
�ّي مَلعاشا ُعا الدبداع ا
مَ�ّر ٌةا تعاشاركي ٌةا لل ُمدبدعين مَخ ٌصا  ُح  ُر

4 \ 20121\11 – 2.2الدصدارة 

مَتا علا علا نظاما التعاشغيلا أودبونتوا گنو/لينكس َتْي مَر ر سِفسا  َتْرب ًُا ر سِلي هذها الوطويةا منتجةا دبربمجياتا حرة:ا معالجا الكلماتا 
إصدارتهاا الحدثا موجودةا ف

ر سِ�ّنةبسدبة ال
مَ�ّتعاشا ُر�ك ال
مَناء ر سِدب ال

http://j.mp/cc-arabic-leaflet

http://j.mp/cc-arabic-leaflet


ا  ُرخ ُصا العاشاعا الدبداعيا  ُرخ ٌصا  ُحرة،ا مدبنيةا علا قوانينا وا مفاهيما اللكيةا الفكرية،ا تتيح
ا تةبسمحا للمدبدعينا دبالدبناءا تحفظا الحقا الددبيا وا تداولا النصنفاتا الفنيةا علا نحوا قانونيا و

.ّق�.علا إدبداعاتا دبعضهما الدبعض.ا  حسب اختيار الدبدع حائز الح
ر سِ�ّل ُفا لعملها رخنصةا تحددا الحقوقا المنوحةا للخرينا علا العملا و ا الحقوقا التيا يختارا اللؤ

يحفظهاا اللؤلفا لنفةبسها دبالختيارا منا دبينا الشوطا التالية:
�ّدماا إنا كانا يةبسمحا دبالتستغللا التجاريا للمنصنف.• اللؤلفا يحددا مق
�ّدماا إنا كانا يةبسمحا دبالدبناءا علا النصنفا و• ا تضمينها التشتقاقا منها وا اللؤلفا يحددا مق

مَ�ّنفاتا أخرىا مدبنيةا عليه.ا أو ًءاا منها فا  ُمنص جز
مَ�ّقةا الدبنيةا علا عملها دبذاتا ال ُ�ّرخنصة• للملؤلفا أنا يعاشتطا ترخيصا العمالا ا ُلعاشت

دبالزجا دبينا هذها الشوطا تنتجا تس ُ�ّتا تنويعاتا منا الرخنصة:

معا ملحظةا أن:
الحقا الددبيا للملؤلفا دوماا محفوظا دبنةبسدبةا العملا إلا اتسما ملؤلفه•
مَ�ّنفا و• اتستخدامها فا رغيرا الرغراضا التجاريةا دوماا مةبسموح.ا عرضها وا التعاشار�كا دبنةبسخا ا ُلنص
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أسئلة شائعة:
أليست "مشاع" تعني "ليس ملكا لحد بعينه"؟ كيف يتفق هذا مع الحتفاظ بدبعض الحقوق؟ •

ا "ا وا ليسا "العاشاع".ا جميعا النصنفاتا الفنيةا تنصدبحا ملكاا عاماا دبعمدا انقضماءا ممدةاللك العامماا تقنصدها هوا "
الحمايةا القانونيةا لها،ا أوا دباختيارا حائزا الحقا إنا هوا أرادا وضعا النصنفا فا اللكا العاما فا أيا وقت.ا 

�ّين.ا فهوا ماا لها صاحبا معروفا لكنها يةبسمحا للخرينا دبالنتفاعا دبها الشاعأماا  علا نحوا مع
.ّتفق هذا مع حماية الحقوق البدبية اللؤلف؟ • كيف ي

ا لا دبعممدا أنا يمملؤولا النصممنفا للملممكا العممام،ا الحقا الددبيا للملؤلفا لا يةبسقطا أدبداا فا حياتها أوا دبعدا مماته،ا و
ع ِةا هوا ماا يعنيا وجوبا ذكرا اتسما اللؤلفا دوماا وا و ةَدب ا عرضممها ا عملها إليها عندا نةبسخا أوا تممداولا النصممنفا أوع ِنس
ا الدبناءا عليها دبأيا وتسيلة.ا الحمايةا القانونيةا "للملكيةا الفكرية"ا لا تتناولا "حقا اللؤلممف"،ا إنممماا موضمموعهاا أو

