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المصنَّ ــف مرخــص بموجب رخصة المشــاع
هــذا ُ
المصنَّ ــف  4.0رخصــة دوليــة
ـب ُ
اإلبداعــي نَ ْسـ ُ
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سلسلة التعريف بالمشاع اإلبداعي

البرنامج الوطني للمحتوى التعليمية المفتوح

استخدام رخص المشاع اإلبداعي واألعمال
المرخصة برخص المشاع اإلبداعي
هــذه ترجمــة باللغــة العربيــة لوحــدات شــهادة المشــاع اإلبداعــي لمنظمــة المشــاع اإلبداعــي مرخصــة
برخصــة المشــاع اإلبداعــي نســب المصنــف  4.0الرخصــة العالميــة فــي 6-فبرايــر ،-2019بواســطة

المركــز الوطنــي للتعليــم اإللكترونــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،للبرنامــج الوطنــي للمحتــوى
التعليمــي المفتــوح .فــي حــال لــم يذكــر خــاف ذلــك ،فــإن جميــع المــواد مرخصةبرخصــة المشــاع
اإلبداعــي نســب المصنــف  4.0الرخصــة العالميــة .واســتخدام هــذه المــواد ال يعنــي حصــول المتعلــم

علــى شــهادة المشــاع اإلبداعــي ،وال يحــق ألي مؤسســة أو شــخص تقديــم شــهادة المشــاع
اإلبداعــي مــن غيــر إذن مــن منظمــة المشــاع اإلبداعــي .أي شــخص يريــد الحصــول علــى شــهادة
المشــاع اإلبداعــي نرحــب بــه ويمكنــه التســجيل بالضغــط علــى الرابــط التالــي

https://certificates.creativecommons.org:

اآلن بعــد أن عرفــت كيفيــة عمــل الرخــص وكيفيــة تصميمهــا ،فقــد أصبحــت مســتعدا الســتخدام رخــص
املشــاع اإلبداعــي وأداة  CC0يف عملــك ،باإلضافــة إىل إعــادة اســتخدام األعــال املرخصــة برخــص املشــاع
اإلبداعــي التــي انشــأها آخريــن.
خــص للمشــاع اإلبداعــي و ُمسـ ِ
ـتخدم يعيــد
تغطــي هــذه الوحــدة مــا تحتــاج إىل معرفتــه بصفتــك ُمر ِّ
خصــة برخــص
خــص برخــص املشــاع اإلبداعــي أعــاال أخــرى مر َّ
اســتخدام العمــل .عندمــا يتضمــن عملــك املر َّ
املشــاع اإلبداعــي قــام آخــرون بإنشــائها ،فإنــك بذلــك تتمتــع بالصفتــن معــا!

تحتوي هذه الوحدة على أربعة أقسام:
4.1

4.2

اختيار وتطبيق
رخص املشاع اإلبداعي

االعتبارات الواجب مراعاتها
بعد الرتخيص برخص
املشاع اإلبداعي

4.3

4.4

العثور عىل األعامل املرخصة
برخص املشاع اإلبداعي
وإعادة استخدامها

إعادة دمج األعامل املرخصة
برخص املشاع اإلبداعي

مهتمــا بمعرفــة المزيــد عــن أي مــن
أيضــا مــوارد إضافيــة إذا كنــت
كمــا يتــاح ً
ً
الموضوعــات التــي تتناولهــا هــذه الوحــدة.
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4.1

اختيار وتطبيق رخص
المشاع اإلبداعي

4.1

اختيار وتطبيق
رخص المشاع
اإلبداعي
تعتــر عمليــة تطبيــق رخــص املشــاع
اإلبداعــي أمــ ًرا ســهالً ،ولكــن هنــاك
العديــد مــن االعتبــارات املهمــة التــي يجــب
مراعاتهــا قبــل القيــام بذلــك.

مخرجات التعليم
1

تحديــد أهــم االعتبــارات الواجــب
مراعاتهــا قبــل تطبيــق رخــص
املشــاع اإلبداعــي أو أداة CC0

2

القيــام بتطبيــق الرخصــة باســتخدام
أداة اختيــار رخــص املشــاع اإلبداعــي
( )License Chooserوأداة CC0
باســتخدام التخصيــص ضمــن
امللكيــة العامــة

3

تقييــم نــوع الرخصــة املطلــوب
تطبيقهــا اســتنا ًدا إىل عنــارص ذات
صلــة

ـب امل ُص َّنف(CC
الــزر الخــاص برخصــة ن َْسـ ُ
 .)BY License Buttonعالمــة مســجلة (
 ):Trademarkاملشــاع اإلبداعــي

