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تقديم

سيموني هو فنامن ومحامم رائع .غالبش اا م ا يتمخشض ه ذا الخليشط عشن مح ام انتهشى بشه المشر

ليكون فنان اا .ولكن على العكس ،اتختار سيموني الطريق الصعب ،والقشل بريق اا .اتختشار أن يفيشد
النسانية بكونه محامياا وناشراا للمعرفة القانونية .كتاباته عشن الحقشوق المتروكشة ""Copyleft
ومششششاركة المعرفشششة كشششانت مصشششدر إلهشششام لكشششثير مننشششا فشششي إيطاليشششا ،ولقشششد رحبشششت بفرصشششة توسشششيع
الجمهششور بكتابششة النسششخة النجليزيششة .لقششد كنششت قارئششاا متحمسشاا للنسششخة اليطاليششة ،والنجليزيششة
منها كانت بل شك أعلى من توقعاتي .بطريقة حازمة ومباشرة وعملية ،يقودنا سيموني تخلل
تعقيدات ترتخيص المشاع البداعي في العالم الواقعي.
إنششه موضششوع جديششد وقششديم فششي الن ذاتششه ،إن سششنين مششن الحتكششار الثقششافي قششد أتخفششت
الثقافة الفردية عن نظر ك ا
ل من المحامين والمؤلفين أو المطورين ،لذا وجششب علينششا أن نكتشششف
ثغششرات قانونيششة لمنششح الفكششار والبرامششج حريتهششا .لششم يقلششق أسششلفنا حيششال ذلششك ،إذ كششانت طششرق
مشششاركة المعرفششة والفكششار بسششيطة ومباشششرة ،مثششل الحششديث ،الرسششم ،عششزف الموسششيقى ،أدوات
وحاجيات البناء كانت طبيعية.
بينما في أيامنا الحالية ،تحتاج نفس المفاهيم إلى حركات بهلوانية لوضع هيكششل قششانوني
وعملشششي لتبسشششيط عمليشششة بيشششع الل مبشششاع  -أي الفكشششرة -ومششششاركتها .لقشششد اتخترعنشششا أقشششوى أداة فشششي
التاريششخ بعششد الصششحافة لمشششاركة المعرفششة أل وهششي شششبكة النششترنت العالميششة ،ويبششدو أن نظامنششا
القانوني بالكامل نمشكل فقط لمنع مشاركة هذه المعرفة.

الفنانون ومطورو البرامج متشابهان فشي احتقارهمششا للقشانون عششاداة ،وأحيانششاا مشا يكشون لهششذا
سششبب اا .لششذلك كلهمششا فششي حاجششة ملحششة لششدليل سششهل الوصششول متماسششك صششحيح إلششى المواضششيع
القانونيششة ،لنششه ليششس هنششاك أسششوأ مششن عششائق الجهششل التششام والمعرفششة الناقصششة .كتششاب سششيموني هششو
بالضبط ما يحتاجه الفنان لمعرفششة مششا يجشب فعلشه .هششذا ل يعنشي أن النصشيحة القانونيشة قششد تمنشع
الضرار بشكل تام ولكن مع ذلك؛ القرارات الحكيمششة بإمكانهششا منشع كشل أو بعشض النتائششج السشلبية.
هذا ما سيجده القارئ في ذلك الكتاب.

كارلو بيانا Carlo Piana -

تقديم المؤلف

هذا الكتاب ) وهششو أول كتششبي باللغششة النجليزيششة( هششو تطششوير لكتششاب سششابق ننشششر باليطاليششة

في أكتوبر  ٢٠٠٨ونال قدر من النجاح في إيطاليا .ولهذا وجدت أنششه سششيكون مشن المفيششد إصششدار
نسششخة لجمهششور أكششبر ،تخششارج حششدود بلدي .ومششع ذلششك ،هششذه النسششخة النجليزيششة ليسششت نسششخة
مطابقة للنص اليطالي ،ولكنها معدلة للجمهور العالمي.
بعد كتاباتي التخرى عن ثقافة الحقوق المتروكة ) Copyleftبشكل عام( ،جاء إلهششام كتششاب
مخصشششص للمششششاع البشششداعي نتشششاج سشششنين عديشششدة مشششن المششششاركة النمجشششندة فشششي القشششوائم البريديشششة
والمنتششديات العامششة المهتمششة باسششتخدام الششتراتخيص :فششي الواقششع ،تخلل هششذه المناقشششات تكششررت
سلسلة من النطباعات الخاطئة للمستجدين .ولذا اعتقدت أن وجود دليل للمستخدم -بل حشو
أو تفاصيل زائدة -قد يستطيع إنقاذ الموقف.
آمششل أن يكششون هششذا العمششل محفششز اا لسششتخدام وتطششوير النمششاذج المبتكششرة لتوزيششع العمششال
البداعية ،مثل تراتخيص المشاع البششداعي وكششل المششور التخششرى ذات الصششلة .والن ،ليششس فقششط
للجمهور اليطالي ،ولكن لكل أنحاء العالم آمل أن تستمتعوا بقراءة هذا الكتاب.
ششششكر تخشششاص لكشششل مشششن جوليشششا ،لستششششارتها القيمشششة؛ كشششارلو ،لقتراحشششاته المفيشششدة؛ مايشششك،
لمساعدته الهامة في تحديث الكتاب إلى الصدار  .٢.٠وكل النششاس اليطششاليين الششذين دعمششوني
منذ بداية مشروع .Copyleft‐Italia.it

سيموني اليبراندي Simone Aliprandi -

الفصل الأول

مقدمة عن الظاهرة
 .١مقدمة.
فشششي نهايشششة التسشششعينات مشششن القشششرن الماضشششي أدرك عشششالم النتشششاج الفنشششي الثقشششافي )مشششن النششششر،
والموسششيقى ،والسششينما ،إلششى العلم( ظهششور أكششثر طفششرة اجتماعيششة واقتصششادية مبتكششرة منششذ عهششد
الثورة الصناعية :أل وهي التقنيات الرقمية وشبكات التواصل العالمية الهائلة.
إلششى ذلششك الششوقت كششان نمششوذج الحقششوق المحفوظششة " ) "Copyright modelالششذي نشششأ فششي
انجلترا القرن الثامن عشر تخلل الثورة الصناعية وأصبح منتشراا في القرنيششن التششاليين فششي معظششم
الششدول الصششناعية( يطبششق علششى جميششع موجششات البتكششار التقنششي؛ ومششع ذلششك كششان تششأثيره علششى الطفششرة
التخيرة منزعنزع اا غير قوي .إذ لم يعد الناس يعتبرون العمال البداعية )وهي الهدف الحقيقي من
حمايششة الحقششوق المحفوظششة( وحششدة متكاملششة مششع ناحيتهششا الماديششة الششتي كششانت الطريقششة الوحيششدة
لتوصيلها إلى الجمهور.
فالروايششة ،ل نتقششرأ ،لششم تعششد بحاجششة أن تطبششع علششى الششورق ككتششاب إذ أنهششا يمكششن أن تنتقششل بطششرق
أتخرى وعبر قنوات اتصششال مختلفششة بفضششل تقنيششات التواصششل الرقميششة ،المقطوعششة الموسششيقية مث ا
ل،
لششم تعششد بحاجششة للطبششع علششى قششرص فينيششل ) Vinyl diskأقششراص الجرامششافون(أو قششرص ضششوئي
 ،Optical diskولم يعد الفيلم بحاجة للنشر على هيئة شريط فيديو  VHS cassetteأو قرص
.DVD

الفهرس

١١

مقدمة عن الظاهرة

دليل استخدام المشاع البداعي

وفي نفس الفترة بالتوازي مع النتشار الهائششل لتقنيششات التواصششل الرقميششة ،كششانت هنششاك طفششرة
ثقافية واجتماعية أتخرى ،واحدة من الهم في العقود التخيرة :نحشن نتحشدث هنشا عشن البرمجيشات
الحشششرة مفتوحشششة المصشششدر )والمعرفشششة أيضشششاا بالتختصشششار  (FLOSSيتبعهشششا ظهشششور نمشششوذج الحقشششوق
المتروكشة  .Copyleft modelوقشد أنششئ نمشوذج حقشوق النسشخ المحفوظشة التقليشدي فشي مجشال
تكنولوجيشششا المعلومشششات ) منشششذ منتصشششف الثمانينيشششات( بنشششااء علشششى مفهشششوم "كشششل الحقشششوق محفوظشششة".
وكنتيجة لذلك نشأ نموذج بديل لدارة حقوق النسخ من تخلل تطبيق تراتخيص مبتكرة.
وهذا النموذج الجديششد قششد وصشل إلشى مرحلششة ل ريشب فيهشا مشن النضششج فشي مجشال تكنولوجيشا
المعلومات ،بالضافة إلى مششروره ببعششض التجششارب الهامششة فششي المجششالت التخششرى للنتششاج البششداعي.
في الواقع ،ما بين نهاية التسعينات وبدايششة اللفيشة الجديشدة ،نشششأت العديششد مشن المششاريع الرائششدة
التي احتاجت تراتخيص مصممة للنصوص ،الموسيقى والعمال الفنية عامة.
وهذه التجربة الجديدة هي ما صيغت تخطششة مشششروع المشششاع البششداعي لجلهششا :مشششروع مششن
البداية يبدو أكثر وضوحاا وبعيد النظر بالمقارنة بالمشاريع السابقة له.

الفهرس
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مقدمة عن الظاهرة

دليل استخدام المشاع البداعي

 .٢ما هو المشاع الإبداعي؟
حين نشير بالمصطلح العششام "المشششاع البششداعي"  ،Creative Commonsفنحششن نشششير فششي
الوقت ذاته إلى مشروع واسع النتشار وإلى مؤسسة غير هادفة للربح التي تقف تخلفه.

أ .مشروع المشاع البداعي.
ذلششششك المشششششروع ،وليششششد مبششششادرة علمششششاء الحاسششششب اللششششي والقششششانون فششششي كامبريششششدج بوليششششة
ماساتشوستس ،منظم للغايششة ،وهشو الن متواجششد فشي أكششثر مشن  5٠دولششة حشول العشالم ومشدعوم مشن
قبششل المفكريششن البششارزين فششي مجششالت مختلفششة .وتحششت مظلتششه هنششاك مشششاريع فرعيششة أتخششرى ذات
علقة وهي مهمة حقاا لتوطيد ثقافة المشروع على المدى البعيد.
الهدف الساسي لهشذا المششروع هششو ترويششج الحششوار العشالمي حششول النمشاذج والمثلششة الجديشدة
لدارة حقوق النسخ ونششر الدوات التقنيششة والقانونيششة )مثششل الشتراتخيص والخششدمات المتعلقششة بهشا(
التي تسمح بنموذج "بعض الحقوق محفوظة" في توزيع المنتجات الثقافية والفكرية.

ب .مؤسسة المشاع البداعي.
في البداية ،مؤسسشو المششروع وداعمشوه قشد نظمشوا هيئشة غيشر هادفشمة للربشح لتعقشب ومتابعشة
أنشطة النشر المرتبطة بالمشروع واستقبال التمويل والتبرعات.
مششن وجهششة النظششر القانونيششة فششإن مؤسسششة المشششاع البششداعي هششي مؤسسششة تخيريششة معفششاة عششن
الضرائب بمكتبها المسجل في سان-فرانسيسكو .وإلى وقتنا الحششالي ليشس لهشا فششروع أتخششرى .تنظشم
مؤسسة المشاع البداعي اتفاقيات مع مؤسسشات سششابقة لهشا مثشل الجامعشات ومراكشز البحشث الشتي

الفهرس

١3

مقدمة عن الظاهرة

دليل استخدام المشاع البداعي

تسششششمى بالمؤسسششششات المنتسششششبة والششششتي تضششششطلع بأنشششششطة المشششششاع البششششداعي المحليششششة والدوليششششة
والقليميششة مثششل التعليششم ،الفعاليششات ،تششوطين ونقششل الششتراتخيص القانونيششة ،الترويششج لتبنششي أدوات
المشاع البداعي ،والترجمة.

ج .روح المشروع.
يحتششوي الرابششط التششالي علششى تعريششف مختصششر بمشششروع المشششاع البششداعي وأغراضششه :وهششا هششو
النص المعني بالكامل.

http://wiki.creativecommons.org/History
»وصل مؤتخر اا النقاش حول السيطرة على البداع والتحكم فشي حقششوقه إلشى أقصششى مشداه .مشن
ناحيششة هنششاك رؤيششة للتحكششم الكامششل بششالحقوق ،عششالم حيششث يصشبح كششل اسششتخدام للعمششل تحششت القششانون
والسيطرة وحيث مبدأ "جميع الحقوق محفوظة" -وبعدها يمكن السماح ببعض الحقوق -هششو المبششدأ
الطششبيعي .ومششن الناحيششة التخششرى هنششاك رؤيششة فوضششوية ،عششالم يتمتششع فيششه المؤلفششون بمششدى كششبير مششن
الحرية والبداع ولكنهم عرضة للستغلل .حيث التوازن والوسطية والعتدال وهشي القشوى الرائشدة
لنظام حقوق النشر الذي يقيم البداع والحماية على حد سواء قد أصبحت معرضة للنقراض.
وهنششا يظهشر المششاع البششداعي لحمايتهششا وإحياءهشا .حيشث نسششتخدم الحقششوق الخاصششة لنشششاء
حاجيششات عامششة :إذ تصششبح العمششال البداعيششة حششرة ومتاحششة لسششتخدامات معينششة .مثششل حركششات
البرمجيششات الحششرة والمصششادر المفتوحششة ،غايتنششا مجتمششع متعششاون حششر ولكششن وسششائلنا تطوعيششة حششرة.
نعمششل لتقششديم طريقششة تحششوى أفضششل مششا فششي العششالمين للمبششدعين لحمايششة أعمششالهم والتشششجيع علششى
استخدامها في مجالت معينة في الن ذاته ،لتقرير مبدأ "بعض الحقوق محفوظة"«.
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ومن هذا النص تتضح مهمة المشاع البداعي في كونها حلا وسطاا بين نموذج "كل الحقششوق
محفوظشششة" ) التشششابع لفكشششرة حقشششوق النسشششخ المحفوظشششة التقليديشششة( ونمشششوذج "ليسشششت هنشششاك حقشششوق
محفوظة" ) التابع لفكرة الملكية العامة أو بمعنى آتخر مفهوم عدم وجود حقوق نسخ(.

د .أصل تسمية المشاع البداعي .Creative Commons
نشششر القتصششادي جششاريت هششاردين  Garrett Hardinمقالششة مهمششة بعنششوان "مأسششاة المشششاع
 "The tragedy of the commonsفي عام  .١96٨في هذه المقالة يوضح رؤيته فششي واحشدة
من أكثر المعضلت الجتماعية والقتصادية جدلا.
وقششد أوضششح هششاردين فششي كلمششات بسششيطة مثششا ا
ل بوضششح كيششف أن تلششك المتعششة العامششة الششتي
يستطيع أن يستهلكها الجميع دوماا ما تنتهي نهاية تعسة.
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مقدمة عن الظاهرة

وقد كان هذا المثشال عبشارة عشن مجموعشة م ن الرعشاة الشذين يتششاركون فشي قطعشة عامشة م ن
ع أن يطلششق أبقششاره لششترعى فيهششا .مششن وجهششة نظششر هششاردين ،إنششه مششن
الرض " ،حيششث مسششموح لكششل را م
ع من مصلحته أن يطلق أقصى عدد يسششتطيعه مششن البقششار فششي الرض ،حششتى ولششو
المؤكد أن كل را م
نتج عن ذلك دمارها .بالتالي يستفيد الراعي من أبقاره الضافية ،بينما يتشارك الجميششع تخسششارتهم
ع علششى مصششلحته الفرديششة ،ستسششتهلك الرض المشششاعة تمامششاا وتنتهششي
فششي الرض .إذا ركششز كششل را م
مواردها مما ينتج تخسارة جميع الرعاة".

)(١

عشششارض نمن نظشششري المششششاع البشششداعي ،وعلشششى رأسشششهم لشششورانس ليسشششيج ،Lawrence Lessig
تلشششك الرؤيششة موضشششحين أنشششه فشششي حالشششة المنتجشششات الفكريشششة والبداعيششة ،لششن تحشششدث هششذه المشششكلة
إذ أن كششل منتششج إبششداعي تزيششد قيمتششه الجتماعيششة بزيششادة عششدد الفششراد المسششتفيدين منششه .بالضششافة
إلششى ذلششك ،هششذه المنتجششات الفكريششة ليسششت عرضششة للسششتهلك بششالمفهوم المششادي ول تخضششع للقصششور
الطششبيعي إذ أن البششداع البشششرى ل محششدود .ومششن ثششم ،نسششتطيع أن نتحششدث عششن "كوميششديا المشششاع
 ،"Comedy of the commonsحيث المنتجات المعنية هي المشاع البداعي.
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مقدمة عن الظاهرة

 .3ما ليس مشاعا ا إبداعياا.
هناك العديد من الفكار الخاطئة عشن دور ووظيفشة المششاع البشداعي .ل ذا كشان م ن الضشروري
إيضاح وتصحيح هذه النطباعات المنتشرة والخطيرة منها.

