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بُحرة، مدبنية عل قوانين و مفاهيم اللكية الفكرية، تتيح بُرخ ٌص   رخص الاشاع الدبداعي 
  تةبسمح للمدبدعين دبالدبناء تحفظ الحق البددبي و تداول النصنفات الفنية عل نحو قانوني و

باختيار كل مبدع!عل إدبداعات دبعضهم الدبعض. 
بُف رخنصة تحدبد الحقوق المنوحة للخرين و• بسِّل الحقوق الحفوظة. يختار اللؤ
بُف�:• بسِّل بُمر ٌةَّخص ما إذا كان اللؤ الرخنصة تحدبد لكل منص ٌةَّنف 
يةبسمح دبالتستغلل التجاري للمنصنف أو ل.•
بُمنص ٌةَّنفات أخرى التشتقاق منه و يةبسمح دبالدبناء عل النصنف و• اًءا منه ف   تضمينه أو جز

مدبنية عليه أو ل.
بُّرخنصة أو ل.• بُلاشت ٌةَّقة دبذات ال ياشت ط ترخيص العمال ا

دبالزج دبين هذه الشو ط تنتج تست تنويعات من الرخنصة�:

الحق البددبي للملؤلف بدوما محفوظ.•
بُلنص ٌةَّنف و• اتستخدامه ف رغير الرغراض التجارية بدوما مةبسموح. عرضه و التاشار�ك دبنةبسخ ا
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أسئلة شائعة:
" تعني "ليس ملكا لحد" فكيف يتفق هذا مع احتفاظ الدبدع دبدبعض الحقوق؟ مشاعأليةبست "•

 " و ليس "الاشاع". جميع النصنفات الفنية تنصدبح ملكا عاما دبعد انقضاء مدةاللك العامما تقنصده هو "
الحماية القانونية لها، أو دباختيار صاحب الحق إن هو أرابد وضع النصنف ف اللك العام ف أي وقت. 

ّين. فهو ما له صاحب معروف لكنه يةبسمح للخرين دبالنتفاع دبه الشاعأما  عل نحو مع
ّتفق هذا مع حماية الحقوق البددبية اللؤلف؟ • كيف ي

 ل دبعد أن يلؤول النصنف للملك العام، الحق البددبي للملؤلف ل يةبسقط أدبدا ف حياته أو دبعد مماته، و
 عرضه  عمله إليه عند نةبسخ أو تداول النصنف أونسبة هو ما يعني وجوب ذكر اتسم اللؤلف بدوما و و
 الدبناء عليه دبأي وتسيلة. الحماية القانونية "للملكية الفكرية" ل تتناول "حق اللؤلف"، إنما موضوعها أو

هو الحقوق التجارية للمنصنفات و انتقالها من تشخص إل تشخص. 
و كيف تحمي رخنصة الاشاع الدبداعي حقوق اللكية الفكرية؟ •

ّد ذاتها ل تحمي حق اللكية الفكرية دبأكثر مما تحميه عدبارة "  "،كل الحقوق محفوظةالرخنصة ف ح
 المارتسة ليةبست وتسيلة لنع النةبسخ رغير القانوني. الحماية بدوما قانونية دبحتة، قوامها الثقافة و و

الةبسائدتين ف الجتمع. 
ما فائدة رخنصة الاشاع الدبداعي إذن! •

 الرخنصة وتسيلة لتنظيم التاشار�ك و تأصيل ثقافة النةبسدبة. توجد ف مجتمعنا ثقافة أصيلة للتاشار�ك و الدبناء
بُيمكن أن يناشأ من العدم.  عل أعمال الخرين، و هي أتساس أي إدبداع ثقاف لنه ل 

 كما اتستخدام عدبارات تسهلة الفهم و أيقونات مميزة و تقنيات الوتسم الدليل ف الوتسائط الرقمية
بُر ٌةَخص تناتسب التستخدام اللطلوب، و بسِّهل معرفة لتحديد الرخنصة ييس إيجابد النصنفات الناشورة دب  تةبس

ّنف، و  تتيح لخرين الدبناء عليها دبالتايل تزيد من انتاشار تلك الدبداعات و تشهرة ملؤلفيها و ترخيص النص
التستفابدة منها. محركات الدبحث ف الوب مثل أضافت وظائف للدبحث دبنوع الرخنصة اللطلودبة. و
هل تتعارض الرخنصة و الكةبسب الابدي من الدبداع؟ •

 منح ل، لن اللؤلف يمكنه – مثل - ترخيص العمل دبحيث الحتفاظ دبحق التستغلل التجاري لنفةبسه و
بُيمكن  حق التستغلل رغيرالتجاري للخرين. ف كل الحوال فإن الحقوق التي يحتفظ دبها اللؤلف لنفةبسه 

التفاوض معه عليها مقادبل الال أو أي تدبابدل مفيد آخر. 
هل يتلطلب تفعيل الرخنصة تشيعا قانونيا؟ •

 ل. الرخنصة ف حقيقتها عقد دبين اللؤلف و الةبستخدم مدبني عل لغة قوانين اللكية الفكرية و اتفاقاتها
الدولية. 