السؤال الهام  /ما أهمية الموضوع

مــا هــي االعتبــارات التــي ينبغــي للمؤلفــن مراعاتهــا قبــل تطبيــق رخــص املشــاع اإلبداعــي أو أداة CC0
عــى عملهــم؟ هنــاك العديــد مــن الخيــارات املتاحــة للمؤلفــن الذيــن يختــارون املشــاركة باســتخدام رخــص
املشــاع اإلبداعــي .وهنــاك أيضً ــا العديــد مــن األمــور التــي يجــب التفكــر فيهــا قبــل تطبيــق رخــص املشــاع
اإلبداعــي أو أداة  ،CC0منهــا مثــا إذا كنــت متلــك جميــع الحقــوق املطلوبــة ،وإذا مل تكــن متلكهــا كيــف
توضــح ذلــك لعامــة النــاس.
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اختيار وتطبيق رخص المشاع اإلبداعي4.1

تأمل شخصي  /ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟
كيــف ميكنــك اختيــار رخصــة معينــة مــن رخــص املشــاع اإلبداعــي لعملــك؟ هــل تعــرف كيــف تقــوم
فعــا بــإدراج الرخصــة يف عملــك بعــد اختيــارك واحــدة؟ مــاذا لــو قمــت بتغيــر رأيــك بشــأن الرخصــة؟

المعارف األساسية  -نظرة عامة
اكتساب
ِ
قبــل أن تقــرر إذا كنــت ترغــب يف تطبيــق رخصــة املشــاع اإلبداعــي أو أداة  CC0عــى عملــك اإلبداعــي،
هنــاك بعــض األمــور املهمــة التــي يجــب وضعهــا يف االعتبــار:
الرخــص وأداة  CC0غــر قابلــة لإللغــاء .واملقصــود مــن غــر قابلــة لإللغــاء أنهــا اتفــاق قانــوين ال
رجعــة فيــه .وهــذا يعنــي أنــه مبجــرد قيامــك بتطبيــق رخصــة املشــاع اإلبداعــي عــى أحــد األعــال ،فــإن
رخصــة املشــاع اإلبداعــي تظــل ســارية عــى العمــل حتــى انتهــاء مــدة صالحيــة حقــوق التأليــف والنــر
الخاصــة بذلــك العمــل .يُعــد هــذا الجانــب مــن ترخيــص املشــاع اإلبداعــي مرغوبًــا فيــه إىل حــد بعيــد مــن
وجهــة نظــر املســتخدمني الذيــن يعيــدون اســتخدام العمــل ألنــه يكســبهم الثقــة نظــرا ملعرفتهــم أن املؤلــف ال
ميكنــه بشــكل تعســفي ســحب الحقــوق التــي منحهــم إياهــا مبوجــب رخصــة املشــاع اإلبداعــي.
نظ ـ ًرا ألن الرخــص غــر قابلــة لإللغــاء فمــن املهــم ج ـ ًدا دراســة الخيــارات بعنايــة قبــل اتخــاذ قــرار
تطبيــق رخصــة املشــاع اإلبداعــي عــى العمــل.
ينبغــي أن متتلــك أو تتحكــم يف حقــوق التأليــف والنــر املرتبطــة بالعمــل .يجــب أن تتحكــم يف حقــوق
الطبــع والنــر املرتبطــة بالعمــل الــذي ســتقوم بتطبيــق الرخــص عليــه .عــى ســبيل املثــال أنــت ال متلــك
أو تتحكــم يف أيًــا مــن حقــوق التأليــف والنــر ألحــد امل ُص ّنفــات املتاحــة ضمــن امللكيــة العامــة ،كــا أنــك ال
متلــك أو تتحكــم يف حقــوق التأليــف والن ـرألي مصنــف يحمــل رخصــة جميــع الحقــوق محفوظــة .عــاوة
عــى ذلــك ،إذا قمــت بإنشــاء املــادة يف نطــاق وظيفتــك ،قــد ال تكــون صاحــب الحقــوق وقــد تحتــاج الحصول
عــى إذن مــن رب عملــك قبــل أن تطبــق رخصــة املشــاع اإلبداعــي .قبــل قيامــك بالرتخيــص ضــع يف اعتبــارك
إذا مــا كنــت متتلــك حقــوق التأليــف والنــر للعمــل الــذي تقــوم بتطبيــق رخــص املشــاع اإلبداعــي عليــه.
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 4.1اختيار وتطبيق رخص المشاع اإلبداعي

أي واحدة من رخص المشاع اإلبداعي ينبغي أن أستخدمها؟
توفــر رخــص املشــاع اإلبداعــي الســتة مجموعــة مــن الخيــارات للمؤلفــن الذيــن يرغبــون يف مشــاركة
أعاملهــم مــع عامــة النــاس ويف ذات الوقــت يحتفظــون بحقــوق التأليــف والنــر .إن أفضــل طريقــة لتحديــد
الرخصــة املناســبة لــك هــي التفكــر يف ســبب رغبتــك يف املشــاركة وكيــف تأ ُمــل أن يَسـ ِ
ـتخدم اآلخــرون عملك.