أ .المشاع البداعي ليس هيئة عامة ذات واجبات مؤسسية.
مؤسسة المشاع البداعي كهيئة تتبع القانوني المدني ،ليس لها أي دور مؤسسششي فششي الششدول
محشششل المششششاريع النششششطة المتعلقشششة بالمششششاع البشششداعي .وهشششذا ل يعنشششي أن بعشششض ممثلشششي المجتمشششع
التعاوني )وأحياناا بعض من أعضاء اللجنة الدارية أيض اا( لشم تشأتهم الفرصشة للتواصشل مشع الهيئشات
الحكوميشششة لبعشششض الششدول للحصشششول علششى المعلومششات الموسششعة حيشششال المششششاكل المتعلقشششة بنظريشششة
حقوق النسخ .وهذا فقط من منظور الحوار الثقافي والعلمي ،وليس المنظور السياسي.

ب .المشاع البداعي ليس من جمعيات إدارة حقوق الملكية مثل  ASCAP, PRSومثيلتهم.
واحششدة مشن أكششثر نقششاط سششوء التفشاهم المنتشششرة النطبششاع عششن المشششاع البششداعي كمثششال بششديل
لجمعيشة إدارة حقشوق الملكيشة (Copyright Collecting Society ) ،وهشي وظيفتهشا مختلفشة
وموجودة في جميع الدول.
اقتباسشش اا مششن تعريششف ويكيبيششديا ،جمعيششة إدارة حقششوق الملكيششة هششي »هيئششة أنشششئت مششن قبششل
جهشات تخاصشة أو مشن قبششل قشانون حقششوق النششر ،دورهشا جمشع إيششرادات الملكيششة مشن مختلششف الفشراد
والمجموعات لصالح ح نملة حقوق النسخ .ولها سلطة ترتخيص العمال وجمششع إيراداتهششا كجششزء مشن
عقشششد قشششانوني أو اتفاقيشششة مشششع حامشششل حقشششوق النسشششخ لتمثشششل مصشششلحة المشششالكين فشششي التعامشششل مشششع
المرتخصين والمرتخصين المحتملين«.

)(٢
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إذ ل تتعاقد منظمة المشاع البداعي مع حملة حقوق النسخ ،ول تمثلهششم أو تفششرض دوراا فششي
مصالحهم.

ج .منظمة المشاع البداعي ليست شركة استشارة قانونية.
ل تقششششدم منظمششششة المشششششاع البششششداعي ول المجتمعششششات وفششششرق العمششششل المتعلقششششة بهششششا تخششششدمات
الستششارة القانونيشة .وبالضشافة إلشى ذلشك فشإن المششاع البشداعي  -كم ا ذكرنشا سشابقاا  -ل تقشوم بشأي
دور وسيطي ،بالتالي ليس لها أي مسئولية عن أي نتائج لستخدام الرتخص.
ولمنششع أي لبششس حاصششل ،فششإن ذلششك موضششح فششي بدايششة كششل رتخصششة» :ل تعتششبر منظمششة المشششاع
البششداعي  Creative Commonsشششركة محامششاة كمششا أنهششا ل تقششدم تخششدمات قانونيششة ،ول ينشششئ

توزيع هذا الترتخيص أي علقشة توكيشل قانونيششة .وإنمششا تقشدم منظمششة المششاع البشداعي Creative
 Commonsهششذه المعلومششات "كمششا هششي" دون أن تقششدم أطيششة ضششمانات فيمششا يتعلششق بمضششمونها ،ول
تتحمل مسؤولية الضرار التي تنتج عن استخدامها«.

 .4النسخ المو وططط ةنة من التراخيص.

كما ذكرنا سابقاا ،فإن مشروع المشاع البداعي يتمثل في:

.١

هيكششل مركششزي مششترابط ،وهششو المالششك الرسششمي لحقششوق العلمششة التجاريششة ،Trademark
واسششم النطششاق ) www.CreativeCommons.orgوالسششماء التخششرى المرتبطششة بششه(،
وحقوق النسخ للمادة الرسمية المنشورة على المواقع.
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ششششبكة مشششن المنظمشششات التابعشششة الشششتي تمثشششل نقشششاط انطلق للعديشششد مشششن مششششاريع المششششاع
البداعي الموزعة على مدار العالم .وهششذا الششتركيب الهرمششي )الششذي حسششب رؤيششة البعششض ل
يتناسششب مششع الطبيعششة التلقائيششة التشششاركية لثقافششة المحتششوى المفتششوح( يسششمح بالتأكشد مششن
التطششبيق الصششحيح لتششوطين الششتراتخيص وإدراك المعلومششات والنشششطة الحساسششة بطريقششة
منظمة وفعالة.

وتقسشششم جميشششع مششششاريع المششششاع البشششداعي الدوليشششة إلشششى قسشششمين :قسشششم مخصشششص للجهشششات
القانونية ،مثل ترجمة ،وتبني ،وتوضيح التراتخيص .والقسم التخششر مخصششص لغششراض تكنولوجيششا
المعلومات ،مثل تنفيذ الحلول التكنولوجية لستهلك موارد المششاع البششداعي .وهنششاك قسششم ثششالث
) يتشششداتخل مشششع القسشششمين التخريشششن( يهشششدف إلشششى التوعيشششة والعلن عشششن فلسشششفة المششششاع البشششداعي
وفكرتششششه ،إذ ينظششششم الفعاليششششات العامششششة ،القششششوائم البريديششششة ومنتششششديات النششششترنت ،وينشششششئ المششششواد
المعلوماتية المتعلقة.
تتضششمن فكششرة تششوطين الششتراتخيص  License Portingترجمششة هششذه الششتراتخيص إلششى لغششات
عديشدة ،وأيضش اا تكييشف الششروط بمشا يتناسشب مشع النظمشة القانونيشة المختلفشة بيشن الشدول .النشواع
التخرى من التراتخيص مفتوحة المصدر ،بالرغم من وجششود تراجششم لهشا بلغشات مختلفشة مشن النسششخة
الصلية ،تتضمن بند اا ينص علشى أنششه فششي حالشة وجششود أي فقشرات غيشر واضشحة المعنششى ،نيرجشى مشن
الطششرف المتخصششص ) محكمششة ،محششام (..العششودة إلششى النششص باللغششة الصششلية ،والششتي يوفرهششا موظششف
رسششمي .بالتششالي ل تضششع هششذه الششتراتخيص التخششرى اعتبششاراا حيششال توضششيح المفششاهيم حسششب قششانون
الدولشششة الشششتي تسشششتخدم فيهشششا ،حيشششث نينشششص صشششراح اة أن الرتخصشششة الفلنيشششة تتبشششع القشششانون اليابشششاني
)أو الفرنسي ،أو اليطالي ،إلخ(.
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وقد عمل المشاع البداعي على حل ه ذه المش اكل م ن تخلل تنفيشذ مشا يطلشق عليشه "تشوطين
الرتخشششص  ،"Localization of Licensesوالشششذي تتشششوله المنظمشششات التابعشششة العديشششدة ،وتشششديره
المؤسسششة بالوليششات المتحششدة .بالتششالي ،فششإن الششتراتخيص اليطاليششة أو الفرنسششية أو اليابانيششة ليسششت
نسخ اا طبق الصل من التراتخيص المريكية ،بل تراتخيص مستقلة معندلششة حسشب الهيكششل القشانوني
لكل دولة.
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الفصل الثاني

الرخص
 .١الأساسيات.

قبششل كششل شششيء ،لتجنششب الوقششوع فششي واحششد مششن أكششثر التخطششاء شششيوعاا عششن رتخششص المشششاع

البداعي ،يجب علينا توضيح المبادئ المشتركة بين أنواع الرتخص مفتوحة المصدر.

أ .تعريف تراخيص حقوق الملكية .Copyright Licenses
رتخصة حقوق الملكية هي الداة القانونية التي يسشتخدمها حاملهشا للسششيطرة علشى اسششتخدام
وتوزيششع عملششه .ويمكششن أن نعرفهشششا أيضششش اا بششأداة قششانون مششدني توضششح )بنشششااء علششى حقششوق الملكيششة(
استخدامات العمل المتاحة وغير المتاحة للتخرين .إن كلمة " "Licenseرتخصة النجليزيششة يعششود
أصششلها إلششى الفعششل اللتينششي " "Licereوهششو يعنششي السششماح أو الذن ،فششي الواقششع ،وظيفششة الرتخصششة
الساسية هي السماح باستخدام العمل المرتخص.

)(3

ب .الرخصة وتحديد العمل.
بعشدما أوضشحنا مفهشوم الرتخصشة بإمكاننشا فهشم كيشف أن واحشد م ن الفكشار الخاطئشة الرئيسشية
عششن الششتراتخيص المفتوحششة بل أسششاس فششي الواقششع :ونحششن نتحششدث هنششا عششن فكششرة أن الرتخصششة هششي
وسيلة لتقييد العمل المر طتخص .في الواقع ،ليست الرتخصة نفسششها هششي مشن تحششدد اسششتخدام العمششل،
بل حقوق الملكية الفتراضية تحدد استخدام العمششال البداعيششة ،بينمششا الرتخصششة المفتوحششة تعمششل
في التجاه المعاكس .إذ أن أحشد الهشداف الرئيسششية للرتخشص المفتوحشة هشو السشماح باسشتخدامات
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معينششة للعمششل ليسششت متاحششة عششاد اة فششي نمششوذج حقششوق الملكيششة التقليششدي )أي نمششوذج "كششل الحقششوق
محفوظة .(" All Rights Reserved

ج .الرخص والستحواذ على حقوق الملكية.
الترتخيص ليس له تأثير على امتلك حقوق النسخ للعمل البشداعي أو حشتى حمايشة أو إثبشات
الملكيششة .إذ أن ترتخيششص عمششل إبششداعي يتبششع امتلك حقششوق النسششخ وامتلك الششدليل علششى ملكيتششه.
بالتششالي ،فششإن المؤلششف يحصششل علششى حقششوق الملكيششة لعملششه "تلقائيششاا" ،ثششم لششه أن يقششرر تنظيششم حقششوقه
بترتخيص العمل.
د .المرخخص والمرخخص له.
دعنا نبدأ بافتراض أن مالك حقوق العمل البداعي هو الوحيد المتاح لششه قانونششاا ترتخيصششه .إذ
أن عادة ما يكون المؤلف هو المالك لحقوق النسخ ،ولكن بإمكانه التعاقد على نقل كل حقوقه إلى
طششرف آتخششر ) علششى سششبيل المثششال ناشششر ،أو وكالششة ،أو شششركة إنتششاج ،(...وفششي هششذه الحالششة فششإنه يخسششر
إمكانية اتختيار رتخصة العمل .ومنع اا للخلط ) وحيث أن تحديششد مششن هششو الطششرف صششاحب الحششق فششي
التختيار ليشس لشه تشأثير كشبير علشى تحليلنشا(  ،فسنششير إلشى حامشل حق وق الملكيشة صشاحب ترتخيشص
العمل بصفة "المرختخص".
تؤثر الرتخص المفتوحة على عدد من الطراف غير المحششددة .إذ أن هششذه الطششراف قششد تكششون
مستخدمين متشابهين للعمل ) قنراء ،مستمعين ،مشاهدين ،(...ولكن فشي بعشض الحشالت )فشي حالشة
الرتخص التي تسمح بتعديل وإعادة نشر العمل المرطتخششص( فششإن تلششك الطششراف تصششبح فنعالششة بشششكل
مباشر في آلية المصادر المفتوحة.
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بالتالي ،فسنسشتخدم مص طلحاا ششام ا
ل للششارة إلشى جميشع الطشراف المحتمليشن الشذين تسشري
عليهم الرتخصة :أل وهو "المر طتخص له" .وسنشير إلى العمل الساري عليه الششترتخيص بتعششبير "العمششل
المرطتخص".

هـ.كتابة الرخصة.
حيششث أن هششذه مسششألة قانونيششة )بششالدق تتبششع قششانون العقششود( ،فليسششت هنششاك تخطششوات معينششة
لتباعها أو إجراءات رسمية .بالتالي فكل مؤلف )أو حامل حقوق( له كامل الحرية بكتابة رتخصته
الشخصششية أو ترتخيششص عملششه .ومششع ذلششك ،للسششتفادة مششن الدوات والحمايششة الششتي يوفرهششا القششانون،
يجششب أن نأتخششذ فششي العتبششار أسششاليب القششانون المششدني .حيششث أن ترتخيششص حقششوق النسششخ مسششتند
قانوني يحتاج إعداد وتخبرة.
بتعبير آتخر ،المشكلة الساسية تتمثل في أن الرتخصة المكتوبة بششرداءة وبششدون نششص مناسششب
وقواعششد هامششة ،لششن تششؤدي وظيفتهششا كمششا يجششب ،أو حششتى يمكششن أن يصششبح لهششا تششأثير عكسششي علششى
المرطتخص.

و .فكرة التراخيص النموذجية.
إذا استبعدنا مبدأ " افعلها بنفسك" ،فهناك طريقتين بديلتين :إمشا أن يوكشل المرختخشص محاميشاا
لكتابششة الرتخصششة ) ولكنهششا قششد تكششون طريقششة مكلفششة(؛ أو يسششتعين بششالرتخص النموذجيششة الششتي توفرهششا
بعض المششاريع والمنظمشات غيشر الهادفشة للربشح مث ل المش اع البشداعي ،Creative Commons
مؤسسشششة البرمجيشششات الحشششرة  ،Free Software Foundationأو مؤسسشششة برمجيشششات أباتششششي
.Apache Software Foundation
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وهناك مبدأ أساسي يجب النتباه له :أن تلك المنظمات ل تعد طرفاا في القضية ،أو مسششؤولة
عن التراتخيص ،ول تتعامل بشكل مباشر مع النصائح القانونية المتعلقة باستخدام رتخصهم .إذ أن
تلششك الهيئششات دورهششا التششأليف والتعريششف بششالرتخص ،وإنششه مششن الممكششن التواصششل مششع طششاقم المششاريع،
إرسال التعليقات ،الشارة إل ى دراسشة القضشايا المتعلقشة ،البشدء فشي المناقششات العامشة ،ولكشن ليشس
ممكن اا تدتخلهم في كل قضية مفردة .بالتششالي فششإن كششل حامشل للحقششوق عليششه المسششئولية الكاملششة عششن
ترتخيص عمله بالرتخصة النموذجية ،لذا من المهم أن تكون على علم جيد بذلك.
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 .٢الأشكال المختلفة للرخص.
فششي هشذا القسشم سششنتناول كيششف أن رتخشص المششاع البششداعي متميشزة عشن غيرهشا مشن الرتخشص
المفتوحة .البتكار الواضح والفارق لمطوري المشروع يتمثل في إصدار كل رتخصة بثلثة أشششكال
مختلفة في الشكل ومتساوية في المضمون.

أ .النص القانوني .The Legal Code
الرتخصشششة الصشششلية ) أو بشششالدق الششششكل المتعلشششق بالناحيشششة القانونيشششة( تسشششمى بشششالنص القشششانوني
 ، Legal codeوالشششتي تتكشششون مشششن بعشششض الشششديباجات وثمشششان مشششواد قانونيشششة تنظشششم توزيشششع العمشششل
المرطتخص.
وأدرك العديششد مششن النشششاس أن المسشششتخدم العشششادي للرتخصشششة ليشششس مشششؤهلا لقششراءة وفهشششم مسششتند
قانوني مثل ذاك ،أحياناا يتهرب من قراءته عمداا ،وأحياناا ل يملك العداد الكافي لقراءته .وبالتششالي،
يظهر هنا تخطر الستخدام الخاطئ للرتخص بهذه المعرفة القليلة؛ ويتمثل هذا في انتشششار معلومششات
مغلوطة ،أو اليحاء بعدم المصداقية مما قد ينفر المؤلفين والناشرين عن هذه الدوات.

ب .سند المشاع البداعي .The Commons Deed
وممشا سششبق فكششرت مؤسسششة المشششاع البششداعي بتصششميم شششرح ملخششص للرتخصششة مكتششوب بلغششة
واضحة مع الرسوم التخطيطية البسيطة؛ وهذا الشكل الثاني يدعى بسند المشاع البداعي.
ومن المهم أن نذكر أن » سند المشاع البداعي ليس رتخصة ،بل هو دليل بسيط يشرح النششص
القانوني ) الرتخصة الكاملة والصلية( ،شرح سهل وبسيط لبعض مواده الرئيسية.
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الرتخص

يمكنك اعتباره كواجهة صديقة للمستخدم للنشص القشانوني .بالتشالي فشإن هشذا الصشك ليشس لشه
قيمة قانونية ،ومحتوياته ليست موجودة في الرتخصة الفعلية«.

