال مؤلفيهمما أزمنة مختلفة مممن اسممتغلله — الرخرةين ف أماكن و  ر

يرة— تاشت ط كون العمممل  أصل ليممدة السممتغلل التاجمماري و، أيدحثث  التشممتقاق. مممن تلممك  غيمم مق
يمنز و المستودعات مثل وةيكيبيدةيا و يك تشقيقاتها من مشوعات مؤسمسة وةيكيميدةيا. وةيكي

هل ر صخصة الشاع البداعي مناسبة لكل أنواع النتاج ال قفكري؟
 ررخصة الاشمماع البممداعي مناسممبة للعمممل البداعيممة فمم مختلممف الوسممائط، مممن النصمموص

 الوسمميقا، التصممميمت البصممةية، و الرسممومات و الصور الفوتوغرافيممة، و التقارةير، و البداعية و
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 الخرائط؛ أةيا كان الوسيط الناشممورة فيممه تلممك العمممل، الخططات الفنية و الصور التحركة، و و
لزعة عل وسائط تخزةين. فوب أو مطبوعة أو مو عل ال

 ل للخرائممط ل لقواعممد البيانممات فمم ماجملهمما و لكنها غيمم مناسممبة للبماجيممات الحاسمموبية و
لمنة فيهمما،  الحاسوبية التي تتعدى ماجرد كونها رسم مصمتا، أي تحمموي معلومممات جغرافيممة مضمم

لكل هذه الغراض توجد ررخص حرة أرخرى تناسبها. هي كذلك غي مناسبة للبحاث العلمية، و و

أمثلة استخدامها؟ أين تكنني معرضفة الجزيد عن الر صخصة و
 كيفيممة وسممم تنوةيعاتهمما و موقع مؤسمسة الاشاع البممداعي ةيضممم معلومممات عممن الررخصممة و

  لمستودعات محتمموى مناشممور بررخصممة الاشمماع1دليلوي الحتوى ف الوسائط الختلفة بها، كم ةيح
وة ، والبداعي  لةياجاد الحتوى.3كذلك أداة بحث  و2دراسات حال

لصها تاشاركيا ف وةيك مؤسمسة التعبي الرقمي حف ن نل يأ  هذه الطوةية منتاجة ببماجيات حرة: 
يمنتج باستخدام إنكمسكيب و محفوظ ف العرب عل نظام ميدةياوةيك و  الرسم التوضيحي 

لضدت وSVGصيغة  ين لية، ثم    قابلةللتحرةير باستخدام معالجPDFيحفظت ف صيغة   التاجه
حت عل نظام التاشغيل أوبونتو گنو/لينكس. يةي حر ففس  اا ي يب فلي الكلمت 

لصها الكامل مناشور ف  ht  tp://arabdigitalexpression.org/wiki/CC_leafletن
 معدة للطباعة.PDFكم يكن تنزةيلها ف صيغة 

. معظم الحقوق متوكة2015© مؤسمسة التعبي الرقمي العرب، 
ننمسبة، الصدارة  4.0الطوةية مناشورة بررخصة الاشاع البداعي: ال

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ar

1https://wiki.creativecommons.org/Content_Directories

2https://wiki.creativecommons.org/Case_Studies

3http://search.creativecommons.org
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دص للعمممل البداعيممة مبنيممة علمم مفمماهيم و يررخ يص الاشاع البداعي   قممواني حقمموق الطبممع يررخ
لس تداول الصنفات الفنية عل نحو قانون، حافظة الحق الدب للمؤلف و و  سممامحة التأليف، تي

يق الصل.للمبدعي بالبناء عل إبداعات بعضهم البعض.  وضفق ا صختيار دحائجز الح
يص الحقوق المنوحة للرخرةين عل العمل و نرخ لي الر الحقوق التي ةيحفظها لنفمسه: ةيب

لنف و• لنفات أرخممرى تضمينه أو التشتقاق منه و إن كان ةيمسمح بزج الص يمصمم اءا منممه فمم   جممز
).NoDerivativesمبنية عليه (ش ط ”بل اتشتقاق“ 

رررخصة أو بررخصة متوافقة معها تنمممح• لقة من عمله بذات ال يلاشت  له اتشتا ط تررخيص العمل ا
لتق (ش ط ”الاشاركةبالثل“  يلاش )ShareAlikeالرخرةين نفس الحقوق عل الصنف ا

نتاجاري“ • لنف (ش ط ”غي ال ).NonCommericalإن كان ةيمسمح بالستغلل التاجاري للمص
رت تنوةيعات من الررخصة (ف الصدار الرابع منها): بالزج بي هذه الشو ط تنتج س

لن: مع ملحظة أ
ننمسبة“ • لب للمؤلف دوما محفوظ بنمسبة العمل إل اسم مؤلفه (”ال لق الد )Attributionالح
لنف و• يلص لتاشارك بنمسخ ا استخدامه ف غي الغراض التاجارةية دوما ممسمو ح عرضه و ال
ليدان الستغلل التاجاري و• يتق لرة لنهم ل  لص الح ل التشتقاق التنوةيعتان الولتان من الررخ
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نننةبسبة ال

يعات الإصدارة م 4.0 من رخصة المشاع الإبداعي تنو
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