على سبيل المثال إليك بعض األسئلة التي يجب وضعها في االعتبار:

هــل تعتقــد أن النــاس ميكنهــا االســتناد عــى عملــك إلنشــاء أعــال جديــدة مفيــدة؟ هــل تريــد منــح
اآلخريــن القــدرة عــى ترجمــة كتاباتــك إىل لغــات مختلفــة ،أو خالفــا لذلــك تطويعهــا وفقــا الحتياجاتهــم
الخاصــة إذا كان األمــر كذلــك ،فعليــك أن تختــار رخصــة تســمح بتحويــر عملــك.
هــل مهــم بالنســبة لــك أن يتــم دمــج صــورك يف موقــع ويكيبيديــا؟ إذا كان األمــر كذلــك ،فيجــب أن
ـب امل ُص َّنــف  -الرتخيــص باملثــل ( )BY-SAأو أداة
ـب امل ُص َّنــف ( )CC BYأو رخصــة ن َْسـ ُ
تختــار رخصــة ن َْسـ ُ
خصــة تحــت رخصــة غــر تجــاري أو رخصــة منع االشــتقاق
 CC0ألن موقــع ويكيبيديــا ال يســمح بالصــور املر َّ
إال يف ظــروف محــدودة.
هــل ترغــب يف التخــي عــن جميــع حقوقــك يف عملــك بحيــث ميكــن اســتخدامه بواســطة أي شــخص
يف العــامل ألي غــرض مــن األغــراض؟ إذًا فقــد ترغــب يف التفكــر يف اســتخدام أداة  CC0للتخصيــص ضمــن
امللكيــة العامــة (.)public domain dedication tool
إذا كنــت بحاجــة لبعــض املســاعدة يف تحديــد الرخصــة األفضــل بالنســبة لــك ،قــد يفيــدك هــذا املخطــط
مــن املشــاع اإلبداعــي بأســراليا (يرجــى مالحظــة أن املعلومــات التــي يحتويهــا ال متثــل استشــارة قانونيــة):
/http://creativecommons.org.au/learn/fact-sheets/licensing-flowchart

ماهي رخصة المشاع اإلبداعي المناسبة لي؟
مؤسســة املشــاع ( اختصــارا  ) CCهــي مؤسســة غــر هادفــة للربــح تعمــل مــن أجــل تســهيل مشــاركة املــواد اإلبداعيــة،
وإعــادة اســتخدامها ،وإعــادة توظيفهــا ،وإعــادة دمجهــا.
وهي تقوم بذلك من خالل توفري رخص مجانية تسمح للمؤلفني مبنح إذن مسبق الستخدامات محددة ملوادهم.
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اختيار وتطبيق رخص المشاع اإلبداعي4.1
تشــجع مؤسســة املشــاع اإلبداعــي النــاس عــى مشــاركة أعاملهــم .ولكننــا نعتقــد أنــه مــن الــروري للغاية أن تســتخدم
الرخصــة املناســبة لــك ،وأن تفهــم املقصــود بتلــك الرخصــة .ويهــدف هــذا املخطــط إىل مســاعدتنا يف ذلــك  -مــن خــال
اإلجابــة عــى بعــض األســئلة البســيطة ،تســتطيع أن تختــار رخصــة املشــاع اإلبداعــي املناســبة لــك وإذا مل ترغــب يف اســتخدام
رخصــة املشــاع اإلبداعــي مطلقـاً.
ابــدأ بالســؤال يف املربــع األخــر واتبــع األســهم التــي تشــر إىل اجابتــك ،ثــم اتبــع املســار تجــاه أســئلة إعــادة
املــزج يف املربعــات باللــون الــوردي وأســئلة االســتخدام التجــاري باللــون األزرق حتــى وصولــك إىل مربــع الرخصــة باللــون
البنفســجي .وســتكون تلــك هــي الرخصــة املناســبة لــك .برجــاء الدخــول عــى الروابــط املوجــودة أســفل املربعــات للحصــول
عــى تفاصيــل كاملــة عــن كل نــوع مــن الرخــص.
يتاح لدى مؤسسة املشاع اإلبداعي أداة الكرتونية توجهك يف نفس مسار هذه العملية من خالل هذا الرابط
http://creativecommons.org/licenses
ملعلومات إضافية حول رخص املشاع اإلبداعي برجاء زيارة
http://creativecommons.org/licenses
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مــا هــى رخصــة املشــاع اإلبداعــي املناســبة
يل (Which Creative Commons license
 )is right for meبواســطة املشــاع اإلبداعــي
ـب امل ُص َّنــف ()CC BY
بأســراليا .رخصــة ن َْسـ ُ

؟ﻲ ﻟ ﺔﺑﺳ ﺎ ﻧﻣ ﻟا ﻲ ﻋا دﺑﻹ ا عﺎﺷ

هل أرغب يف تقييد كيفية إصدار اآلخرين للمحتوى
الذي أعيد مزجه؟ أي أنه اذا قاموا بإعادة املزج
يجب أن يكون املحتوى الجديد الخاص بهم متاحاً
إلعادة املزج بنفس الرشوط