)(4

ج .النص الرقمي The Digital Code
وأتخيششراا وليششس آتخششراا ،الشششكل الثششالث للرتخششص نيششدعى بششالنص الرقمششي ،وهششي بيانششات وصششفية
 - Metadataبيانات عن البيانات -وصششف للرتخصشة بلغشة يمكشن لبرامشج الحاسشب الل ي فهمهشا مث ل
محركات البحث.
إذ صمم مطورو المشاع البداعي نظشام بيانشات وصشفية  Metadata Systemيعشرف باسشم
") CCRELاتختصاراا لش  Creative Commons Rights Expression Languageلغة شششرح
حقششوق المشششاع البششداعي"( الششذي يسششتخدم للتنششويه عششن العمششال المرتخصششة وتسششهيل الوظيفششة عششن
طريق نسخ نص الش  HTMLللتنويه عن العمل المرتخص بشكل صحيح وموثوق وتسششهيل البحششث
عن الرتخصة.
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صششورة لتوضششيح الشششكال المختلفششة لرتخصششة المشششاع البششداعي مششأتخوذة مششن الموقششع الرسششمي
للمشاع البداعي.
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الرتخص

 .3مواصفات الرخص واستخداماتها.

كمششششا ذكرنششششا سششششابق اا ،أن رتخششششص المشششششاع البششششداعي مسششششتوحاة مششششن نمششششوذج "بعششششض الحقششششوق

محفوظشششة" :الشششذي يعنشششي أن حامشششل الحقشششوق ،باسشششتخدامه ترتخيشششص المششششاع البشششداعي ،قشششد قشششرر
الحتفاظ بالبعض فقط من جميع الحقوق الممنوحة له بالقانون.

أ .الخواص المشتركة بين رخص المشاع البداعي.

)(5

كل رتخص المشاع البداعي تمتلك تخواص مشتركة هامة أل وهي:
 (١من وجهة نظر المرخخص.
كل رتخصة ستساعدك على:
•

حفظ حقوق الملكية.

•

العلن عششن أن السششتخدام العششادل للتخريششن ،أول عمليششة بيششع ،وحقششوق التعششبير الحششرة لششن
تتأثر بالرتخصة.
كل رتخصة تتطلب من المرطتخص لهم:

•

أن يأتخذوا إذن المر ختخص في أداء أي شيء يختار منعه )على سبيل المثال؛ النتفاع
التجاري ،إنشاء عمل مشتق(.

•

أن يحتفظوا بأي ملحوظة قانونية حول حقوق الملكية على جميع النسخ من العمل.

•

أن يرفقوا رابطاا إلى رتخصتك في جميع النسخ من العمل.

•

عدم تغيير أي شرط من شروط الرتخصة.

•

عدم استخدام تقنيات لمنع التخرين من الستفادة -بطريقة مشروعة -من العمل.
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الرتخص

كل رتخصة تسمح للمرطتخص لهم ،وذلك بعد استيفاء الشروط السابقة:
•

نسخ العمل.

•

توزيعه أو عرضه أو أداءه علناا.

•

تنفيذ عروض عامة رقمية له )على سبيل المثال :البث عبر النترنت(.

•

تحويل العمل لشكل أو هيئة أتخرى مطابق للصل.

 (٢من وجهة نظر المرخخص له.
عندما تستعمل مادة المشاع البداعي ،فيجب عليك:
•

أن تننسب العمل لمؤلفه.

•

أن تأتخذ إذن اا من المؤلف في حالة القيام أي من العمال الممنوعة في الرتخصة )مثل؛

)(6

الستخدام التجاري للعمل أو التعديل عليه في حالة نص الرتخصة على منع ذلك(.
•

الحتفاظ بالملحوظات المرفقة بشأن حقوق النسخ في جميع نسخ العمل.

•

تسمية رتخصة المشاع البداعي وتوفير رابط إليها في نسخ العمل.

•

عند التعديل في العمل ،نوه عن العمل الصلي مع توضيح التصرف فيه )مثلا "هذه
ترجمة فرنسية عن العمل الصلي الفلني"(.
بالضافة إلى ذلك ،حين تستخدم مادة تتبع المشاع البداعي ،فيجب عليك:

•

أل تغنير في نصوص الرتخصة.

•

أل تستخدم العمل بشكل يسيء لسمعة المؤلف.

•

ع لك أو لعملك.
أل توحي بأن المؤلف يدعمك أو را م

•

أل تضيف أي وسائل )مثل تقنيات إدارة الحقوق الرقمية  (DRMللعمل لمنع التخرين
من استخدامه حسب نصوص الرتخصة.
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الرتخص

ب .أساس رخص المشاع البداعي وبنودها الرئيسية.
رتخششص المشششاع البششداعي تتكششون مششن قسششمين :القسششم الول يتضششمن "الحريششات" الششتي يريششد
المؤلف السماح بها في عمله؛ والقسم الثاني يوضح شروط استخدام هذه الحريات.
باعتبار القسم الول )الحريات التي يمنحهششا المر ن ج
تخششص إلششى المرطتخششص لهششم( يمكششن أن نقششول أن
تلك الرتخص تسمح بنسخ وتوزيع العمل بالشكل والنص التالي:

لك الحق في "المشاركة  :نسخ و توزيع ونقل العمل".

ص لهم بتعديل العمل كما يلي:
ومن الناحية التخرى ،بعض الرتخص )وليس كلها( يسمح للمرتخ ط

لك الحرية في "الستخدام  :إعادة استخدام وتبني العمل في أعمال أتخرى".
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الرتخص

وبالننسششبة للقسششم الثششاني )شششروط المر ختخششص لسششتخدام عملششه( يمكننششا تصششنيف رتخششص المشششاع
البداعي في أربع بنود رئيسية يستطيع المرختخص التختيار بينها حسب رغبته.
ننسب المصنف  --يجب أن تعزو العمل إلى المؤلف أو صاحب الرتخصة بالطريقة
التي تراها مناسبة )لكن ليس بطريقة توحي أنهم مؤيدون لك أو لعملك(.
هذا البند موجود في جميع الرتخص ،وينص علشى أنششه فشي كشل م رة يسشتخدم فيشه
هذا العمل يجب أن يننسب العمل إلى مؤلفه.
غير تجاري  --ل يمكنك النتفاع التجاري من هذا العمل.
هذا يعني أنه إذا وزعت نسخ اا مششن العمششل ،ل يمكششن النتفششاع بششه بششأي شششكل تجششاري
أو مادي .إذا أردت النتفاع منه تجارياا فيرجى العودة للمر ن ج
تخص في هذا.
منع الشتقاق  --ل يمكنك تغيير ،والتغيير ،أو البناء على هذا العمل.
إذا أردت تعششششديل ،تصششششحيح ،ترجمششششة العمششششل أو الشششششتقاق منششششه ،فيجششششب العششششودة
للمر ن ج
تخص للسماح بذلك.
الترخيص بالمثل  --إذا كنت يعدل  ،والتغيير ،أو الستفادة من هذا العمل  ،قد
ينتج عن توزيع العمل إل في ظل تشابه أو تطابق في واحد لهذا الترتخيص.
هششذا البنششد ) كمششا فششي نمششوذج البرمجيششات الحششرة( ينششص علششى أن "الحريششات" الششتي
أتاحهشششا المؤلشششف سشششتظل مطبقشششة أيضشش اا علشششى النسشششخ المعدلشششة المششششتقة مششن العمشششل
المرطتخص )والنسخ المعدلة من المعدلة أيضاا ،كتأثير دائم ومستمر(.
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ج .حزمة الرخص.
وباسششتخدام الربششع بنششود الرئيسششية يمكششن أن نكششون سششتة أنششواع مششن رتخششص المشششاع البششداعي،
الششتي يعششود تسششميتها إلششى البنششود المششذكورة سششابقاا .وهششي )مششن الكششثر تسششامحاا وحريششاة إلششى الكششثر
تقييداا(:
ننسب المصنف.
) (Attribution

ننسب المصنف  -الترتخيص بالمثل.
) (Attribution - Share Alike

ننسب المصنف  -منع الشتقاق.
)(Attribution - No Derivatives

ننسب المصنف  -غير تجاري.
) (Attribution - Non Commercial

ننسب المصنف  -غير تجاري  -الترتخيص بالمثل.
) (Attribution - Non Commercial - Share Alike

ننسب المصنف  -غير تجاري  -منع الشتقاق.
) (Attribution - Non Commercial - No Derivatives
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وهناك نقطتين أساسيتين:
•

بند "ننسب المصنف" موجود في كل الرتخص.

•

يتعارض بندي "منع الشتقاق" و "الترخيص بالمثل" مع بعضهما البعض )إذ أن الول
يمنع تعديل العمل ،بينما الثاني يسمح به(.
وفي موقع المشاع البداعي الرسمي ستجد شرحاا مفصلا لكل رتخصة:

ننسب المصنف )(BY
هذه الرتخصة تسمح للتخريشن بتوزيشع ،تع ديل ،والبنشاء علشى عمل ك ،وحشتى السششتفادة منشه تجاريشاا،
طالمشا ي ننسششبون العم ل إليشك فشي الصشدار الصشلي .وتعشد تلشك الرتخصشة الكشثر حريشة وتسشامحاا بيشن
رتخص المشاع البداعي في نصوصها.
ننسب المصنف  -الترخيص بالمثل )(BY-SA
هذه الرتخصة تسمح للتخرين بتعشديل ،تغييشر ،والبنشاء علشى العمشل وحشتى النتفشاع التجشاري ،طالمشا
ي ننسبون الفضل إليك ويرتخصشون أعمشالهم المششتقة تحشت نفشس الششروط .وهشذه الرتخصشة عشادة م ا
تقارن برتخص البرامج مفتوحة المصدر .إذ كل العمال المبنية على عملك ستحمل نفس الرتخصة،
بالتالي ستسمح أيضاا بالنتفاع التجاري.
ننسب المصنف  -منع الشتقاق )(BY-ND
هذه الرتخصة تسمح للتخرين بالتوزيع التجاري وغير تجاري للعمل ،طالما كانت كاملة غير معدلششة،
مع ننسبها إليك.
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ننسب المصنف  -غير تجاري )(BY-NC
هذه الرتخصشة تسشمح للتخريشن بتعشديل ،تغييشر ،والبنشاء علشى عمل ك بششرط عشدم النتفشاع التجشاري،
وبالرغم من أن أعمالهم الجديدة المششتقة سششتعرف بعملششك الصششلي ولششن تكشون تجاريششة ،ل يشششترط
عليهم ترتخيصها بنفس الشروط.
ننسب المصنف  -غير تجاري  -الترخيص بالمثل )(BY-NC-SA
هذه الرتخصشة تسشمح للتخريشن بتعشديل ،تغييشر ،والبنشاء علشى عمل ك بششرط عشدم النتفشاع التجشاري،
طالمششا ي ننسششبون العمششل الصششلي إليششك ويرتخصششون أعمششالهم المشششتقة تحششت نفششس الشششروط .بالتششالي
يسششتطيع التخريششن تحميششل وإعششادة توزيششع عملششك تمامششاا كرتخصششة "الننسششب  -غيششر تجششاري  -ل تعششديل
 ،BY-NC-NDلكن سيتاح لهم أيض اا ترجمة وتعديل العمل والبناء عليه .وكششل العمششال المسششتوحاة
من عملك ستحمل نفس الترتخيص ،بالتالي ستكون غير تجارية.
ننسب المصنف  -غير تجاري  -منع الشتقاق )(BY-NC-ND
هذه الرتخصة هي الكثر تقييد اا في رتخصنا الست الرئيسية ،إذ تسمح فقط بإعادة التوزيع .وعششادة
مشا يطلشق عليهشا برتخصشة " العلن المجشاني" لس ماحها للتخريشن بتحميشل أعمال ك ومششاركتها طالمشا
كانوا ي ننسبونها ويشيرون إليك ،ولكنهم ل يستطيعون تعديلها أو النتفاع التجاري منها.
د .تحديث الرخص.
كمشا يح دث عشادة مشع معظشم المنظمشات الشتي تصدر رتخصشاا نموذجيشة ،فشإن نشص رتخشص المششاع
البداعي معرض للتحديثات غير العتيادية نتيجة للحاجة المحتملششة لتطششوير ،أو تحديششد ،أو تكملششة،
أو حششتى إلغششاء بعشش مض مششن بنودهششا .وهششذا يعتمششد علششى عوامششل متعششددة ،منهششا تطششور السششوق والبتكششار
التكنولوجي الذي ينتج آثاراا يجب اعتبارها في الرتخص.
الفهرس
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 .4الأدوات الأخرى المميزة للمشاع الإبداعي.
بنهاية عام  ٢٠٠7أطلق المشاع البداعي مشروعين جديدين وهششامين بهششدف إغنششاء الخششدمات
الداعمشششة للرتخشششص .وسشششنتحدث هنشششا عشششن تلشششك الداتيشششن اللتشششان تلعبشششان دوريشششن مختلفيشششن ،بفضشششلهما
يستطيع المر ختخصين تبادل معلومات إضافية إلى جانب المعلومات التي توفرها عملية الترتخيص.

أCC Plus .
حسششب المششذكور فششي موقششع المشششاع البششداعي ،فششإن  CC Plusعبششار عششن »نظششام يششوفر طريقششة
بسششيطة للمسششتخدمين للحصششول علششى حقششوق إضششافية علششى الحقششوق الممنوحششة مششن قبششل رتخصششة
المشششاع البششداعي« 7).ويعتششبر  CC plusملحوظششة مرفقششة تنششوه عششن صششلحيات أكششثر بالضششافة إلششى
تلك الممنوحة من قبل الرتخصة المتاحة.
" على سبيل المثال ،قشد تششوفر رتخصشة المششاع البششداعي لعمشل مشا الحقششوق غيششر تجاريشة .ومششع
 ،CC Plusفقد تضيف الرتخصة أيضاا رابط يمنح به الكاتب بعض الستثناءات لحق عدم النتفاع
التجاري  -وغالباا ما تكون استثناءات تجارية ،لكن أيضاا قششد تكششون صششلحيات أو تخشدمات إضششافية
مثشششل الضشششمان ،السشششماح بالسشششتخدام دون ننسشششب ،أو حشششتى السشششماح بالتنفيشششذ المشششادي والعلمشششي
أو بمعنى آتخر بالتنفيذ على أرض الواقع".

)(٨

ولفهششم أكششبر ،دعنششا نتنششاول واحششد مششن أكششثر الحششالت النموذجيششة المعروفششة :حالششة الموسششيقي
المستقل الذي ينشر أغاني تحت رتخصة المشاع البداعي "غير تجاري" على موقعه .وبالتالي فإن
أغانيه بذلك الترتخيص يمكن أن نتحنمل مجاناا وتستخدم للغراض غير تجارية.
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وللششذين يريششدون اسششتخدامها تجاريشش اا قششد قششرر الموسششيقي تششوفير شششروط تخاصششة لهششم )علششى سششبيل
المثال دفع أجر أو توصيل رسالة إعلنية(؛ بالتالي فإنه يكلف مكتبه القانوني بكتابششة رتخصششة مسششتقلة
مع البنود الخاصة التي يجب على المر طتخص لهم إتباعها في حالة النتفاع التجاري من الغاني.
ويمكن لنششص هشذه الرتخصشة المسشتقلة أن ينشششر علششى صشفحة مخصصشة فششي موقشع الموسششيقي
المسششتقل ،وقششد ابتكششر المشششاع البششداعي إعلن الششش  CC Plusلتششوفير إمكانيششة التنششويه عششن الشششروط
الستثنائية في سند المشاع البداعي.
بالتششالي ،سششتجد تحششت تصششريح إتخلء المسششئولية التقليششدي فششي ترتخيششص المشششاع البششداعي
العبششارة التيششة " :الصششلحيات السششتثنائية متاحششة فششي "...؛ وهنششا نضششيف رابششط الصششفحة المرفششق بهششا
الرتخصة الضافية.
ونفششس الشششيء ينطبششق علششى بقيششة البنششود "ننســب المصــنف"" ،منــع الشــتقاق"" ،الــترخيص
بالمثل" ،فيتشاح للمر ن ج
تخشص إضشافة ششروط مختلفشة للس ماح باسشتخدام العم ل دون ننسشب أو تعشديله
تخارج حدود شروط رتخصة المشاع البداعي.
والستخدام الفتراضي لنظام  CC Plusهو كالتالي:

+
ولمزيد من التفاصيل عن هذه الداة يرجى زيارة الرابط التالي:

http://wiki.creativecommons.org/CCPlus
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بCC0 (CC ZERO) .