انتقالهاا منا تشخصا إلا تشخص.ا ا هوا الحقوقا التجاريةا للمنصنفاتا وا قيمتهاا القتنصاديةا لا العنوية،ا و

 ؟©إذن الرخص متعارضة مع فكرة اللكية الفكرية و علمة •
ا ل،ا رخنصةا العاشاعا الدبداعيا وتسيلةا لتةبسهيلا التعاشاركية،ا حيثا يمنحا حائزا الحقا ترخينصاا للخرينا دباتستغلل

�ّينا تسلفا.ا وحدها حائزا حقا اللكيةا الفكريةا يمكنها ترخيصا دبعضا الحقوقا لخرين. عملها علا نحوا مدب
و كيف تحمي رخصة الشاع البداعي حقوق اللكية الفكرية؟ •

�ّدا ذاتهاا لا تحميا اللكيةا الفكريةا دبأكثرا منا عدبارةا " ا ليةبسممتا وتسمميلةا "،ا وكل الحقوق محفوظظظةالرخنصةا دبح
المارتسةا الةبسائدتينا فا الجتمع.ا لنعا النةبسخا رغيرا القانوني.ا الحمايةا دوماا قانونيةا دبحتة،ا قوامهاا الثقافةا و

ما فائدة رخصة الشاع البداعي إذا! •
ا الرخنصةا وتسيلةا لتنظيما التعاشار�كا وا تأصيلا ثقافةا النةبسدبة.ا توجدا فا مجتمعناا ثقافةا أصيلةا للتعاشار�كا وا الدبناء

علا أعمالا الخرين،ا وا هيا أتساسا أيا إدبداعا ثقافا لنها لا  ُيمكنا أنا ينعاشأا منا العدم.ا 
ا كماا أنا ال ُ�ّرخنصةا تةبستخدما عدباراتا تسهلةا الفهما وا أيقوناتا مميزةا وا تقنيمماتا الوتسممما الممدليلا فمما الوتسممائط

مَخصا تناتسبا التسممتخداما الوطلمموب،ا و ر سِ�ّهلا الرقميةا لتحديدا الرخنصةا ييسا إيجادا النصنفاتا النعاشورةا دب ُر ا تةبسمم
�ّنف،ا و ا تتيحا لخرينا الدبناءا تشهرةا ملؤلفيهاا وا دبالتايلا تزيدا منا انتعاشارا تلكا الدبداعاتا وا معرفةا ترخيصا النص

التستفادةا منها.ا محركاتا الدبحثا فا الوبا مثلا أضافتا وظائفا للدبحثا دبالتخيصا الوطلوب.ا عليهاا و
الكسب الابدي من البداع؟  هل تتعارض الرخصة و•

ا منحا حقا ل،ا لنا اللؤلفا يمكنها –ا مثلا -ا ترخيصا العملا دبحيثا يحتفظا دبحقا التستغللا التجاريا لنفةبسها و
ا التستغللا رغيرالتجاريا للخرين.ا فا كلا الحوالا فإنا الحقمموقا الممتيا يحتفممظا دبهمماا اللؤلممفا لنفةبسممها  ُيمكممن

التفاوضا معها عليهاا مقادبلا الالا أوا أيا تدبادلا مفيدا آخر.ا 
هل يتطلب تفعيل الرخصة تشيعا قانونيا ف كل؟ •

ا اتفاقياتهمماا مةبسممتخدم،ا مدبنمميا علمما قمموانينا اللكيممةا الفكريممةا وا ل.ا الرخنصةا فا جوهرهاا عق ٌدا دبينا ملؤلفا و
الدولية.ا 
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 و ماذا إن لم أحدبد أي رخصة؟ •
ا الوضعا الدبدئيا حةبسبا قوانينا اللكيةا الفكريةا العمولا دبهاا حالياا هوا افتاضا الحمايةا الكاملةا ليا منصنف
�ّلمبا دبعمضا ال ُن ُظممم ا دبمجردا نشه،ا وا تدبقىا مةبسألةا الثدباتا العملما للحمق،ا مثملا دبيممانا أتسممدبقيةا النشمم،ا وا توط

يضيعا فرصا الدبداعا الجمعي.ا اليداعا أوا التةبسجيلا فا تسجلتا خاصة.ا لكنا هذاا  ُيعيقا التعاشار�كا و
نُينش عل النتنت غير محمي أصل! • لكن ما 