تﺎﻣ ﯾﻠﻌ ﺗﻟ ا

ﺎﻧ!ھ أ دﺑا

ﺧﺳاﺳ ؤﻣ
ﺻا(ﺗﺔ
CCﻟﺎ
ﻲﻋ ا د ﺑﻹا عﺎارﺷﻣ
)
لﺟ أ ن ﻣ ل ﻣﻌ ﺗ ﺢﺑر ﻠ ﻟ ﺔﻓ دﺎ ھ ر ﯾﻏ ﺔﺳﺳؤﻣ ﻲھ ﺦﺳﻧ ﺑن ﯾرﻻﺧﻵ ا مﺎﯾ ﻗﻰ ﻠﻋ ق ﻓ او أ لھ
ص ﺎﺧ ﻟ ا ىوﺗﺣﻣ ﻟ ا ﻊ ﯾزو ﺗو
نو د ﻲ ﺑ
ة دﺎﻋ إو  ،ﺔ ﯾﻋ ادﺑﻹ ا د او ﻣ ﻟ ا ﺔﻛر ﺎﺷ ﻣ لﯾﮭﺳ ﺗ
ﺎ ﮭﺟ .ﻣد ة دﺎﻋ إو ،ﺎﮭﻔ ﯾظو ﺗ ة دﺎﻋ إو ،ﺎﮭﻣ ادﺧ ﺗﺳا ؟ة رﻣ ل ﻛ ﻲﻓ ﻲﻧ ﻣ ن ذ ا ب ﻠط
ص ﺧرر ﯾ ﻓوﺗ لﻼﺧ نﻣ ك ﻟذﺑ مو ﻘ ﺗ ﻲ ھو
قﺑﺳﻣ نذ ا ﺢ ﻧﻣﺑ نﯾﻔ ﻟ ؤﻣ ﻠ ﻟ ﺢﻣﺳ ﺗ ﺔ ﯾ ﻧﺎ ﺟﻣ
م.ھد اوﻣ ﻟ ةد دﺣﻣت ﺎﻣ ا دﺧ ﺗﺳﻻ
مﻌ ﻧ
ﻰ ﻠﻋس ﺎ ﻧ ﻟ اﻲﻋ ا دﺑﻹ ا عﺎﺷﻣ ﻟ ا ﺔﺳﺳؤ ﻣ ﻊﺟ ﺷ ﺗ
نﻣ ﮫﻧ أ دﻘﺗﻌ ﻧ ﺎ ﻧ ﻧﻛ ﻟو
م ﮭﻟ .ﺎﻣﻋ أ ﺔﻛرﺎﺷﻣ
ﺔﺻﺧر ﻟ ا مدﺧﺗﺳ ﺗن أ ﺔ ﯾﺎ ﻐ ﻠ ﻟير و رﺿ ﻟ ا
ﺻﻘ ﻣ ﻟ ا ﺎ ﻣ مﮭ ﻔ ﺗ نأو ،ك ﻟ ﺔ ﺑﺳﺎﻧﻣ ﻟ ا
ك ﻠﺗﺑ دو
ر ﯾﯾ ﻐﺗﺑ نﻻﯾر ﺧﻵ ا م ﺎ ﯾﻗ ﻰ ﻠﻋ قﻓ او أ لھ
ﺎ ﻧ ﺗ دﻋ ﺎﺳﻣﻰﻟ إ ططﺧﻣﻟ ا ا ذھ فدﮭﯾو
ﺻﺧ.ر ﻟ ا
ﺔ
ضﻌ ﺑ نﻋ ﺔ ﺑﺎﺟﻹ ا لﻼﺧ نﻣ
ك ﻟذ ﻲ ﻓ
–
ة د ﺎﻋ ﺈ ﺑﺢﻣﺳ أ لھ ؟ىوﺗﺣﻣ ﻟ ار ﯾوﺣ ﺗو
ﺔﺻﺧر رﺎﺗﺧ ﺗ ن أ ﻊﯾطﺗ ﺳﺗ ،ﺔط ﯾﺳ ﺑ ﻟا؟جﺔز ﻠﻣ ﺋﻟ اﺳﻷ ا
بﻏ رﺗ مﻟ اذإ و أك ﻟ ﺔ ﺑﺳ ﺎ ﻧﻣ ﻟ ا ﻲﻋادﺑﻹا عﺎﺷ ﻣ ﻟ ا
ﺻﺧ ر ما د ﺧ ﺗﺳ اﻲﻓ
ﺎ .ﻘ ﻠط ﻣ ﻲﻋاد ﺑﻹ ا ع ﺎﺷﻣ ﻟ ا ﺔ
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هل أوافق عىل أن يكسب اآلخرين املال من وراء
إعادة استخدامهم املحتوى؟