)(9

 CC0هو مششروع مهشم آتخشر أنششأته مؤسسشة المششاع البشداعي :إذ أنهشا أداة تسشمح للمبشدعين
والمؤلفين بوضع أعمالهم ضمن الملكية العامة عبر تنازل عن جميع حقوق الملكية إلى أقصششى حششد
مسموح بالقانون.
إذ يم نكششن العلمششاء ،المعلميششن ،الفنششانين والمبششدعين والمششالكين للعمششال المحميششة بالتنششازل عششن
حقوق ملكيتها وبالتششالي تصششبح ضششمن الملكيششة العامششة ،ليسششتطيع التخشرون اسششتخدامها و تطويرهششا
والبناء عليها ،لي هدف دون حماية أو تقييد.
بالمقارنة مع رتخص المششاع البشداعي الشتي تتيششح لحملشة الملكيشة التختيشار بيشن مجموعشة م ن
الصلحيات لتاحتها مع الحتفاظ بحقوق الملكية ،فإن  CC0تضيف اتختياراا آتخر ،أل وهو التنششازل
عششن حقشوق الملكيشة الششتي تمنششح تلقائيشش اا للمششؤلفين ،بمعنشى آتخششر تطشبيق نمشوذج "ليسشت هنشاك حقششوق
محفوظة" عوضاا عن رتخصنا.
نحن نعلشم مسششبق اا أن حقشوق الملكيشة والقششوانين التخششرى حششول العششالم أصششبحت تفشرض حمايششة
حقشوق الملكيشة تلقائيش اا علشى العمشال وقواعشد البيانشات سشواء ششاء أو لشم يششأ مؤلفوهشا وأصششحابها.
وهنششا تمنششح  CC0الفرصششة للشششخاص الششذين يريششدون التنششازل عششن حقششوق ملكيتهششم ،لقصششى حششد
يسمح بششه الق انون .فحيشن يطبششق المؤلشف أو المال ك  CC0علشى عملشه ،لشن يعشد العمشل ملكشه أو ملكه ا
قانونيششش اا .ويسشششتطيع أي كشششان اسشششتخدام العمشششل بشششأي ششششكل ولي غشششرض ممكشششن ،بمشششا فيهشششا الغشششراض
التجارية .يمكنك أن تعتبر  CC0كنموذج "ليست هناك حقوقاا محفوظة".
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كيشششف يتشششم هشششذا؟ إن الششششخص الشششذي يسشششتخدم ترتخيشششص ) CC0يشششدعى بالمتعهشششد فشششي النشششص
القششانوني( إنمششا يتنششازل عششن جميششع حقششوق الملكيششة والحقششوق المتعلقششة بهششا عششن عملششه ،لقصششى حششد
مسموح به قانونياا .وإذا لم يكن عقشد التنشازل سشارياا لسشبب مشا ،فهنشا يعم ل ترتخيششص  CC0كرتخصشة
من المتعهد إلى كافة الناس يمنح فيه صلحيات غير مششروطة ،غيشر قابلشة للنقشض ،غيشر حصشرية،
وغير مملوكة لستخدام العمل لي غرض كان.
وهششو يتكششون مششن إجششراء يصششرح فيششه المؤلششف للعامششة بششأنه يتخلششى تمامششاا عششن ممارسششة حقششوق
ملكيتششه ول رجعششة لهششذا التخلششي ،بالتششالي يصششبح العمششل فششوراا ضششمن الملكيششة العامششة .وهششذا يتحقششق
بمساعدة المؤلف على توقيع )ولو حتى افتراضياا( هذا التصريح بالحتفاظ بدليل عام له.
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التالي شكل صفحة  CC0 Waiverوالتي يمكن الوصول إليها من الرابط:

http://creativecommons.org/choose/zero/waiver

شكل تخطوات ترتخيص .CC0
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اقتراحات نحو الترخيص الصحيح
 .١ال ةنصائح الأساسية لطر يقة صحيحة.

ممششا سششبق ،نششرى أن ترتخيششص أعمالنششا يسششاعد علششى الدارة الذاتيششة لحقششوق الملكيششة ،بعيششداا عششن

شششبكة الشوكلء التقليديششة الموجشودة فشي إدارة حقشوق الملكيششة .وهشذا إجششراء جديششد ننسششبياا ومتصشل
بشكل مباشر إلى ثورة التواصل العالمي بفضل تقنيات التواصل الرقمية.
وهكذا أصبح كل مؤلف له حرية اتخاذ القرارات والتقييمات التي كانت محتكرة فششي النظششام
التقليششدي مششن قبششل المتخصصششين ذوي الخششبرة والممارسششة .لكششن تخطششر إدارة هششذه المرحلششة الهامششة
بتهور وعدم دقة عامل جداا؛ بالتالي -كما ذكرنا سابقاا -قد يرتد سلبياا على المؤلف/المرختخص نفسه.
لذا على الرغم من طبيعة عشدم التوكيشل الحاضشرة فشي الرتخشص المفتوحشة -ينصشح باستششارة
متخصص بإمكانه على القل توضيح النقاط الشائكة.
مششع ذلششك ،عششادة مششا تششدار معظششم عمليششة الششترتخيص مششن جقنبششل المرختخششص نفسششه .إذاا ،قبششل إصششدار
العمل المرطتخص ،يجب على الشخص المر ختخص إدراك الرؤية العامة للدوات المتاحة ،مثل المواقششع
الرسشششمية للمششششاريع الشششتي تشششدير وتعلشششن عشششن الرتخشششص ،والمنششششورات المخصصشششة لهشششا ،والمنتشششديات
المتخصصة والقوائم البريدية .ويجب عليه أيضاا حضور الفعاليات المنظمة في هذا المجال.
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وعلى الصعيد التخر ،إنه من الهام معرفة كيفيشة اتختيشار وتصشنيف المعلوم ات الموجشودة فشي
مصادر غير رسمية ،لتجنب الوقوع في شباك المعلومششات الخاطئششة .لشذا ،يجششب علينششا تجميششع بعششض
المعلومششات ،حششتى ل نششواجه تخطششر المواقششف غيششر الحميششدة الششتي سششتجعلنا نششواجه ضششرورة إصششلحه
متأتخراا جداا مع مساعدة المتخصصين المحترفين.
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 .٢قبل الترخيص.

)(١0

هذه بعض الشياء الساسية التي يجب عليك التفكير بها قبل ترتخيص عملك بالمشاع البداعي.

أ .تأكد أن عملك ضمن نطاق رخصة المشاع البداعي.
ينطبششق ترتخيششص المشششاع البششداعي علششى العمششال المحميششة بحقششوق ملكيششة .أل وهششي :الكتششب،
نصششوص الفلم والمسششرحيات ،المواقششع اللكترونيششة ،الخطششط الدراسششية ،المششدونات وأي شششكل آتخششر
مششن أشششكال الكتششاب؛ الصششور الفوتوغرافيششة وأي وسششيلة مرئيششة أتخششرى؛ الفلم ،اللعششاب اللكترونيششة
وأي مواد مرئية مماثلة؛ المقاطع الموسيقية ،التسجيلت الصوتية وأي أعمال صوتية مماثلة.
ل ينطبق ترتخيص المشاع البداعي على أشياء مثل الفكار ،المعلومات الواقعية أو الشششياء
المماثلة التي ل تقع ضمن حقوق الملكية..

ب .تأكد من حيازتك للحقوق.
قبل ترتخيص المشاع البداعي لعملك ،يجشب أن تتأك د مشن امتلكشك السشلطة لفع ل ذلشك .ه ذا
يعنششي أنششك تحتششاج لمعرفششة مششا إذا مششا كششان الشششخص الششذي يمتلششك حقششوق الملكيششة سشششيوافق علششى
ترتخيص عمله برتخصة المشاع البداعي.
إذا كنت مؤلف العمل ،فأنت غالباا حامل حقوق ملكيتششه وبالتششالي يمكنششك ترتخيشص عملششك كيفمششا
تشششاء .ولكششن إذا كنششت مشششاركاا كجششزء مشن فريششق موطظششف فششي صشنع العمششل ،فمششديرك هششو حامششل حقششوق
الملكية وبالتشالي هشو الشذي يقشرر ترتخيشص العمشل برتخصشة المشششاع البشداعي .وإذا كنشت صشنعت العمششل
تبع اا لتفاقية ،فعليك تفقد ما إذا كانت شروط التفاقية تنقل حقوق ملكية العمل إلى شخص آتخر.
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وإذا كنششت تدمششج أو تقتبششس مششن أعمششال موجششودة بالفعششل مششن قبششل آتخريششن )مششا لششم تكششن ضششمن
الملكيششة العامششة ،بالتششالي لششن تحتششاج أتخششذ الصششلحيات مششن أحششد( أو تعمششل بمعاونششة أشششخاص آتخريششن
لنتششاج عمششل .سششتحتاج لمعرفششة مششا إذا كنششت تملششك الصششلحيات لششترتخيص العمششل النهششائي برتخصششة
المشششاع البششداعي ) مششا لششم يكششن اسششتخدامك للعمششال الموجششودة سششابقاا طبقششاا للسششتخدام العششادل،
وبالتالي ل حاجة للحصول على تصريح(.
إذ أنك ل تملك تلك الصلحيات للتصرف في ،مث ا
ل ،شريط موسيقي لمادونا أو قصة ليطالو
كشششالفينو بمجشششرد ششششرائك لهشششم ،إذ أنهشششم يقعشششون تحشششت بنشششد "كشششل الحقشششوق محفوظشششة" .تتشششوفر لشششك
الصششلحيات فقششط بالتواصششل مششع صششاحب العمششل حامششل حقششوق الملكيششة ،ومناقشششة ترتخيششص العمششل
برتخصششة المشششاع البششداعي والحصششول علششى ترتخيششص منهششم بششذلك؛ وبششالطبع إذا كششان العمششل الششذي
صا بترتخيص المشاع البشداعي إذ اا فشأنت تمتلشك الص لحيات ،فشي حالشة مشا إذا
تدمجه وتعدله مرتخ ا
لم تخالف شروط الرتخصة!

ج .تأكد من فهمك لطريقة عمل رخص المشاع البداعي.
قبششل ترتخيششص المشششاع البششداعي لعملششك ،يجششب عليششك أن تفهششم آليششة عملهششم أولا .يمكنششك فعششل
ذلششك بقششراءة السششئلة الشششائعة أو/و السششؤال والمناقشششة فششي منتششدياتنا .وسششتجد شششرحاا عامششاا لبعششض
أساسيات آلية عمل نموذج ترتخيص المشاع البداعي في التالي.
كيف تعمل رخص المشاع البداعي؟
رتخششص المشششاع البششداعي مبنيششة علششى حقششوق الملكيششة .لششذا فهششي تنطبششق علششى جميششع العمششال
الخاضشششعة لقشششوانين حقشششوق الملكيشششة .أل وهشششي علشششى سشششبيل المثشششال الكتشششب ،المواقشششع اللكترونيشششة،
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المششششدونات ،الصششششور الفوتوغرافيششششة ،الفلم ،المقششششاطع المرئيششششة ،الغششششاني والتسششششجيلت الصششششوتية
والمرئيشششة .أيضششش اا البرمجيشششات تخاضشششعة لحقشششوق الملكيشششة ولكشششن ،كمشششا مشششذكور فشششي السشششئلة الششششائعة،
ننصحك بشدة أل تستخدم ترتخيص المشاع البداعي للبرنامجيات.
تعطيشششك رتخشششص المششششاع البشششداعي القشششدرة علشششى وضشششع قواعشششد لكيفيشششة اسشششتخدام التخريشششن
لعمالك ،مثل حق التخرين في نسخ عملك ،صنع أعمال مشتقة معدلششة منشه ،تششوزيعه أو/و النتفشاع
التجشششاري منشششه .لكنهشششا ل تمنحشششك قشششدرة منشششع أي ششششيء تسشششمح بشششه حقشششوق الملكيشششة الصشششلية ،مثشششل
الستخدام العادل ،ول تعطيك القششدرة علششى السشيطرة علشى أي ششيء ليششس محميششاا بقشوانين حقشوق
الملكية مثل الحقائق والفكار.
نترفشششق تراتخيشششص المششششاع البشششداعي بالعمشششل وتعطشششي الصشششلحيات لي أحشششد باسشششتعماله وفقشششاا
للرتخصشششة .وهشششذا يعنشششي مث ا
ل إذا كشششان بشششوب يمتلشششك نسشششخة مشششن عملشششك المرطتخشششص برتخصشششة المششششاع
البشششداعي ،يسشششتطيع إعطشششاء نسشششخة لكشششارول ،وسشششنتمنح كشششارول صشششلحيات اسشششتخدام عملشششك وفقشششاا
لرتخصة المشاع البداعي .بالتالي سيصبح لك تعاقد مع كلا من بوب وكارول على حدة.
وتتمثششل رتخششص المشششاع البششداعي فششي ثلث صششيغ مختلفششة :سششند المشششاع البششداعي )الصششيغة
المخصصششة للفششرد العششادي(  ،النششص القششانوني )الصششيغة المخصصششة للمحششامين( ،والبيانششات الوصششفية
) الصششيغة المخصصششة للحاسششب اللششي( .ول تحتششاج لتوقيششع أي شششيء حششتى تحصششل علششى ترتخيششص
المشاع البداعي ،فقط اتختر رتخصتك في صفحة الترتخيص الخاصة بنا.
وأتخيششر اا يجششب أن تفهششم أن رتخششص المششاع البششداعي ليسششت حصشرية .أي أنششك يمكنشك السشماح
للعامششة باسشششتخدام عملششك المر طتخششص مششن قبششل المشششاع البششداعي وتضششيف رتخصششة أتخششرى مختلفششة
مستقلة وغير حصرية في التعامل مع شخص آتخر ،على سبيل المثال ،مقابل النقود.
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ماذا إذا غيرت رأيي؟
هذه نقطة هامة عليك اعتبارها .إذ أن رتخص المشاع البداعي ل رجعة فيها .هششذا يعنششي أنششك
ل تستطيع إيقاف أحد ما ،حاز على عمل ك تحشت ترتخيششص المش اع البشداعي ،مشن اسشتخدام العمشل
وفقشش اا للرتخصشة .تسششتطيع إيقشاف تقششديم عملشك تحششت رتخصشة المششاع البششداعي فشي أي وقششت تريشد؛
ولكن هذا لن يؤثر على الحقوق الممنوحة لي نسخ قد جرى توزيعها بالفعل تحت رتخششص المشششاع
البداعي .لذا يجب عليك التفكير جيد اا قبل اتخاذ القرار بترتخيص المشاع البداعي فيما إذا كنت
سعيداا باستخدام الناس لعملك وفقاا لشروط الرتخصة ،حتى حين توقف توزيعه.
بال ننسبة لبعض المؤلفين أو/و المرتخصين ،هذه ليست بالنقطة الهامة .إذا كنششت مصششوراا هاويششاا،
وقد التقطت لتوك صورة جميلة لجبل فوجي ،سيكون تخطراا ضششئي ا
ل إذا مشا قششررت ترتخيششص عملشك
تحت أكثر رتخصة حرة التي تتطلب فقط الننسب إلى المؤلف .ولكن إذا كنت موسيقياا يعتمد علششى
الموسيقى لكسب رزقه ،فيجب عليك التفكير جيد اا قبل التخلي عن حق النتفششاع التجششاري بعملششك
البشداعي .ربمشا وجشد العديشد مشن الموسشيقيين للمششاركة المجانيشة لعمشالهم بعشض الشرواج .لكشن مشع
ذلك هذا المر يحتاج التفكير الحريص .نحن جميعاا نقدر الروح الكريمة ،ولكن إذا أردت أن تكششون
كريماا ،فكر في ذلك جيداا.
د .كن دقيقاا فيما تريد ترخيصه.
تحتششاج لن تكششون دقيقشش اا فيمششا تريششد ترتخيصششه بالضششبط حيششن ترتخششص عملششك برتخصششة المشششاع
البداعي .إذ نعطيك اتختيار تحديد صيغة العمل في البيانات الوصفية )نص ،صوت ،فيششديو ،صششورة،
ملف تفاعلي( وينبغي عليك استخدامه إذ يساعد الحاسب على فهم نوع ورتخصة عملك أكثر.
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أيضششاا ،يجششب عليششك التفكيششر جيششد اا فششي أي مششن مكونششات عملششك تريششد ترتخيصششه .علششى سششبيل
المثال ،في حالة الموقع اللكتروني ،هل ترتخص فقط النصوص والصشور؟ أم أيض اا قشالب التص ميم
والنص البرمجي للموقع؟
وبالمثل ،إذا كنت ترتخص مقطع موسيقي برتخصشة المششاع البششداعي للتحميششل علشى موقعشك،
فهششل ينطبششق الششترتخيص علششى نكشش مل مششن المقطششع الموسششيقي والتسششجيل الصششوتي بالضششافة إلششى أيششة
أعمال فنية ورسومية في موقعك؟ وتذكر ،كما ذكرنا في قسم "تأكد من حيازتك للحقششوق" أعله،
تحتاج للتأكد من حيازتك لكل مكون ترتخصه تحت رتخصة المشاع البداعي.
فكر برهة عما تود ترتخيصه بالضبط ثم حدد البيانات الوصششفية والملحوظششة القانونيششة تباعششاا،
علششى سششبيل المثششال " كششل الصششور فششي هششذا الموقششع مرتخصششة تحششت رتخصششة ]أدتخششل وصششفاا[ المشششاع
البداعي ."٢,5