 و ماذا إن لم أحدبد أي رخنصة؟ •
 الوضع الدبدئي حةبسب قوانين اللكية الفكرية العمول دبها حاليا هو افتاض الحماية الكاملة لي منصنف
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بُظم بُن ّلب دبعض ال  دبمجربد نشه، و تدبقى مةبسألة الثدبات العمل للحق، مثل دبيان أتسدبقية النش، و تلط
اليداع أو التةبسجيل ف تسجلت خاصة. 

بُينش عل النتنت رغير محمي أصل! • لكن ما 
رغير صحيح. النتنت وتسيط تنلطدبق عليها الحماية القانونية مثل أي وتسيط نش آخر. 

ماذا عن الحماية التقنية و وتسائل منع النةبسخ؟ •
بُيمكن عمليا منع القرصنة أو النةبسخ دبغير ررغدبة اللؤلف و\أو الناش. ل توجد وتسيلة تقنية  رغير مجدية. ل 

بُينش دبحيث يمكن لاشخص ما اللطلع عليه  لتحقيق ذلك الهدف تسوى عدم النش من الصل. كل ما 
 لو لرة واحدة يمكن عمليا نةبسخه عدبدا رغير منت ٍه من الرات. توجد وتسائل لتنصعيب النةبسخ عابدة ما و

 تعرقل التستخدامات الشوعة (مثل النةبسخ الحتيالطي لفلم اتشتيته)، لكنها ل تةبستعص عل القراصنة.
ّر الةبسنوات ف منع نةبسخ الفلم و البمجيات أو كس الحمول!  هل ترى أي تقنية نجحت عل م

 أن يمنع النةبسخ لي رغرض؟  أليس من الفضل أن تكون "كل الحقوق محفوظة" للملؤلف و•
بُلدبدع أعمال عديدة يدبيع دبعضها و يدبقى الدباقي دبل اتستخدام،  هذا اختيار للملؤلف. ف أحيان كثيرة ينتج ا

بسِّور النصحاف، و قد يرى إتاحتها للخرين للتستفابدة منها، و لدينا أمثلة عل فائدة مثل هذا بُلنص  مثل ا
قد دبنى عليها آخرون ما يفيد. للمجتمع. كما يحب الدبعض رؤية تنصميماتهم و

بسِفلم يحقق  كما قد يختار ملؤلف موتسيقي نش دبعض أعماله دبرخنصة حرة فيةبستخدمها مخرج تسينمائي ف 
نجاحا كدبيرا و تشهرة لتسم الوتسيقي. التاشار�ك الدبداعي ف الجتمع هو الصل. 

و لاذا أدبدأ أنا؟ و كيف أضمن أن الخرين تسيعلطون مثلما يأخذون؟ •
 لن تكون الول. يوجد عل النتنت كّم ضخم من النصنفات الفنية من كل النواع؛ صور و موتسيقا

 أفلم و كتب و مناهج تعليمية و بدوائر معارف و أبدلة تقنية و تدريدبية، مناشورة دبرخص حرة. أنت و
 رغالدبا تةبستخدم دبعضها أو تةبستفيد منه بدون أن تعلم. التاشار�ك و النةبسدبة موجوبدان من قدبل الرخنصة

دبكثير! 
 و الرخص الحرة يمكن أن تاشت ط فيها "الاشاركة دبالثل" دبحيث يتوجب عل من يةبستفيد من عملك

بُّرخنصة.  أو يدبني عليه أن ينش هو دبدوره العمل الناتج دبذات ال
بُّص الرخنصة دبالعردبية؟ • هل يوجد ن

بسِمدت الصدارة العردبية الربدنية من ال ٌةَّرخنصة، و يجري حاليا نقاش حول مةبسوبدة الصدارة الرصية بُت  اع
 التي أعدتها مكتدبة التسكندرية. يمكن للجميع الاشاركة و إدبداء الرأي عل القائمة البيدية

http://groups.google.com/group/cc-egyptكذلك التواصل مع مجتمع الاشاع الدبداعي  و 
http://groups.google.com/group/cc-arab-worldالعردبي عموما عل القائمة البيدية 
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