نعم
هل أوافق عىل أن يكسب اآلخرين املال من وراء
إعادة استخدامهم املحتوى؟
ال

نعم

قرز ﻷ ا
ﻲﺟﺳﻔ.ﻧ ﺑ ﻟانو ﻠ ﻟ ﺎ ﺑ
كﻟ .ﺔﺑﺳﺎ ﻧﻣﻟ ا

مﮭﺳﻷ اﻊ ﺑ ﺗا و رﺿﺧﻷا مﻊﻌﺑﻧرﻣﻟ ا ﻲ ﻓ لاؤﺳ ﻟ ﺎﺑ أ د ﺑ ا
هﺎ ﺟ ﺗ رﺎﺳﻣﻟا ﻊﺑ ﺗا م ﺛ ،ك ﺗ ﺑﺎﺟ ا ﻰﻟإ رﯾﺷ ﺗ ﻲﺗ ﻟ ا
نوﻠ ﻟ ﺎﺑ ت ﺎﻌ ﺑرﻣ ﻟ ا ﻲﻓ جزﻣ ﻟ ا ةد ﺎﻋ إ ﺔﻠ ﺋﺳ أ
نو ﻠ ﻟ ﺎ ﺑي رﺎﺟ ﺗ ﻟا م ا دﺧﺗﺳﻻا ﺔ ﻠﺋﺳ أويدرو ﻟ ا
ﺻ و ﻰ ﺗﺣ
ﺔﺻﺧر ﻟ ا ﻊ ﺑرﻣ ﻰ ﻟ إ ك ﻟو
ر ادﺻ إ ﺔﯾ ﻔ ﯾﻛ دﯾ ﯾﻘ ﺗﻲﻓبﻏ ر أ لھ
ﺻﺧر ﻟ اﻲ ھ ك ﻠ ﺗن و ﻛ ﺗﺳو
ﺔ
ﺣ ﻣ ﻠ ﻟ ن ﯾ رﺧﻵ ا
؟ ﮫﺟز ﻣ دﯾﻋ ٌ ا يذﻟا ىوﺗ
ﻻ
ط ﺑاورﻟا ﻰ ﻠﻋ لو ﺧدﻟا ءﺎﺟ ر ﺑ
بﺟﯾ جزﻣ ﻟا ةد ﺎﻋﺈ ﺑ ا وﻣ ﺎﻗ اذ إ ﮫ ﻧ أ ي أ
ﺻﺣﻠ ﻟ ت ﺎﻌﺑر ﻣ ﻟ ا لﻔﺳأ ة د وﺟ وﻣ ﻟ ا
ﻰ ﻠﻋ لو
ص ﺎﺧ ﻟماﮭ ﺑ دﯾدﺟ ﻟ ا يوﺗﺣ ﻣ ﻟ ا نوﻛ ﯾ ن أ
ﺻﺎﻔ ﺗ
صﺧ.ر ﻟ ا نﻣ عو ﻧ ل ﻛ نﻋ ﺔ ﻠ ﻣ ﺎﻛ لﯾ
طو.رﺷﻟ ا سﻔ ﻧ ﺑجزﻣ ﻟ ا ةد ﺎ ﻋﻹ ﺎﺣ ﺎ ﺗ ﻣ
ةا د أﻲ ﻋ ا د ﺑﻹ ا عﺎﺷﻣ ﻟا ﺔﺳﺳؤﻣ ى د ﻟحﺎ ﺗ ﯾ
ﺔ ﯾ ﻠ ﻣ ﻌ ﻟ ا هذھ ر ﺎﺳﻣ سﻔﻧ ﻲ ﻓ ك ﮭﺟو ﺗ ﺔﯾﻧورﺗﻛ ﻟ ا
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ع ﺎﺷ ﻣ ﻟاصﺧ رلوﺣ ﺔ ﯾ ﻓ ﺎﺿ إ تﺎﻣو ﻠﻌ ﻣ ﻟ
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 4.1اختيار وتطبيق رخص المشاع اإلبداعي

كيف أطبق رخصة المشاع اإلبداعي على عملي؟
بعــد أن تكــون قــد قــررت أنــك ترغــب يف اســتخدام رخــص املشــاع اإلبداعــي ،وبعــد أن تكــون قــد
عرفــت أي رخصــة تحديــدا ترغــب يف اســتخدامها ،فــإن الخطــوة التاليــة يف تطبيقهــا خطــوة بســيطة .فمــن

الناحيــة الفنيــة ،كل مــا عليــك القيــام بــه هــو تحديــد رخصــة املشــاع اإلبداعــي التــي ســتطبقها عــى عملــك.
ومــع ذلــك ،فإننــا نــويص بشــدة بتضمــن الرابــط االلكــروين (أو كتابــة عنــوان  URLالخــاص برخصــة
املشــاع اإلبداعــي إذا كنــت غــر متصــل بشــبكة االنرتنــت) لســند املشــاع اإلبداعــي ذي الصلــة (مثــا https://
 .)creativecommons.org/licenses/by/4.0ميكنــك القيــام بذلــك يف إشــعار حقــوق التأليــف والنــر
( )copyright noticeالخــاص بعملــك ،أو يف التذييــل مبوقــع الويــب الخــاص بــك ،أو يف أي مــكان منطقــي
ـن املســتخدم يف عملــك .مــن الــروري توضيــح مــا تغطيــه رخصــة
آخــر يف ضــوء الصيغــة والوســيط املعـ ّ
املشــاع اإلبداعــي ووضــع اإلشــعار يف مــكان واضــح لعامــة النــاس .راجــع هــذا الرابــط حــول متييــز عملــك
بإضافــة أيقونــة رخصــة املشــاع اإلبداعــي للمزيــد مــن املعلومــات.
ميكــن أن تكــون اإلشــارة إىل رخصــة املشــاع اإلبداعــي التــي اخرتتهــا بســيطة مثــل هــذا اإلشــعار الــوارد
يف التذييــل الخــاص بالكتــب الدراســية املفتوحــة لجامعــة بريتيــش كولومبيــا ()BC Open Textbooks
Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative
Commons Attribution 4.0 International License
(نص اإلشعار املرتجم إىل العربية :ما مل يُذكر خالف ذلك ،فإن محتوى هذا املوقع مرخص مبوجب
رخصة املشاع اإلبداعي ن َْس ُب امل ُص َّنف  4.0رخصة دولية )