هـ  .هل أنت عضو لدى جمعية إدارة حقوق ملكية؟ وإذا كنـت كـذلك ،هـل تسـمح لـك بـترخيص
أعمالك تحت رخصة المشاع البداعي؟
تحتاج إلى أن تتفقد جمعيتششك .حاليشش اا كشثير مشن جمعيششات إدارة حقششوق الملكيششة فششي أسششتراليا،
فنلندا ،فرنسا ،ألمانيا ،لوكسمبرج ،إسبانيا ،تايوان ،وهولندا تأتخششذ تششوكيلا )تششدعى بانتششداب الحقششوق
فششي فرنسششا وهششو نفششس تششأثير التوكيششل( بحقششوق ملكيششة أعمالششك الحاليششة والمسششتقبلية منششك )بالتششالي
تصبح فعلياا حاملة حقوق الملكية( وتديرهم لك.
لذا إذا كنت عضواا في تلك الجمعيات وتخضع لوليتهششا ،ليششس مسششموحاا لشك بششترتخيص عملششك
تحت رتخصة المشاع البداعي لن الصلحيات الضرورية لهذا ليست بحيازتك بل بحيششازة جمعيششة
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إدارة حقششوق الملكيششة .فضشش ا
ل اقششرأ قسششم السششئلة الشششائعة حششول النظششام القضششائي لبلششدك علششى موقششع
فريق مشروع المشاع البداعي لتفاصيل أكثر.
تحششاول مؤسسششة المشششاع البششداعي التواصششل مششع تلششك الجمعيششات فششي تلششك النظمششة القانونيششة
المذكورة سابق اا للعثور على حل يمكن مؤلفي المحتوى للستمتاع بمميزات كنل النظامين سوياا.
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 .3كيف تختار الرخصة الم ةناسبة.
أ .من ناحية بنود الرخصة.
أو ا
ل ،مشششن الهميشششة عشششدم النخشششداع بفكشششرة أن ششششروط الرتخصشششة تنطبشششق أيضشششاا علشششى المرختخشششص
) صششاحب العمششل الصششلي( إذ أنششه تخطششأ شششائع ،وهششو أن يرتخششص مؤلششف عملششه برتخصششة تسششمح بتعششديل
العمل ليستطيع تعديله لحق اا؛ أو يرتخصه بإمكانيشة النتفشاع التجشاري مشن العمشل لنششه يشود النتفششاع
تجارياا منه في المستقبل.
هذه الفكرة الخاطئة كثير اا مشا تتسششبب بالتششويش علشى وظيفشة الرتخششص الساسششية .لششذا دعنشا
نتفشششق علشششى أن الوظيفشششة الساسشششية للشششترتخيص هششي إعلم المرطتخشششص لهشششم )التخريشششن( بالصششلحيات
المتاحشششة والششششروط المفروضشششة .والمر ختخشششص بصشششفته حامشششل حقشششوق الملكيشششة ،يسشششتطيع أن يمشششارس
الصلحيات الممنوعة مشن قبشل الرتخصشة .وعلشى الصشعيد التخشر ،عشادة مشا يكشون معيشار اتختيشار بنشود
معينة معاكساا :فإذا اتخترت بنشد "غيـر تجـاري" فشإنه يكشون عشادة لننشي أريشد النتفشاع التجشاري مشن
العمل لنفسي ) أو للناشر أو المنظمششة الشتي أتعاقششد معهشا( ،وأمنششع النتفشاع التجششاري للتخريششن .ونفشس
الشيء ينطبق على بند "منع الشتقاق".
ب .من ناحية تحديث الرخص.
من وجهشة نظششر المر ختخششص ،نقشول أنشه مشن الفضشل اتختيشار الرتخصشة الحشدث ،بالتششالي تسششتطيع
ي المشاع البداعي .بالتالي في حالششة نشششر إصششدار
الستفادة من المعالجة التي ينفذها فريق محام ن
جديد للرتخصة ،من الفضل تحديث إشعار ورابط الرتخصة المرفقين بالعمل.
ولكششن مششع ذلششك ل نسششتطيع اسششتبعاد الحششالت الششتي يقششرر فيهششا المرختخششص أن الصششدار القششديم
أفضل ول يريد تحديث إشعار حقوق الملكية المرفقة.
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ج .من ناحية النظام القانوني.
اتختيشششار النظشششام القشششانوني هشششو واحشششد مشششن العوامشششل الحساسشششة ،إذ أنشششه يتطلشششب بعشششض المبشششادئ
الساسششية مششن القششانون الششدولي .بالضششافة إلششى ذلششك ،فششإن الناحيششة القانونيششة تتشششابك مششع النششواحي
الجتماعية والتقنيشة؛ إذ أن رتخششص المششاع البششداعي مصشممة تخصيصشاا للعشالم الفتراضشي ،بالتشالي
فمن الصعب تحديد حياة الرتخصة بحسب نظام قانوني معين.
دعنا نشرح أكثر .أو ا
ل ،فلنعتبر أن معيار اتختيار النظام القانوني المناسب ل يعتمد كثيراا علششى
جنسية المر ختخص ،بل على النطاق الذي سينتشر فيششه العمششل فششي أغلششب حيششاته .فلنفششترض أن مؤلفششاا
إيطالي اا يكتب رواية بالفرنسية ،ولكنها موجهششة بالسششاس إلششى السششوق البلجيكششي ،فهنششا نختششار نظششام
بلجيكا القانوني .هذا صحيح مبدئي اا ،ولكششن يجششب أن نضششع ف العتبششار أن اتختيششار النظشام القششانوني
يتضششمن بعششض النتائششج القانونيششة الهامششة :فششي الواقششع ،بجششب أن نرجششع إلششى قششوانين بلجيكششا فششي أي
مقاضششاة محتملششة بخصششوص صششلحيات اسششتخدام العمششل .وفششي بعششض الحششالت يجششب السششتعداد
لبداية قضية مدنية قبل اللجوء إلى محكمة بلجيكية.
وهششذا موضششوع يصششعب تقييمششه حششتى بالننسششبة للخششبراء ،إذ أنششه فششي عششالم التواصششل العششالمي
الحالي ل يستطيع أحد توقع مدى ونطاق انتشار العمل بالدرجة الولى.
هذه انعكاسات نظرية وافتراضية غالباا قد تهمك لتحليل صحيح إذ أنه من الضروري تقييششم
كشششل وضشششع ممكشششن .وفشششي معظشششم الحشششوال اسشششتخدام رتخصشششة "غيشششر مونطنشششة  "Unportedمكتوبشششة
للجمهور العالمي أفضل اتختيار ممكن ،وهو التختيار الفتراضي في معظم النظمششة الششتي تسششتعمل
ترتخيص المشاع البداعي.
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 .4اقتراحات قانونية.
دعنشششا نبشششدأ بشششافتراض منطقشششي بسشششيط لكشششن أساسشششي ،متصشششل بمشششا سشششبق عشششن الليشششة الكامنشششة تخلشششف
الرتخششص .إذ أن طششوال قششرون كششان النمششوذج المرجعششي لدارة حقششوق الملكيششة هششو نمششوذج "كششل الحقششوق
محفوظة" ،وتبع ذلك أن أي عمل نينشأ يدتخل في نموذج الحماية الكاملة ،سواء ذكر ذلك أم لم يذكر.
بكلمات أتخرى ،حين تتصفح النترنت وتجد صششورة ،نصششاا ،أو مقطعششاا موسششيقياا ول نجششد دليششل
عمششا إذا أعطششى حامششل حقششوق الملكيششة الصششلحيات للسششتخدام المجششاني بششأي شششكل ،فعلينششا بالتششالي
المتناع عن أي تصرف ،لحماية أنفسنا من احتمالية المقاضاة والمحاسبة لنتهاك حقوق الملكية.
نتيج اة لذلك ،من وجهشة نظشر حامشل حقشوق الملكيشة ،إذا سشمحنا بصشلحيات اسشتخدام معينشة
لعملنششا فعلينششا ذكششر ذلششك بوضششوح ودقششة ،بحيششث يفهششم أي مسششتخدم )أيششاا مششا كششان( لعملنششا اتختيارنششا
ويستطيع الستفادة منه.

أ .إشعار حقوق الملكية.
سشواء ك ان العمشل بالصشيغة الرقميشة ،أو نششر بوسشيلة ماديشة ،فشإن الحشل العتيشادي هشو وجشود
ملحوظة مناسبة عن حقوق الملكية في العمشل )أو مرفقششة بششه بشششكل وثيششق( لتحديشد القطشع الثلث
الساسية من المعلومات :اسم حامل حقوق الملكية ،سنة إصدار العم ل )علشى سشبيل المثشال السشنة
التي بدأت فيها سريان حقوق الملكية الفكرية( والترتخيص المستعمل للعمل.
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المثال النموذجي لملحوظة حقوق الملكية كالتالي:

حقوق الملكية محفوظة © لجوزيف جرين ٢٠١١
هذا العمل مرتخص برتخصة المشاع البداعي :ننسب المصنف  -غير تجاري
 الترتخيص بالمثل .3,٠ونص هذه الرتخصة متوفر في الرابط التالي :

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

يجب أل ننس أي من هذه التفاصيل ونرفق الرابششط بشششكل صششحيح وكامشل .ذا كششان التصششريح
غير دقيقاا )أو متناقض اا( قد يلغي أي قيمة قانونية لوظيفة معلومات التواصل.
وفي حالة ما إذا استخدمنا ترتخيص المشاع البداعي عبر وضع نششص  HTMLفششي صششفحات
إلكترونيششة ) سششنتحدث عششن هششذا بالتفصششيل فششي القسششم القششادم( ،سششتجد مسششودة بملحوظششة حقششوق
الملكيششة موجششودة فششي أسششفل الصششفحة .ليششس هنششاك مششانع مششن إغنششاء هششذا النششص الملخششص ببعششض
المعلومششات الضششافية أو تغييششر صششياغته بتغييششر بعششض الكلمششات المعينششة .الهميششة هنششا تكمششن بقسششم
الرابط المؤدي إلى الرتخصة الذي يجب أن يظل موجوداا وبالتالي النتيجة النهائية واضحة وثابتششة
كما نحتاج تماماا ليصال المعلومات.

الفهرس

53

اقتراحات نحو الترتخيص الصحيح

دليل استخدام المشاع البداعي

ب .استخدام الشعار و"المرئيات".
كما رأينشا ،فشإن المش اع البشداعي تركشز جشد اا علشى كفشاءة دلليشة المرئيشات ،أل وهشي اليقونشات
الصغيرة والزرار ،تلك الرسوم المعبرة تعرف برتخص المشاع البداعي والدوات التخرى العديششدة.
وبالضششافة إلششى تلششك الرسششوم لكششل بنششد علششى حششدة ،فهنششاك أيقونششة عامششة )وربمششا الكششثر اسششتخداماا(
بعلمة المشاع البششداعي أل وهششي حششرف  Cالمششزدوج ذو الطشار الششدائري ،مششع جملششة "بعششض الحقششوق
محفوظة ."Some Rights Reserved

ولششذا؛ مششن المهششم أن نضششع فششي العتبششار أن هششذه المرئيششات هششدفها النشششر والعلن عششن رتخششص
المششاع البششداعي والدوات التخشرى المرتبطشة بحيششث يفهمهششا المسششتخدمين ويتعشرف عليهششا بششكل
أكثر كفاءة .ومع ذلك ،فإن الشعارات والمرئيات ليست لها دور هام قانونياا إذ أن اسششتخدام أي مششن
هذه المرئيشات فقششط ل يكشون كافيشاا لشششرح هشدف المرختخشص إذا لششم يكشن مرفقشاا بتوضششيح مناسشب أو
)حين يمكن ذلك( رابط يشير لنص الرتخصة.
فلنرى من منظور مستخدم عادي لعملنا المرطتخص بترتخيص المشششاع البششداعي ،والششذي ،بششدون
معرفة م ا هشي رتخصشة المش اع البشداعي ،يحصشل علشى قشرص ضشوئي أو كتشاب مكتشوب عليشه فقشط
المعلومششات المرئيششة للرتخصششة أو -أسششوأ -الششزر العششام بحششرف  Cالمششزدوج ذا الطششار الششدائري مششع جملششة
"بعض الحقوق محفوظة".
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لن يفهم المستخدم بهذه الرشادات العامة هدف المرختخص منها ،بالتالي لن تكون المعلومات
المرئية كافية .ولكن المر يختلف في البيئة الرقمية؛ إذ لو كان العمل منشششوراا علششى النششترنت ،فششزر
بسششيط قششد يكششون كافيشش اا للمسششتخدم حيششن يضششغط عليششه فيظهششر لششه نششص التصششريح أو حششتى نششص
الرتخصة )إما سند المشاع البداعي أو النص القانوني( مباشرة وبوضوح.
وتصشششبح المششششكلة حساسشششة أكشششثر حيشششن التخشششذ بالعتبشششار قشششانون العلمشششة التجاريشششة وحمايشششة
العلمات المميزة.
إذ تنص الصفحة الرسمية لسياسات استخدام علمات المشششاع البششداعي »حششرف  Cالمششزدوج
في دائرة ،والجملة ،والشعار " المششاع البششداعي"  ،وأزرار رتخششص المششاع البششداعي ،وأي تخليششط ممشا
سبق ،سواء أكان جزاء من كمل أو منفرداا بذاته ،هم علمات تجارية للمشاع البداعي.«.
والهدف هو توضيح أن جميع العلمات العلنية )الشعارات ،العلمشات التجاريشة ،المرئيششات(
تخاضعة للحماية القانونية ،وأن حامل حقوق الملكية هي مؤسسة المشاع البششداعي .ومسششتخدمي
الدوات الششششتي توفرهششششا المشششششاع البششششداعي بإمكششششانهم اسششششتخدامها بحريششششة ،ولكششششن بشششششكل ملششششتزم
بالسياسات المحددة من قبل المؤسسة.

عند استخدام شعار المشاع البداعي ،صفحة السياسات المذكورة سابقاا تنص على:
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"نتر ختخص مؤسسة المشاع البداعي اسششتخدام علمتهششا التجاريششة شششعار المشششاع البششداعي فششي
إطششار مسششألة ترتخيششص حقششوق الملكيششة )الموضششح بششأعله( فششي حالششة اسششتخدام المرختخششص العلمششة
منفشششردة للششششارة إلشششى رتخصشششة المششششاع البشششداعي أو سشششند المششششاع البشششداعي علشششى تخشششادم المششششاع
البداعي أو استخدامه لوصف ترتخيص المشششاع البششداعي علششى عمششل معيششن؛ وفششي حالششة اسششتخدام
العلمة في بيئة شبكة النشترنت ،يجشب أل يحشذف المرختخشص الرابششط النمضشنمن فشي ذل ك الششعار كمشا
هو متاح على صفحة موقع المشاع البداعي".
بالرغم من أن مؤسسة المشاع البداعي قد أظهششرت بعششض المرونششة والتسششامح فششي اسششتخدام
شعاراتها ،فيجب علينا أل ننس أن أي استخدام غير مسموح به لعلمششة مششا قششد ينتششج عنششه -مبششدئياا-
مقاضشششاة قانونيشششة .لشششذا فشششإنه مشششن الفضشششل اللشششتزام حرفيششش اا بسياسشششات مؤسسشششة المششششاع البشششداعي.
ولستخدامات أتخرى غير مسموح بها في السياسات يمكنك التواصل مع قادة المشروع للحصششول
على تفويض بهذا.
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 .٥دليل عملية اختيار الرخصة.

)(١١

لهشؤلء الشذين لشم يتعرفشوا جيشد اا علشى الرتخشص بعشد ،طشورت المششاع البشداعي عمليشة تفاعليشة

لتختيار الرتخصة القرب لحاجات المرختخص :وهي في الموقع الرسمي على الرابط التالي:

http://creativecommons.org/choose/?lang=ar
دعنا نرى صورة بداية العملية:
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في البداية ،لتبسيط المور يقدم الموقع بعض السئلة لتحديد أي م ن السشت رتخشص للمششاع
البداعي تخدم حاجاتنا كمرختخص.
أول سؤال هو " هل تسمح للتخرين بالتعديل على عملك؟" والجابات المتاحششة "نعششم"" ،ل" و"نعششم،
طالما يوزع التخرون العم ل وفششق نفشس الشترتخيص" .السشؤال الثشاني "الس ماح للسشتخدام التجشاري
لمصنفك؟" والجابات المتاحة "نعم" و"ل".
وبعششد ذلششك ،تششوفر الصششفحة إمكانيششة اتختيششار النظششام القششانوني ،إذ توجششد قائمششة منبثقششة بجميششع
دول العالم )أو بالحرى ،الدول الذي اكتمل فيها نتوو ج
طين الرتخص( .ومن هنا نختار النظشام القشانوني
الملئم ،حسشبما شششرحنا سششابقاا .ويمكنششك أيضش اا عششدم اتختيششار نظششام قششانوني معيششن ،وذلششك بشترك تخيششار
"دولي" مفع ا
ل .وهذا مناسب في حالة ما إذا كنا ل نستطيع تقييم النظام القشانوني المناسششبة لعملنشا
على مدى حياته ،وبالتالي نختار رتخصة "عامة"؛ وبالتالي من يحتاج فحص حالة معينششة )القضششاة،
المحاميين ،المستشارين( عليه تعريف النظام القانوني الصحيح والقانون الساري.
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ويمكنششك الشدتخول إلشى الرتخصشة عششن طريششق الضشغط علشى الرابششط اللششي سششيظهر لشك فشي المربششع
العلوي على اليسار )في النسخة العربية( وهي رتخصة ننسب المصنف في مثالنا هذا.