رغيرا صحيح.ا النتنتا وتسيطا تنوطدبقا عليها الحمايةا القانونيةا مثلا أيا وتسيطا نشا آخر.ا 
ماذا عن الحماية التقنية و وسائل منع النسخ؟ •

ا لا النةبسخا دبغيمرا ررغدبممةا اللؤلممفا و\أوا الناشمم.ا لا توجممدا وتسمميلةا .ا لا  ُيمكنا عملياا منعا القرصنةا وغير مجدية
ا لمموا لممرةا تقنيةا لتحقيقا ذلكا الهدفا تسوىا عدما النشا منا الصل.ا كلا ماا  ُينشا دبحيممثا تمكممنا موطممالعتها و

ا واحدةا يمكنا عملياا نةبسخها عدداا رغيرا منت ٍها منا الرات.ا توجدا وتسممائلا لتنصممعيبا النةبسممخا عممادةا ممماا تعرقممل
ا التستخداماتا الشوعةا (مثلا النةبسخا الحتياطيا لفلما اتشمتيته)،ا لكنهماا لا تةبستعصما علما القراصمنة.ا همل

�ّرا الةبسمنينا فمما منمعا نةبسممخا الفلما و ا الربمجيماتا أوا كسمما حمايممةا الجهمزةا ترىا أيا تقنيممةا نجحمتا علمما ممم
قنواتا الةبسواتل!ا الحمولةا و

 أن يمنع النسخ لي غرض؟  أليس من الفضل أن تكون "كل الحقوق محفوظة" للملؤلف و•
ا هذاا اختيارا للملؤلف.ا فا أحيانا كثيرةا ينتجا ا ُلدبدعا أعمالا عديدةا يدبيعا دبعضهاا وا يدبقىا الدباقيا دبلا اتسممتخدام،
ر سِ�ّورا النصحاف،ا وا قدا يرىا إتاحتهاا للخرينا للتستفادةا منهمما،ا وا لممديناا أمثلممةا علمما فائممدةا مثمملا هممذا ا مثلا ا ُلنص

قدا دبنىا عليهاا آخرونا ماا يفيد.ا للمجتمع.ا كماا يحبا الدبعضا رؤيةا تنصميماتهما و
ر سِفلممم ا كماا قدا يختارا ملؤل ُفا موتسيقاا ها ٍوا نشا دبعضا أعمالها دبرخنصةا حرةا فيةبستخدمهاا مخممرجا تسممينمائيا فمما 

�ّي.ا التعاشار�كا الدبداعيا فا الجتمعا هوا الصل.ا  يحققا نجاحاا كدبيراا وا تشهرةا لتسما الوتسيق
 لاذا أبدأ أنظظا بالسظظماح للخريظظن باسظظتغل ل أعمظظال؟ و كيظظف أضظظمن أن غيظظري سظظيعطون مثلمظظا و•

يأخذون؟ 
�ّما ضخما منا النصنفاتا الفنيةا مممنا كمملا النممواع؛ا صممورا و ا أفلما موتسمميقاا وا لنا تكونا الول.ا علا النتنتا ك

ا خرائممطا منعاشممورةا قواعدا دبيانمماتا وا تدريدبية،ا وا أدلةا تقنيةا وا دوائرا معارفا وا مناهجا تعليميةا وا كتبا وا و
ا النةبسدبةا موجممودانا مممنا تةبستفيدا منها دونا أنا تعلم.ا التعاشار�كا وا دبرخصا حرة.ا أنتا رغالدباا تةبستخدما دبعضهاا أو

قدبلا الرخنصةا دبكثير!ا 
مَتقا " صخُّرةصخصةرخنصةا العاشاعا الدبداعيا يمكنكا أنا تعاشتطا فيهاا ترخيصا العملا ا ُلعاش ا "ا دبحيممثا يتمموجببذات ال

يدبنيا عليها أنا ينشا هوا دبدورها العملا الناتجا دبذاتا ال ُ�ّرخنصة.ا ا علا منا يةبستفيدا منا عملكا أو
نُ.ّص الرخصة بالعربية؟ • هل يوجد ن

مَ�ّرخنصة،ا و ر سِمدتا الصدارةا العردبيةا الردنيةا منا ال لتزالا الصدارةا الرصيةا تنتظرا إتمامها.ا اع ُت
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