إذا كنــت تســتخدم منصــة مثــل ميديــوم ( )Mediumأو فليكــر ،يجــب أن تســتخدم أدوات رخــص املشــاع
اإلبداعــي املدمجــة باملنصــة لتمييــز عملــك باضافــة أيقونــة رخصــة املشــاع اإلبداعــي التــي تختارهــا.
أمــا إذا كان لديــك مدونــة شــخصية أو موقــع ويــب ،فنحــن نــويص باســتخدام أداة اختيــار رخصــة
املشــاع اإلبداعــي ( )CC license chooserإلنشــاء كــود يشــر إىل الرخصــة التــي اخرتتهــا .ميكــن نســخ هــذا
الكــود وإدراجــه يف عملــك أثنــاء اتصالــك باإلنرتنــت.
خــذ بعــض الوقــت اآلن لتجربــة أداة اختيــار رخصــة املشــاع اإلبداعــي ( .)CC license chooserبعــد
قيامــك بتحديــد املربعــات التــي تشــر إىل تفضيالتــك ،تقــوم أداة اختيــار الرخصــة بإنشــاء الرخصــة املناســبة
بنــا ًء عــى اختياراتــك .تذكــر أن أداة اختيــار الرخصــة ليســت صفحــة تســجيل ،إمنــا هــي ببســاطة توفــر لــك
منــط موحــد لــكل مــن كــود  ،HTMLواأليقونــات ،وبيانــات الرخصــة.
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اختيار وتطبيق رخص المشاع اإلبداعي4.1

قم باختيار الرخصة المناسبة

صورة
الرخصة
المختارة

المميز
النص
ِّ
لرخص
المشاع
اإلبداعي

هــل تــرى النــص واأليقونــة املوجــودان أعــى الكــود؟ ميكــن أيضً ــا القيــام بنســخ هــذا النــص  /الروابط
ولصقهــا بداخــل عملــك لتمييــز العمــل بأيقونــة رخصــة املشــاع اإلبداعي.
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إذا كنــت ترغــب يف متييــز العمــل بطريقــة مختلفــة
أو كنــت تحتــاج إىل اســتخدام تنســيق مختلــف مثــل
إضافــة العناويــن الختاميــة يف مقطــع فيديــو ،فيمكنــك
زيــارة هــذا املوقــع https://creativecommons.org/
 /about/downloadsوالدخــول عــى اإلصــدارات القابلة
للتحميــل لجميــع ايقونــات رخــص املشــاع اإلبداعــي.
مهــا كانــت الطريقــة التــي تســتخدمها لتمييــز
املحتــوى الخــاص بــك ،فهنــاك عــدة خطــوات مهمــة
تضمــن بهــا متييــز رخــص املشــاع اإلبداعــي بطريقــة
صحيحــة .نــورد فيــا يــي ثــاث حــاالت ينبغــي أن
خصــة برخــص املشــاع
تقــوم فيهــا بتمييــز األعــال املر َّ
اإلبداعــي.

كــا هــو الحــال مــع الرخــص،
متتلــك  CC0أداة االختيــار الخاصــة
بهــا .إذا كنــت ترغــب يف تخصيــص
عملــك ضمــن امللكيــة العامــة ،فيمكنــك
الدخـ�ول عـل ى �https://creative
commons.org/choose/zero/
 waiverوتعبئــة الحقــول املطلوبــة،
واملوافقــة عــى الــروط ،ثــم كتابــة
البيانــات الوصفيــة التــي ترغــب يف
متييــز عملك بهــا باســتخدام أداة CC0

 01تمييــز عملــك الخــاص بحيــث يمكــن لآلخريــن اكتشــافه بســهولة ،وإعــادة
استخدامه ،واالعتراف بفضلك  /نسب العمل إليك .إن أفضل الممارسات
لتمييــز عملــك هــو اتبــاع منهــج  TASLلألجــزاء التــي تخصــك مــن المحتــوى،
وكذلــك ألجــزاء المحتــوى التــي انشــأها آخريــن:
المصنَّ ف ()Title
• حرف  Tيشير إلى عنوان ُ
• حرف  Aيشير إلى اسم المؤلف ()Author
المصنَّ ف للمستخدمين الذين
• حرف  Sيشير إلى المصدر (( )Sourceإعطاء رابط ُ
سيعيدون استخدامه)
• حرف  Lيشير إلى الرخصة (( )Licenseرابط إلى سند رخصة المشاع اإلبداعي)