أتخير اا هناك جزء يهدف لجمع بعض المعلومات الضافية عن العمل من تخلل بعششض الخانششات
التختيارية التي يمكن للمرختخص ملؤها أو تركها.
وتلششك البيانششات سششتدمج لحقششاا مششع البيانششات الوصششفية  Metadataالنمكونششة للنششص الرقمششي؛
بشششالطبع ،إذا كنشششت تريشششد أن يكشششون عملشششك معشششروف ومتشششوفر ،فعليشششك تقشششديم أكشششثر قشششدر ممكشششن مشششن
المعلومات.
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وتلك الخانات تشير إلى:
•

عنوان العمل.

•

اسم المؤلف أو حامل حقوق الملكية الذي يجب للمرطتخص لهم ذكره في ننسب العمل
)الموجود في كل من الست رتخص(.

•

الرابط )عنوان النترنت( الذي يرشد الذين سيستعملون العمل أو يوزعونه.

•

المصدر المستوحى منه العمل )في حالة ما إذا كان العمل قائم على عمل ننشر سابقاا(.

•

رابط إلى صفحة مفصلة لصلحيات استخدام إضافية يتيحها المرختخص ،بالضافة إلى
تلك المتاحة من قبل الرتخصة.

•

صيغة العمل )صوتي ،فيديو ،صورة ،نص ،تفاعلي أو ما إلى ذلك(.

•

نوع إشعار الرتخصة )على سبيل المثال  HTMLلصفحات النترنت ،وصيغة XML
للملفات مثل الصور وغيرها ،وكذلك "غير متصل" للعمال غير الرقمية(.
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وللحصول على الصيغة النموذجية لرفاقها مشع العمشال بشاتختلف أنواعهشا )وهنشا مثشال لكشثر
صششيغة مسششتخدمة وهششي صششيغة  HTMLلصششفحات الششويب( ويمكنششك التختيششار بيششن أيقونششة عاديششة
وأيقونة مصشغرة ،ثشم نسششخ النششص المكتششوب فششي الصششندوق وإلصشاقه فشي كشود  HTMLفشي صشفحة
الويب الخاصة بك.

ونششرى تاليشش اا سششند المشششاع البششداعي الششذي يظهششر حيششن الضشغط علششى الرابششط المشذكور سششابقاا كل
النسختين النجليزية والعربية.
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النسخة النجليزية من ترتخيص المشاع البداعي ننسب المصنف.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed
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النسخة العربية من ترتخيص المشاع البداعي ننسب المصنف.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ar
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مشششن تخلل النظشششر إلشششى سشششند المششششاع البشششداعي ،فشششترى جميشششع المكونشششات الشششتي ذكرناهشششا سشششابقاا
موجشودة بالفعشل :اسششم الرتخصششة بالكامشل ،رقششم الصششدارة والسشلطة القضشائية )المميششزة أيضشاا بششالعلم
الظششاهر علششى أعلشى اليميششن فششي النسششخة النجليزيشة وأعلشى الششمال فششي النسششخة العربيششة( ،وتنقسششم
الرتخصة إلى جزأين رئيسيين :الجزء الول متعلق بالحريات المتاحة مع رابط إلى النص القششانوني
للرتخصشششة أعله؛ والجشششزء الثشششاني متعلشششق بالششششروط المفروضشششة مشششن قبشششل المرختخشششص لممارسشششة هشششذه
الحريات مع بعض التوضيحات المكتوبة في نهاية النص،
وحتم اا ،إذا أردت نشر عمل بوسيلة مادية )كتاب مثلا أو قرص رقمي  CDأو  (DVDبدلا مششن
الوسششيلة الرقميششة ،وأردت اسششتخدام سششند المشششاع البششداعي كتصششريح حقششوق الملكيششة تخششاص بششك،
ف نينصح بإضافة الرابط اللكششتروني الكامشل المششؤدي إلششى النششص القششانوني للرتخصششة .وبهششذه الطريقششة،

إذا لم يكن المستخدم على دراية بالمشاع البداعي وكان يملك كتاباا أو قرصاا رقمياا  CDأو DVD
مرفق بسند المشاع البداعي ،بإمكانه عن طريق الرابط المذكور قشراءة وفهشم الششروط المفروضشة
على العمل بقراءة النص الكامل للرتخصة.
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 .٦الاقتراحات التق ةنية.

المشور التقنيشة المتعلقشة بنششر العمشال المر ختخصشة بشترتخيص المش اع البشداعي مكملشة لبعض ها

البعض وتختلف اعتماداا على وجهة تعاملك معها :فإذا كنت كاتباا أو منتجاا ،فمن مصشلحتك التأكشد
من تنفيذ تراتخيص المشاع البداعي بشكل صحيح بحيث يسهل علششى الششذين يبحثششون عششن أعمششال
مرتخصة برتخصة ما العثور على عملك .وإذا تناولناه من الجهة التخشرى )مشن جهشة المسشتخدم الشذي
يبحث عشن أعمشال مرتخصشة برتخصشة المش اع البشداعي( ،سنسشتطيع إجشراء بحثنشا واتختيارنشا بششكل
أفضل إذا رتخص المرتخص عمله مع اعتبار جميع الجشراءات التقنيشة الض رورية .وه ذه العتبشارات
التالية تنطبق فقط على العمششال المنشششورة رقميشش اا عششبر النششترنت ،لششذا فإنهششا ل تنطبششق علششى العمششال
المنشورة بوسائل مادية.
وهناك طرق عديدة لنشر وتوزيششع ملفشات عملشك عشبر النششترنت ،بعضشها يحتشاج وعيشاا بتقنيششات
النترنت ،والبعض التخر أسهل وأبسط .ومؤتخراا ،مشع ظهشور م ا يسشمى بشش"ويشب  ،"٢,٠هنشاك تخ دمات
مختلفة تقدم مجموعة متكاملة من الخيارات ) مسشاحة لستضشافة الملششف علشى النششترنت ،عمليششات
نوسم وترتخيص أكشثر تقشدم اا ،إلششخ( .بششالطبع لششن نسششتطيع حصششر جميششع الخششدمات المتاحشة مشع طريقشة
عملهششا الحاليششة فششي شششرح عششام كامششل .بالتششالي فسششوف نششذكر بعششض الساسششيات البسششيطة لتوضششيح
وتحليششل أغلششب الخششدمات الشششائعة ،مششع الشششارة إلششى مصششادر أتخششرى لتفاصششيل أكششثر عششن الخصششائص
المميزة.
وعمليششة اتختيششار الرتخصششة المشششروحة سششابق اا مصششممة لتششوفير مجموعششة مششن البيانششات الوصششفية
التي نتنع خرف بالرتخصة التي اتخترناها .وبوضع هذه النصوص البرمجية في نششص  HTMLالمصششدري
لص فحة الشويب تخاصشتنا ،سشنرى ملحوظشة حقشوق الملكيشة المعتشادة مشع زر برابشط إل ى سششند المش اع
البداعي الخاص بالرتخصة في أسفل الصفحة.
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بالتالي ،إذا افترضنا أننا ننشر فيلماا تحت رتخصة المشاع البداع ،ونمتلك بالفعل موقعاا علششى
شششبكة النششترنت ،فيمكننششا أن :ننشششئ صششفحة تخاصششة ،نضششع فيهششا ملششف الفيششديو ،وباسششتعراض وضششع
النششص المصششدري ،انسششخ )باسششتخدام أمششر " "Ctrl + cمششن لوحششة المفاتيششح( سششطور النششص الششبرمجي
للبيانشششات الوصشششفية الشششذي حصشششلت عليشششه فشششي نهايشششة عمليشششة الرتخصشششة كمشششا ذكرنشششا سشششابقاا ،وإلصشششاقه
)باسششتخدام أمششر " "Ctrl + vمششن لوحششة المفاتيششح( فششي نهايششة صششفحة  HTMLالخاصششة بششك ،قبششل
"> ."<body></html/وهذه العملية مبنية علشى نظشام مع روف بالمصشطلح التقنشي إطشار توصشيف
الموارد "  "RDF: Resource Description Frameworkوالذي يعمل بشششكل موحششد مشع كششل
أنششواع الملفششات لنششه ل يتعامششل مباشششرة مششع نششص الملششف ،ولكششن مششع صششفحة الششويب الششتي تستضششيف
الملف.

أ .تمييز أعمال المشاع البداعي :مفاهيم عامة.

)(١٢

بالطبع نيفضل أن ترفق الرتخصة مع العمل نفسشه ،تخاصشة لشو ك ان عملشك ممكشن أن نيششارك عششبر
النترنت أو عبر وسيلة مادية .بالطبع كل وسيلة مختلفة لها طرق مختلفة ،لكن بشششكل عششام يجششب
أن يحتوي تصريحك على:

 .١رابط كامل إلى الرتخصة .على سبيل المثال :

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ar
 .٢يمكنك إذا أردت وضع أيقونات رتخصة المشاع البداعي مع شعاره.
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يمكن تحميل أيقونات المشاع البداعي من الصفحة التالية :

http://creativecommons.org/about/downloads
والتصشاريح المم خيشزة ومقشاطع الفيشديو متشوفرة علشى ويكشي المششاع البشداعي ،ولكشن بإمكانشك
صنع تخاصتك.
ربمششا تريششد أيضشش اا تضششمين ملحوظششة حقششوق ملكيششة تنششص علششى اسششم المؤلششف وتاريششخ الصششدار.
واسشششتخدام عبشششارة " بعشششض الحقشششوق محفوظشششة" للتمييشششز عشششن مصشششطلح "كشششل الحقشششوق محفوظشششة"
الفتراضية.
وحيشششششث أن كشششششل رتخصشششششة للمششششششاع البشششششداعي تقشششششدم مجموعشششششة مختلفشششششة مشششششن الصشششششلحيات
والمحظورات ،فمن الهام توضيح نوع الرتخصة المستخدمة.
والعتمششاد فقشششط علشششى أيقونشششة " ، "Cأو جملشششة " المششششاع البشششداعي" ،أو جملشششة "بعشششض الحقشششوق
ف ،يجب دوماا تضمين الرابط الكامل.
محفوظة" غير كا م
ولضمان ننسب العمل إليك ،فعليك توفير اسم المنسوب إليه ورابط له .إذا كششان عملششك مسششتوحى
من عمل آتخر أو تعديل له فعليك أيضاا الننسب إلى المؤلف/المؤلفين الصلي/الصليين.
مششا لششم يششذكر المؤلششف عكششس ذلششك ،فششإن كتابششة اسششمه/اسششمهم ورابششط )إذا كششان متاحششاا( لششه/لهششم
سيكون ننسباا كافياا.
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ب .تمييز أنواع معينة من الملفات.

)(١3

المسشششتندات النصشششية يجشششب أن تحتشششوي علمشششة المششششاع البشششداعي -نشششص أو رسشششم ينشششص علشششى
الرتخصششة -فششي أي مكششان يمكششن وضششع ملحوظششة حقششوق الملكيششة فيششه ،مثششل الهششامش مثلا أو الغلف.
وبالننسششبة للمسششتندات الششتي تتضشمن صششور اا ،يجشب أن تتضشمن العلمشات أيقونششات المششاع البشداعي
والرابط الكامل للرتخصششة .وبال ننسششبة للمسششتندات النصششية فقششط ،يمكششن أن تسششتبدل أيقونششات المشششاع
البداعي باسششم الرتخصششة )مثلا رتخصششة المشششاع البششداعي الننسششب  -غيششر تجششاري( أو التختصششار )مثلا
 .(CC BY-NCفي كل الحالتين يجب أن يكون رابششط الرتخصشة موجشوداا .وملحوظششة حقشوق ملكيششة
تحتوي اسم المؤلف/المؤلفين ،تاريخ الصدار ،وحقوق الملكية يجب أن تكون موجودة.

)(١4

وبال ننسبة للصشور ،يجشب أن توضشع علمشة المششاع البشداعي ،ونششص أوصشورة توضشح الرتخصشة
على أو بجانب الصورة.
وهشششذه العلمشششات يجشششب أن تتضشششمن أيقونشششات المششششاع البشششداعي والرابشششط الكامشششل للرتخصشششة.
وللتعليقششات النصششية ،يمكششن أن تسششتبدل اليقونششات باسششم الرتخصششة )مثلا رتخصششة المشششاع البششداعي
الننسب( أو التختصار )مثلا  .(CC BYفي كل الحالتين يجب وجود رابط كامل للرتخصة .بالضششافة
إلى ملحوظة تنص على اسم المؤلف/المؤلفين ،تاريخ الصدار ،وحقوق الملكية.

)(١5

وهنششاك طششرق عديششدة لتمييششز الصششوتيات .منهششا مقطششع صششوتي مخصششص ،فششي بدايششة أو نهايششة
عملك الصششوتي يششذكر اسششم المؤلششف /المششؤلفين ورتخصشة المششاع البششداعي .وإذا كنششت تصشنع مقطعشك
الخشششاص ،فتأكشششد مشششن تضشششمين الرابشششط الكامشششل للرتخصشششة و/أو اسشششم الرتخصشششة )بالضشششافة إلشششى رقشششم
الصششدارة( .ويجششب وجششود ملحوظششة بحقششوق الملكيششة تنششص علششى اسششم المؤلششف/المششؤلفين ،تاريششخ
الصدار ،وحقوق الملكية.

)(١6
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مثال لسيناريو الملف الصوتي:

ما لم ينوه عن غير ذلك ،هذا العمل مرتخص تحت رتخصة )اسم الرتخصة(.
© ) ،٢٠٠7اسم المؤلف( ،بعض الحقوق محفوظة.

طريقششة أتخششرى لتمييششز الصششوتيات ،أل وهششي اسششتخدام علمششة المشششاع البششداعي -نششص أو رسششم
ينص على نوع الرتخصة -بجانب الملف )على صفحة إنترنت( أو في تعليق المؤلششف المكتششوب )فششي
حالة الوسائل المادية(.

ج .نشر عملك في موقع اجتماعي أو موقع مشاركة ملفات.

)(١7

المواقع الجتماعية مثل  Youtube, Flickr, MySpaceهي تخيار شائع في نشششر وتوزيششع
المحتششششوى .وبعششششض المواقششششع مثششششل فليكششششر )موقششششع مشششششاركة الصششششور() ccMixer ،مجتمششششع تعششششديل
الموسيقى( ،و  ) Scribdمشاركة المستندات( تسمح لك باتختيار رتخصة مشاع إبششداعي لعملششك فششي
الموقششع نفسششه .وبال ننسششبة للمواقششع الششتي ل تتششوفر فيهششا تلششك الخاصششية ،نرشششح لششك قششص ولصششق نششص
 HTMLالششذي يششوفره منسششق الرتخششص الموجششود بششالرابط التششالي فششي تخانششة الوصششف بحيششث يعششرف
المستخدمين أن هذا عمل تحت رتخصة المشاع البداعي.

http://creativecommons.org/license/
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وأتخيراا ،هناك دوم اا احتمالية استخدام برامج مشاركة الملفات مثل Emule, Motpheus,
 ,Bearshareالذي نشارك من تخلله ا الملفشات .نسشتطيع نششر عملنشا م ن تخلل وضشع ه ذه الملفشات
فششي مجلششد المشششاركة الخششاص بالبرنامششج؛ وهكششذا المتصششلين علششى نفششس شششبكة المشششاركة سششيرون
ملفاتنا.
وبعششض مششن هششذه البرامششج بششه تخيششار بحششث للبحششث عششن الملفششات الششتي تحتششوي بيانششات وصششفية
بنظششششام  .RDFوإذا أردنششششا التأكششششد مششششن وضششششوح أن هششششذا العمششششل تحششششت رتخصششششة المشششششاع البششششداعي
للمستخدمين ،بإمكاننا كتابة اسمها في اسشم الملشف عشادة باسششتخدام التختصشارات الششائعة )مثلا "
 "CC BY-NC-SAللتنششويه عششن عمششل تحششت رتخصششة المششاع البششداعي ننسششب المصششنف-غيششر تجششاري-
الترتخيص بالمثل(.

د .العثور على أعمال تحت ترخيص المشاع البداعي.
إذا ضغطنا على"  ) find licensed contentابحث عن العمال المرتخصة( من قائمة
 licenseفي الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي  ،CreativeCommons.orgفستذهب مباشرة
إلى صفحة:

http://search.creativecommons.org/
وهي صفحة أنشأتها مؤسسة المشاع البداعي لتسهيل البحث عن العمششال المر ط نتخصششة تحششت
ترتخيشششص المششششاع البشششداعي .وفشششي تخانشششة البحشششث تسشششتطيع إدتخشششال واحشششدة أو أكشششثر مشششن الكلمشششات
المفتاحيششة وحششتى تحديششد مشا تريششد اسششتخدام العمشل فيشه ،فقشط باتختيشار أو عشدم اتختيشار واحششد مشن
أو كل التختيارين المتاحين على اليمين:
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•

دليل استخدام المشاع البداعي

أريد شيئاا استطيع استخدامه لغراض تجارية.

I want something that I can use for commercial purposes.
•

أريد شيئاا استطيع تعديله ،القتباس منه ،أو البناء عليه.

I want something that I can modify, adapt, or build upon.
والبحث الذي يحصل في هذه الصفحة سيستخدم جوجل أو أي من محركات التي تتيح
إجراء البحث على العمال ذات رتخصة المشاع البداعي.
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وأتخيراا ،نسشتطيع اسشتخدام طريقشة أسشرع وصشو ا
ل للبحشث م ن تخلل بعشض إصشدارات مشوزيل
فايرفوكس ،الذي يحتوي على تخانة بحث صغيرة في أعلى اليمين ،بجانب شششريط عنششوان الششويب.
من تخلل الضغط على سهم القائمة المنبثقة ) وعادة ما يكششون التختيششار الفتراضششي جوجشل المرمششز
له بش " ("Gستجد علمة حرف الش  Cالمزدوج للمشاع البداعي) .لم تعد هشذه الخاصششية متشوفرة فشي
الصدارات الجديدة من نفير فوكس(.
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الملحق الأول

س ةند المشاع الإبداعي للرخص
التششالي لقطششات لسششند المشششاع البششداعي للرتخششص ،وكمششا ذكششر سششابقاا ،سششند المشششاع Common
 Deedيبرز فقط بعض البنود والخصشائص الساسششية للرتخصشة الفعليشة .فهشو ليشس الرتخصشة نفسشها
وليششس لششه أي قيمششة قانونيششة .عليششك مراجعششة بنششود الرتخصششة الفعليششة بعنايششة قبششل اسششتخدام المششواد
المرتخصة بها.
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 .١ترخيص نسب المص ةنف.

النسخة العربية من ترتخيص المشاع البداعي ننسب المصنف.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ar
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 .٢ترخيص نسب المص ةنف – الترخيص بالمثل.

النسخة العربية من ترتخيص المشاع البداعي ننسب المصنف  -الترتخيص بالمثل.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ar
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 .3ترخيص نسب المص ةنف – م ةنع الاشتقاق.

النسخة العربية من ترتخيص المشاع البداعي ننسب المصنف  -منع الشتقاق.

http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/deed.ar
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 .4ترخيص نسب المص ةنف – غير تجاري.

النسخة العربية من ترتخيص المشاع البداعي نسب المصنف  -غير تجاري.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.ar
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 .٥ترخيص نسب المص ةنف – غير تجاري – الترخيص بالمثل.

النسخة العربية من ترتخيص المشاع البداعي نسب المصنف  -غير تجاري  -الترتخيص بالمثل.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ar
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 .٦ترخيص نسب المص ةنف – غير تجاري – م ةنع الاشتقاق.

النسخة العربية من ترتخيص المشاع البداعي نسب المصنف  -غير تجاري  -منع الشتقاق.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ar
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الملحق الثاني

صفحة المشاع الإبداعي على و يكيبيديا
 .١المشاع الإبداعي.

)(١8

مؤسسششة المشششاع البششداعي هششي مؤسسششة غيششر ربحيششة محلهششا فششي مششاونتن فيششو ،كاليفورينيششا،
بالوليات المتحدة .تعمل على توسيع نطاق العمال المرطتخصة من قبل المشاع البداعي ليستطيع
التخريششن السششتفادة منهششا ومشششاركتها والبنششاء عليهششا .وقششد أصششدرت المؤسسششة العديششد مششن رتخششص
حقششوق الملكيششة المعروفششة برتخششص المشششاع البششداعي مجانششاا للعامششة .هششذه الرتخششص تعطششي المبششدعين
فرصة تحديد الحقوق التي يريدون الحتفاظ بها ،والحقوق التي يتنششازلون عنهششا لمنفعششة الجمهششور
أو المبدعين التخرين.
وهشي سشهلة للفهشم إذ تشوفر صشفحة لششرح الحقشوق مدعومشة بالرسششوم الموضششحة الشتي تششرح
تخصائص كل رتخصة من رتخص المشاع البداعي .هذه البساطة تميز المشاع البداعي عششن نمششوذج
ن
كل الحقوق محفوظة التقليدي .إذ أنشئ المشاع البششداعي تخصيصششاا لتششوفير نمششوذج حقششوق ملكيششة
أكششثر مرونششة ،يسششتبدل " كششل الحقششوق محفوظششة" بششش "بعششض الحقششوق محفوظششة" .وويكيبيششديا هششي
واحدة من المشاريع المتميزة في مجال النترنت التي تستخدم رتخصة المشاع البداعي.
أسسششت هششذه المؤسسششة فششي عششام  ٢٠٠١مششن قبششل لري ليسششينج  ,Larry Lessigهششال ابلسششون

 Hal Abelsonوإريشششك إلشششدرد Eldred

 Ericبشششدعم مركشششز الملكيشششة العامشششة .وأصشششدرت أول

مجموعشة مشن رتخششص حقشوق الملكيشة فشي ديسششمبر  .٢٠٠٢وفشي  ،٢٠٠٨وصشلت العمشال المرتخصشة مشن
قبل المشاع البداعي إلى قرابة  ١3٠مليون عملا.
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تشششدار مؤسسشششة المششششاع البشششداعي مشششن قبشششل مجلشششس إدارة ومجلششس استششششارة تقنيشششة .اسشششتير
جيسيكي  ،Esther Wojcickiأستاذة الصحافة من بشالو ألتشو ،كاليفورينيشا ،هششي رئيسشة مجلششس
الدارة حاليششش اا .وقشششد تبنشششى الكشششثير المششششاع البشششداعي كوسشششيلة للمبشششدعين للتحكشششم بكيفيشششة مششششاركة
أعمالهم الثقافية .ولكن هناك نقد على أنها لم تع ج
ط مجالا كافياا.

 .٢الهدف والتأثير.
توصف المشاع البداعي بأنها على طليعة حركة "ألحقوق المتروكة  ،"copyleftالتي تدعم
بناء ملكية عامة أقوى وأغنى بتششوفير بششديل لنمششوذج "كششل الحقششوق محفوظششة" التلقششائي .وقششد عششزى
ديفيد بشاري  David Berryوجيلشس م وس  Giles Mossالفض ل إلشى المششاع البشداعي فشي
تششوجيه الششوعي والهتمششام بمفهششوم الملكيششة الثقافيششة وإعششادة التفكيششر فششي دور "المشششاع" فششي عصششر
المعلومات .بالضافة إلى ذلك ،فقد وفرت المشاع البداعي "الدعم المؤسسششي ،العملششي ،والقششانوني
للفراد والمجموعات الذي يريدون مشاركة الثقافة بحرية أكبر".
تعمل المشاع البداعي على مواجهة ما تعتبره نظششام محتكششر ومقيششد لحريششة الثقافششة .ويصششف
لري ليسيج  Lawrence Lessigمؤسس المشاع البداعي ذلك النظام بأنه "نظام حيث يؤلف
) يبشششدع؟( المبشششدعين فقشششط بشششإذن القشششوى ،أو إذن مبشششدعي الماضشششي" .إذ يؤكشششد أن الثقافشششة الحاليشششة
محتكششرة مششن قبششل مششوزعي المحتششوى التقليششديين الششذين يسششعون لتقويششة والحفششاظ علششى احتكششارهم
للمنتجات الثقافية مثل الموسيقى الرائجة والسينما الرائجة ،وتوفر المشاع البششداعي بششدائل لهششذه
التقييدات.
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 .3الإدارة.
المششدير التنفيششذي الحششالي للمشششاع البششداعي هششي كششاثرين كاسششرلي .Catherine Casserly

ومايششك لينكسششفاير  Mike Linksvayerهششو نششائب الرئيششس بينمششا ديششان بيششترز Diane Peters
هي المستشار العام.

أ .مجلس الدارة.
يتضمن مجلس إدارة المشاع البداعي الحالي:
•

هال أبلسون .Hal Abelson

•

جلين أوتيس براون .Glenn Otis Brown

•

مايكل و .كارول .Michael W. Carroll

•

كاترينا فيك .Caterina Fake

•

ديفيس جاجنهيم .Davis Guggenheim

•

جوي إيتو .Joi Ito

•

لورانس ليسيج .Lawrence Lessig

•

لوري راسين .Laurie Racine

•

إريك ستالزمان .Eric Saltzman

•

مولي شافر فان هوسلينج .Molly Shaffer Van Houweling

•

جيمي ويلس .Jimmy Wales

•

واستير جيسي ) Esther Wojcickiالرئيسة(.
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ب .مجلس الستشارة التقنية.
ويتضششمن تخمسششة أعضششاء :هششال أبلسششون  ,Hal Abelsonبششن أديششدا  ,Ben Adidaباربششارا
فوكس  ,Barbara Foxدون ماكجفرن  Don McGovernوإريك ميلر  .Eric Millerويساهم
هال أبلسون في مجلس إدارة المشاع البداعي أيضاا.

ج .لجنة المراجعة.

وفيها عضوين هما :مولي ششافر فشان هاوسشلينج Molly Shaffer Van Houweling
ولورانس ليسيج  Lawrence Lessigوهما عضوين في مجلس إدارة المشاع البداعي أيضاا.

الفهرس

85

دليل استخدام المشاع البداعي

صفحة المشاع البداعي على ويكيبيديا

 .4أنواع رخص المشاع الإبداعي.
هناك ست أنواع رئيسية لرتخص المشاع البداعي:

.١

ننسب المصنف ).(CC: BY

 .٢ننسب المصنف  -الترتخيص بالمثل ).(CC: BY-SA
 .3ننسب المصنف  -منع الشتقاق ).(CC: BY-ND
 .4ننسب المصنف  -غير تجاري ).(CC: BY-NC

.5

ننسب المصنف  -غير تجاري  -الترتخيص بالمثل ).(CC: BY-NC-SA

 .6ننسب المصنف  -غير تجاري  -منع الشتقاق ).(CC: BY-NC-ND
هناك أربع بنود أساسية في المشاع البداعي وهي :ننسب المصنف ) ،(Attribution - BYالششتي
تتضمن ننسشب العمشل إل ى مشؤلفه؛ الشترتخيص بالمثشل )  ،(ShareAlike - SAوتسمح بمششاركة العمشال
المشششتقة أو المعدلشششة بنفششس الرتخصشششة أو رتخصشششة مماثلشششة؛ غيشششر تجشششاري ) ،(NonCommercial - NC
وتتطلششب عششدم النتفششاع التجششاري مششن العمششل؛ ومنششع الشششتقاق )  ،(NoDerivs - NDوتسششمح فقششط
بمشاركة العمل الصلي بدون أي تعديل.
فششي جميششع الصششدارات الحاليششة ،تسششمح رتخششص المشششاع البششداعي كلهششا بششالحق الصششلي فششي
مشششاركة وتوزيششع العمشل لغششراض غيششر ربحيششة بل تعششديل .وتخيششاري )غيششر تجششاري( و)منششع الشششتقاق(
يقيدان حرية النمصنف.
تتضمن الخيارات الضافية تخيار  CC0أو بمعنشى آتخششر "ليسششت هنششاك حقشوق محفوظششة" .وقشد
وفر المشاع البداعي ثلث رتخص للبرمجيات :رتخصة بي اس دي  ،BSDورتخصششة جنششو العموميششة
الصغرى  ،GNU LGPLورتخصة جنو العمومية .GNU GPL

)(١9
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 .٥الأنظمة القضائية.

الرتخص الصششلية غيشر الموطنششة للمشششاع البشداعي نكتبشت بنششااء علشى النظششام القشانوني للوليشات

المتحدة ،لذا قد تتعارض مع أنظمشة قضشائية مختلفشة وبالتشالي تصشبح الرتخشص غيشر قابلشة للتنفيشذ.
لحل هذه المشششكلة ،بشدأت مؤسسشة المشششاع البشداعي العششالمي بتششوطين الرتخششص المختلفشة لتناسشب
قوانين حقوق الملكية المحلية والقانون الخاص بكل دولة .وفي مايو  ،٢٠١٠أصبح هناك حوالي 5٢
رتخصة موطنة ،مع  9آتخريشن فشي مرحلشة العشداد ،وهنشاك زيشادة مسشتمرة فشي عشدد الشدول المنضشمة
للمشروع العالمي.

)(٢٠
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 .٦الانتقادات.
أ .النتقادات العامة.
يعشششترض بيشششتر بنجشششامين تشششوث  Péter Benjamin Tóthبشششأن أهشششداف المششششاع البشششداعي
متحققة بالفعل من قبشل منظمشة حق وق الملكيشة الحاليشة ،وأن ششعارها "بعشض الحقشوق محفوظشة"،
المضشششاد لششششعار حقشششوق الملكيشششة التقليشششدي " كشششل الحقشششوق محفوظشششة" يخلشششف ازدواجيشششة تخاطئشششة.
» إذ تقششدم منظمششة حقششوق الملكيششة التقليديششة .قائمششة مششن الحقششوق الحصششرية لحامششل حقششوق الملكيششة،
الذي يختار منها الحقوق الششتي يريششد بيعهشا أو منحهششا والحقشوق الششتي يريششد الحتفشاظ بهشا .وبالتششالي
نمششوذج "بعششض الحقششوق محفوظششة" ليششس بششدي ا
ل عششن طبيعششة حقششوق الملكيششة التقليديششة ولكنششه جششزء
أصيل منها «.ويخشى النقاد التخرين انقراض نظام حقوق الملكية بسبب المشاع البداعي.
بعششض النقششاد يششدعم إعششادة النظششر فششي حركششة حقششوق الملكيششة التقليديششة ،لكنششه يششرى أن المشششاع
البداعي هو حل تعاقدي مؤقت يحجب انتباه العامة إلششى ضششرورة مراجعششة حركششة حقششوق الملكيششة
التقليديششة .والبعششض التخششر ،مثششل جيفششري هاريسششون  ،Jeffrey Harrisonيششرى أن نظششام المشششاع
البداعي هو نظام مهلهل وغشامض ،ويحش خذر مشن " الس ماح لبعشض مشن أثمشن مواردنشا -إبشداع الفشراد-
بالخضوع ببساطة للعامة ليستهلكه أي كامن يملك وقت فراغ وعلمة مميزة".
بينمششا بعششض النقششاد يتسششاءلون عمششا إذا كششانت رتخششص المشششاع البششداعي مفيششدة حقششاا للفنششانين،
إذ يرون أن المشاع البداعي تتوجه بشكل أساسي نحششو "ثقافششة التعشديل" الششتي تفششل فششي تخدمشة
الحاجششات الحقيقيشششة ،مثششل التعشششويض المششالي والششششهرة ،للفنششانين ،تخاصششة فششي عشششالم الفششن الرقمششي.
والبعشششض التخششر قلشششق أن نظششام ل يسششمح للمششؤلفين بتلقشششي عائششد علششى إبشششداعهم سشششوف ينفشششر بعششض
الفنانين من مشاركة عملهم.
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ويحتج مؤسس المشاع البداعي لورانس ليسيج  Lawrence Lessigبأن قوانين حقششوق
الملكيششة ل تقششدم دومشش اا الحمايششة القويششة اللنهائيششة الششتي يقششدمها القششانون الحششالي .بششالعكس ،إن أمششد
الحماية محدود لعدد محدد من السنين ،وبعشض العمشال ل تكتسشب الحمايشة لنهشا ل تتبششع الصشيغة
اللزامية المهجورة حالياا.
وانتقاد آتخر يتساءل عما إذا كان المشاع البداعي هو حقششاا المششاع الشذي يششدعيه ،إذ أن هنششاك
بعششض التقييششدات علششى قششدرة العامششة لسششتخدام المششوارد فششي مجششال المشششاع .حيششث تعنششى رتخششص
المششششاع البشششداعي بشششالحقوق الخاصشششة بالششششخاص ول تقشششدم ششششيء فيمشششا يتعلشششق بشششالحقوق الشششتي
يتقاسمها الجميع .كذلك ل تعنرف مؤسسة المشاع البداعي مششا هششو مفهششوم "البششداع" أو مششا يتطلبششه
العمل ليكون جزءاا من المشاع.