عندمــا تقــوم بنســب امل ُص َّنــف فــإن الهــدف هــو متييــز العمــل بإضافــة معلومــات كاملــة عــن عنــارص
 .TASLعندمــا ال يتوفــر لديــك بعــض املعلومــات عــن عنــارص  TASLألحــد األعــال ،قــم أفضــل مــا بوســعك
وقــم بتضمــن أكــر قــدر ممكــن مــن التفاصيــل يف بيــان التمييــز.
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اختيار وتطبيق رخص المشاع اإلبداعي4.1

الحــظ أنــه بــد ًءا مــن اإلصــدار  4.0مل تعــد تشــرط الرخــص عــى املســتخدم الــذي يعيــد اســتخدام
العمــل بــأن يقــوم بتضمــن عنــوان امل ُص َّنــف كجــزء مــن بيــان نســب امل ُص َّنــف .إال أنــه إذا قمــت بتوفــر
عنــوان امل ُص َّنــف فــإن منظمــة املشــاع اإلبداعــي تشــجعك عــى إدراجــه عنــد نســب امل ُص َّنــف ملؤلفــه.
للمزيــد مــن األمثلــة حــول كيفيــة وضــع متييــز لعملــك يف ســياقات مختلفــة ،ميكنــك متضيــة بعــض
الوقــت يف االطــاع عــى الصفحــة التــي تضــم الطــرق الشــاملة لتمييــز األعــال برخــص املشــاع اإلبداعــي
()CC’s extensive marking page
انظــر للمثــال التــايل عــن متييــز صــورة بإضافــة معلومــات  .TASLتعتــر الصــورة التاليــة مثــاالً
جيـ ًدا لتمييــز العمــل برخــص املشــاع اإلبداعــي نظـ ًرا لتوفــر معلومــات  TASLباإلضافــة إىل جميــع الروابــط
االلكرتونيــة املناســبة يف بيــان النســب.
Creative Commons 10th Birthday Celebration San
Francisco by.
احتفــال املشــاع اإلبداعــي يف ســان فرانسيســكو مبــرور عــر
ـب امل ُص َّنف
ســنوات .تصويــر  tvolرخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
اإلصــدار )CC BY 2.0( 2.0

 02التنويــه إذا مــا كان عملــك يســتند علــى عمــل شــخص آخــر  -إذا كان عملــك
عبــارة عــن تغييــر أو تحويــر لعمــل آخــر ،قــم باإلشــارة لذلــك وانســب العمــل
أيضــا إضافــة رابــط الكترونــي إلــى
إلــى مؤلفــة األصلــي .كمــا ينبغــي عليــك ً
العمــل الــذي قمــت بتعديلــه واإلشــارة إلــى نــوع الرخصــة التــي تطبــق علــى
هــذا العمــل.
مثال
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 4.1اختيار وتطبيق رخص المشاع اإلبداعي

 03تمييز األعمال التي ألفها آخرين والتي تقوم بإدماجها في عملك الخاص

المثال التالي مأخوذ من مقرر دراسي بأكاديمية سيلور (:)Saylor Academy course

تتشــابه األهــداف يف كل حالــة مــن الحــاالت :أنــت ترغــب أن تســهل عــى اآلخريــن معرفــة مــن قــام
بتأليــف كل جــزء مــن أجــزاء العمــل )1( .حــدد الــروط التــي ميكــن مبوجبهــا اســتخدام أي عمــل معــن أو
جــزء منــه )2( .قــدم معلومــات حــول األعــال التــي اســتخدمتها يف تأليــف عملــك الجديــد أو التــي أدمجتهــا
يف عملــك.
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مالحظات ختامية
اتبــع الخطــوات التاليــة عنــد تطبيــق رخصــة المشــاع اإلبداعــي علــى أحــد

األعمــال )1 :اســتخدم أداة اختيــار رخصــة المشــاع اإلبداعــي لتحديــد أي رخصــة
تلبــي احتياجاتــك بشــكل أفضــل .قــم بتطبيــق رمــز الرخصــة إن أمكــن ،أو انســخ /

الصــق النــص والروابــط التــي تــم تزويدهــا )2 .إذا كنــت تســتخدم منصــة متصلــة
باإلنترنــت ،اســتخدم أدوات رخــص المشــاع اإلبداعــي المدمجــة بالمنصــة لتمييــز
عملــك بإضافــة أيقونــات رخــص المشــاع اإلبداعــي )3 .قــم بتمييــز عملــك ونســب
أعمــال اآلخريــن بطريقــة مالئمــة باســتخدام منهــج .TASL

ال توجــد إجابــة قاطعــة حــول أي رخصــة هــي األفضــل مــن رخــص المشــاع
اإلبداعــي .قبــل اختيــار رخصــة المشــاع اإلبداعــي ،مــن المهــم أن تتذكــر الســبب

الــذي يدعــوك للمشــاركة ومــا تأمــل أن يفعلــه اآلخــرون بعملــك.