وهنششاك منتقششدين آتخريششن مثششل ديفيششد بيششري  David Berryوجششايلز مششوس Giles Moss
يحتجششون بششأن البنيششة الساسششية للمشششاع البششداعي ليسششت بالليششة الملئمششة لنشششاء محتششوى أصششلي
للعامة .بد ا
ل من ذلك ،يجب أن يتم إنشاء وتعريف المشاع من تخلل العملية والنشششطة السياسششية،
وليس من تخلل المحاميين الذين يكتبون قواعد جديدة.

ب .تعارض الرخص وعدم التوافقية.
هناك انتقادات أتخرى أيض اا تجادل في كون المشششاع البششداعي تفششاقم مسششألة تعششارض الرتخششص
وعششدم التوافقيششة ،وذلششك بتششوفير رتخششص متعششددة متعارضششة .إذ ينششص موقششع المشششاع البششداعي أن:
"نظارا لتختلف وظيفة كل من الرتخص الست ،فإن الموارد المرطتخصة برتخص مختلفششة قششد ل يمكششن
دمجهشششا إلشششى مشششوارد أتخشششرى دون التخلل بنصشششوص الشششترتخيص ".وبالتشششالي فشششإن العمشششال المرطتخصشششة
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برتخص متعارضة ل يمكن دمجها في عمل مشتق دون أتخذ الذن من المخرتخشص .والبعششض قلششق مشن
أنشششه "دون هيكشششل قشششانوني مو طحشششد ،العمشششال ذات الرتخشششص المختلطشششة عشششن غيشششر عمشششد قشششد ل يتشششاح
مشاركتها".

ج .إساءة استخدام الرخصة.
بعض أصحاب الحقوق قد اشششتكى مشن أن مسششتخدمي شششبكة النششترنت يعلنششون عششن أعمشالهم
المحميششة حقوقهشششا بشششكل تخششاطئ تحشششت رتخششص المشششاع البششداعي ،ومشششن ثششم يعيشششدون رفعهششا إلششى
النترنت .وتجزم العتراضات أن هذا ينبع من اللتباس الشائع عن وظيفة الرتخششص .وحاليششاا ،ليششس
هناك جهات مسئولة عن محاسبة المستخدمين على الترتخيص الخاطئ.
وبشششالرغم مششن أن المششششاع البشششداعي يقشششدم رتخشششص متعشششددة لمختلشششف السشششتخدامات ،يعشششارض
البعشششض متعل ا
ل بشششأن الرتخشششص ل توضشششح التختلفشششات بيشششن وسشششائل العلم المختلفشششة أو المفشششاهيم
المتعشششددة لمختلشششف المشششؤلفين .علشششى سشششبيل المثشششال ،هنشششاك انتقشششاد يششششير إلشششى أن مصشششوري الفلم
الوثائقيششة لششديهم مفششاهيم مختلفششة بشششكل كششبير عششن مفششاهيم مصششمم برمجيششات أو أسشششتاذ قششانون.
بالضافة إلى ذلك ،يجب على من يريد اسشتخدام أعم ال مرطتخصشة تحششت رتخصشة المششاع البشداعي
تحديد ما إذا كان استخدامهم للعمل ل يخالف نصوص الرتخصة أم يحتاجون لذن إضافي.
وكتب ليسيج رد اا بشأن وجهشة نظشر المششاع البشداعي هشي تقشديم أرض محايشدة بيشن وجهشتين
متطرفششتين لحمايششة حقششوق النشششر ،وجهششة تقششرر السششيطرة علششى كششل الحقششوق ،والتخششرى تششرى عششدم
السيطرة علششى أي حشق مطلقششاا .ويشوفر المششاع البششداعي اتختيششاراا ثالثشاا يسششمح للمششؤلفين باتختيششار أي
من الحقوق يريدون التحكم فيها وأيها يريدون إطلقها للعامشة .فششي الواقششع تعششدد الرتخشص يعكشس
تعدد الحقوق التي يمكن نقلها إلى المبدعين التخرين.
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د .مؤسسة البرمجيات الحرة.
بعششششششض رتخششششششص المشششششششاع البششششششداعي ل تسششششششتوفي معششششششايير مؤسسششششششة البرمجيششششششات الحششششششرة
 Free Software Foundationومؤسسشششات المحتشششوى الحشششر التخشششرى .وقشششد اسشششتنكر مؤسشششس
مؤسسشششششة البرمجيشششششات الحشششششرة ريتششششششارد سشششششتالمان  Richard Stallmanبشششششالتخص الرتخصشششششة
غيششر تجاريششة للمشششاع البششداعي ،إذ يقششول ،أنهششا تمنششع المسششتخدمين مششن الحريششة الساسششية لعششادة
استخدام الموارد كما يريدون.
ويؤكد ماكو هيل  Mako Hillأن مؤسسشة المششاع البشداعي قشد فششلت فشي إنششاء »قاعشدة
أساسششية مششن الحريششة الششتي يجششب أن تسششتوفيها جميششع رتخششص المشششاع البششداعي ،ويلششتزم بهششا جميششع
المر ختخصشششين والمسشششتخدمين .وفششششلها فشششي القيشششام بشششأي دور مؤسسشششاتي أتخلقشششي ورسشششم الخطشششوط
العريضة ،لهذا يعد المشاع البداعي فرصة ضائعة  ...إذ عوضاا عن إمكانية كششون المشششاع البششداعي
دعوة لعالم حيث " الحقوق الساسية غير محفوظة" جاءت بدعوة شششبه جوفششاء لعششالم مششن "بعششض
الحقوق محفوظة"« ويتخوف بعض المنتقدين أن شعبية المشاع البشداعي قشد تنتقشص مشن بعشض
أهم الهداف الصارمة لمؤسسات المحتوى الحر التخرى.
هـ .انتقادات أخرى للرخصة غير تجارية.
نقشششاد آتخشششرون ،مثشششل إريشششك مشششولر  ،Erik Moellerيتسشششاءلون عشششن اسشششتخدام رتخصشششة "غيشششر
تجاري" للمشاع البداعي .إذ أن العمال المرتخصة تحت رتخصة غير تجاري للمشاع البداعي غيششر
متوافقة مع مواقع ذات محتوى مفتوح متعددة ،منها ويكيبديا ،التي تسمح وتشجع بكششل وضششوح
على بعض أوجه الستخدام التجاري .ويوضح مولر أن "الشششخاص المتضششررين مشن الرتخصششة غيشر
تجاريششة غالبشش اا ل يكونششون مؤسسششات كششبيرة ،بششل شششركات نشششر صششغيرة مثششل المششدونات ،أو محطششات
الراديو الممولة من قبل العلنات ،أو الجرائد المحلية".
الفهرس
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ويششرد ليسششيج بششأن سششلطة حقششوق النشششر الحاليششة أيضششاا تضششر بالتوافقيششة ويسششتطيع المؤلفششون
تجنب هذا التعارض باتختيار الرتخصة القل تقييد اا .بالضافة إلى ذلشك ،فشإن الرتخصشة غيشر تجاريشة
مفيششدة لمنششع أي شششخص مششن اسششتغلل عمششل مؤلششف تجاريششاا بينمششا ينششوى المؤلششف اسششتغلل عملششه فششي
المستقبل.

و .دبيان.
مشرفو دبيان  ،Debianوهي توزيعة جنو ليننكس  GNU Linuxمعروفة بالتزامها الصارم

بتعريششف حريششة البرمجيششات ،ل يؤمنششون حششتى بششأن رتخصششة المشششاع البششداعي ننسششب المصششنف CC
 ،Attribution - BYوهشي أقششل أشششكال الرتخششص تقييششداا ،تلششتزم بقواعششد دبيششان للبرمجيششات الحششرة
 Debian Free Software Guidelinesنظششراا للبنششود المتعارضششة مششع إدارة الحقششوق الرقميششة
) DRMالتي قد تضع حدوداا لعادة التوزيع الخاص( وقاعدتها المذكورة في قسم  4aالششتي تنششص
على أتخذ إذن المؤلف للغاء ننسب العمل إليه.
ولن بقية الرتخص متطابقة مع رتخصة ننسب المصنف من حيث نفس الششروط ،لشذا تعتششبرهم
دبيششان رتخصشش اا غيششر حششرة لنفششس السششباب .وقششد كششانت هنششاك جهششود لحششل هششذه المشششاكل فششي رتخششص
الصششدار الجديششد  ، 3,٠بحيششث تتوافششق مششع قواعششد البرمجيششات الحششرة لششدبيان .وعلششى النقيششض مششن
رتخصة الننسب للمشششاع البشداعي الصشدارة  ،٢,٠فشإن الصششدارة  3,٠متوافقشة مششع قواعششد البرمجيشات
الحرة لدبيان.
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 .٦القضايا القانونية.
أ .الصحيفة الهولندية.
واجهششت رتخصششة المشششاع البششداعي أول اتختبششار لهششا فششي محاكمششة أقيمششت فششي أوائششل عششام ،٢٠٠6
حيششث قاضششى آدم كششاري  Adam Curryجريششدة هولنديششة علششى نشششر صششور دون إذن مششن صششفحة
موقع فليكشر الخاصشة بشه .وقشد كشانت الصشور تحششت ترتخيششص الننسششب للمشششاع البشداعي .وبينمشا كشان
الحكم لصالح كاري ،فقد تفادت الجريششدة دفشع التعشويض لششه طالمشا ل تكشرر الجنايششة .وينشص تحليششل
القششرار علششى ،أن " قششرار المحكمششة الهولنديششة جششدير بالملحظششة إذ يؤكششد أن نصششوص رتخصششة المشششاع
البششداعي تنطبششق تلقائيششاا علششى المحتششوى المر نتخششص بهششا ،وتقيششد اسششتخدام هششذا المحتششوى حششتى دون
الحاجة للموافقة الصريحة للمستخدمين ،أو حتى معرفتهم ،بنصوص الرتخصة".

ب .شركة فيرجن موبايل.
في عام  ،٢٠٠7أطلقت شركة فيرجن موبايل  Virgin Mobileحملششة إعلنششات فششي محطششات
الحافلت تعلن عن تخدمة الرسائل النصية في الهواتف المحمولة باسششتخدام عمششل مصششورين هششواة
رفعششوا عملهششم إلششى موقششع فليكششر تحششت رتخصششة الننسششب للمشششاع البششداعي .ترتخيششص المسششتخدمين
لصورهم بهذه الطريقة قد جعل عملهم حراا للستخدام بأي مؤسسششة أتخششرى ،طالمششا يننسششبون العمششل
إلى صاحبه الصلي ،بل أي تعويض آتخر مطلوب.
وقششد الششتزمت ششركة فيرجششن بهششذا النشص بطباعششة رابششط صششفحة فليكششر الخاصششة بالمصشور علششى
إعلناتهشششا .ومشششع ذلشششك ،فشششإن صشششورة واحشششدة ،التقطشششت لشششذات الخمسشششة عششششر عامشششاا أليسشششون تششششانج
 Alison Changفي حملة غسل سشيارات لجمشع التمويشل لكنيسشتها ،أحشدثت بعشض الجشدل حيشث
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قاضت أليسون ششركة فريجشن موبايششل .وقشد التقطشت الصشورة بواسششطة مستششار الشششباب لكنيسششة
أليسشون ،جاسششتن هشو-وي وونشج  ،Justin Ho-Wee Wongالشذي رفشع الصشورة إلشى موقشع فليكشر
برتخصة المشاع البداعي .في عام  ،٢٠٠٨نرجف ن
ضت القضية لعدم التختصاص.

ج .موسيقى المشاع البداعي  -محكمة أسبانية ).(٢٠٠6
محششور هششذه القضششية لششم يكششن متعلقشش اا بسششلطة رتخصششة المشششاع البششداعي ،بششل كششان حششول حششق
جمعية إدارة حقوق النسخ في تحصششيل أتعششاب اسششتغلل العمششال مشن حانششة كششانت تششذيع موسششيقى
تحت ترتخيص المشاع البداعي .في هشذه الحالششة ،قاضششت جمعيششة إدارة حقششوق النسشخ السشبانية -
)" - Sociedad General de Autores y Editores ("SGAEصششاحب حانششة للداء
العلنشششي لموسشششيقى تتبشششع جمعيشششة إدارة حقشششوق النسشششخ .مشششع ذلشششك ،فقشششد رفضشششت المحكمشششة ادعشششاءات
الجمعية إذ أثبت صشاحب الحانشة أن الموسشيقى ليسشت تخاضشعة لدارة الجمعيشة ،إذ كشانت مرتخصشة
بترتخيص المشاع البداعي.
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 .٢الملاحظات.
) (١رابط المقالة بالنجليزية:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons
وترجمته للعربية:

تراجيديا_المشاعhttp://ar.wikipedia.org/wiki/
) (٢تعريف جمعية إدارة حقوق الملكية على ويكيبيديا:

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_collective
) (3فعششل  Licenseيعنششي إعطششاء الذن .واسششم  Licenseيشششير إلششى الذن ذاتششه بالضششافة إلششى المسششتند
الذي ينص على الذن .يمكن أن نتمنششح الرتخصششة مششن طششرف )المرختخششص( إلشى طشرف آتخششر )المرطتخششص لشه(
كجزء من التفاقيششة بيشن الطرفيشن .لشذا فششإن التعريشف المختصششر للرتخصششة هشو "السشلطة )الششتي يعطيهشا
المرختخص( لستخدام المادة المرطتخصة )من قبل المرطتخص له(  --من صفحة ويكيبيديا.
النسخة الجنبية:

http://en.wikipedia.org/wiki/License
النسخة العربية:

تصريح_)قانون( http://ar.wikipedia.org/wiki/
) (4هذا التوضيح متضمن في كل سندات المشاع البداعي.
) (5هذا القسم مأتخوذ جزئياا من الروابط التالية:

http://wiki.creativecommons.org/Baseline_Rights
http://www.creativecommons.org.au/materials/whatiscc.pdf
) (6لي معلومات عن كيفية نسب العمل ،انظر في الدليل المختص "كيف تنسب مادة المشاع البششداعي"
في الرابط التالي:

http://creativecommons.org.au/materials/attribution.pdf
) (7رتخصة :CCPlus

http://wiki.creativecommons.org/CCPlus
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:CCPlus ( رتخصة٨)

http://wiki.creativecommons.org/CCPlus
:( هذا القسم مأتخوذ جزئياا من9)

http://creativecommons.org/about/cc0
http://wiki.creativecommons.org/CC0
:( هذا القسم مأتخوذ من١٠)

http://wiki.creativecommons.org/Before_Licensing
 هناك الكثير من التصرف في هذا القسم ليناسششب التغييششرات الحادثششة فششي الموقششع:( ملحوظة المترجم١١)
.منذ إصدار الكتاب ويناسب حاجات القارئ والمستخدم العربي في الوقت ذاته
:( هذا القسم مأتخوذ جزئياا من المستند المنشور على الرابط التالي١٢)

https://wiki.creativecommons.org/images/6/61/Creativecommons-licensingand-marking-your-content_eng.pdf
:( هذا القسم مأتخوذ جزئياا من المستند المنشور على الرابط التالي١3)

https://wiki.creativecommons.org/images/6/61/Creativecommons-licensingand-marking-your-content_eng.pdf
:( تتوفر العلمات النموذجية على الرابط التالي١4)

http://wiki.creativecommons.org/CC_markers
:( تتوفر العلمات النموذجية على الرابط التالي١5)

http://wiki.creativecommons.org/CC_markers
:( المقاطع النموذجية متاحة للتحميل على الرابط التالي١6)

http://wiki.creativecommons.org/User_submitted_bumpers
:( هذا القسم مأتخوذ جزئياا من المستند المنشور على الرابط التالي١7)

https://wiki.creativecommons.org/images/6/61/Creativecommons-licensingand-marking-your-content_eng.pdf
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) (١٨هذه نسخة معدلة من صفحة المشاع البداعي على ويكيبيديا بتاريخ  ١3أغسطس :٢٠١٠

http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
) (١9هذه الرتخص ل تتبع لمؤسسة المششاع البشداعي ولشم تقشم بإنششاءها ،إنمشا هشي رتخششص مسشتقلة بشذاتها
قششامت بعملهششا مؤسسششات أتخششرى ،وحاليششاا تشششير مؤسسششة المشششاع البششداعي إلششى مواقششع هششذه الرتخششص
الصلية) .المترجم(
) (٢٠يششوم  3١أكتششوبر  ٢٠١3أعلششن عششن الرتخصششة المصششرية أول رتخصششة عربيششة مششن رتخششص المشششاع البششداعي
المونطنة) .المترجم(

http://creativecommons.org/weblog/entry/40274
) (٢١وبالتالي مع الصدارات الحدث من رتخص المشاع البداعي التي وصلت إلى الصدار رقم  4.٠وقت
كتابة هذه الكلمات) .المترجم(
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