4.2

االعتبارات الواجب
مراعاتها بعد
الترخيص برخص
المشاع اإلبداعي

4.2

االعتبارات الواجب
مراعاتها بعد
الترخيص برخص
المشاع اإلبداعي
مخرجات التعليم
إن تطبيــق رخصــة املشــاع اإلبداعــي
ليــس وحــده كاف ًيــا لضــان اتاحــة إعــادة
اســتخدام وإعــادة مــزج عملــك بســهولة
مجانــا.

السؤال الهام  /ما أهمية الموضوع

1

رشح األســباب وراء عــدم تشــجيع
منظمــة املشــاع اإلبداعــي تغيــر
رشوط الرخصــة.

2

رشح كيــف تؤثــر حواجــز التســعري
خــص
( )paywallعــى املحتــوى املر َّ
برخــص املشــاع اإلبداعــي.

3

رشح ســبب أهميــة الصيغــة الفنيــة
للمحتــوى.

4

رشح مــاذا يحــدث عنــد تغيــر
أحــد األشــخاص رأيــه بعــد تطبيقــه
لرخــص املشــاع اإلبداعــي.

مــن أهــم جوانــب رخــص املشــاع اإلبداعــي أنهــا م َّوحــدة .وهــذا مــا يســهل كثــرا عــى عامــة النــاس فهم
كيفيــة عمــل الرخــص ومــا يتعــن عــى املســتخدمني الذيــن يعيــدون اســتخدام العمــل القيــام بــه للوفــاء
بالتزاماتهــم.
ال تطبــق رخــص املشــاع اإلبداعــي عــى أعــال موجــودة يف فــراغ معــزول .لكــن عــاد ًة مــا تتــاح األعامل
خصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي عــى مواقــع الويــب التــي يكــون لديهــا رشوط الخدمــة الخاصــة بهــا.
املر َّ
ويف بعــض األحيــان ال تتــاح يف صيــغ ( )formatsتســمح بســهولة إعــادة االســتخدام أو التحويــر .وغالبــا مــا
تكــون األعــال متاحــة يف شــكل نســخة مطبوعــة مقابــل دفــع مثــن.
استخدام رخص المشاع اإلبداعي واألعمال المرخصة برخص المشاع اإلبداعي
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 4.2االعتبارات الواجب مراعاتها بعد الترخيص برخص المشاع اإلبداعي

قيـ�ود الرقابـ�ة( (�Censorship Lim
 )itationsبواســطة ( )stevenpbأداة
CC0

تأمل شخصي  /ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟
هــل ســبق وأن عــرت عــى عمــل مرخــص برخــص املشــاع اإلبداعــي ومل تكــن قــاد ًرا عــى نســخه
ومشــاركته بســهولة؟ مــا الــذي جعــل مــن الصعــب إعــادة اســتخدامه عــى النحــو املنشــود؟ هــل كانــت
مشــكلة مــن ناحيــة الصيغــة الفنيــة ،أم كان بســبب وجــود قيــود عــى الوصــول للعمــل ،أو بســبب أي أمــر
آخــر؟

المعارف األساسية  -نظرة عامة
اكتساب
ِ
تعترب رخص املشاع اإلبداعي رخص م َّوحدة ،وهو ما يعني تشابه رشوط وأحكام جميع األعامل التي تخضع
يكِّن عامة الناس من إعادة مزج
لنفس نوع رخصة املشاع اإلبداعي .وهذا يعد ميزة أساسية يف تصميمها إذ أنه ُ َ
األعامل املرخصة برخص املشاع اإلبداعي .كام أنه يجعل الرخص سهلة الفهم.
ومــع ذلــك ،فــإن األشــخاص واملؤسســات الذيــن يســتخدمون الرخــص لديهــم احتياجــات ورغبــات
متنوعــة .ففــي بعــض األحيــان قــد يرغــب املؤلفــون يف اســتخدام رشوط مختلفــة اختالفـاً طفيفـاً بــدالً مــن
الــروط القياســية التــي تتيحهــا رخــص املشــاع اإلبداعــي.
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االعتبارات الواجب مراعاتها بعد الترخيص برخص المشاع اإلبداعي 4.2

نحــن نثنــي النــاس بشــدة عــن القيــام باملواءمــة حســب الطلــب للرتاخيــص املفتوحــة لحقــوق ملكيــة
املؤلــف ( )open copyright licensesألن هــذا يخلــق بــدوره ارتبــاكا ،كــا يتطلــب مــن املســتخدمني أن
يكرســوا بعــض الوقــت ملعرفــة كيفيــة اختــاف الرخــص املصممــة حســب الطلــب ،ويقــي كذلــك عــى
الفوائــد التــي تعــود مــن توحيــد الرخــص .إذا قمــت بتغيــر أي رشط مــن رشوط رخــص املشــاع اإلبداعــي،
فلــن تســتطيع أن تطلــق عليهــا رخــص املشــاع اإلبداعــي ،كــا أنــك لــن تســتطيع اســتخدام العالمــات التجارية
للمشــاع اإلبداعــي .وتــري هــذه القاعــدة كذلــك إذا حاولــت إضافــة قيــود عــى مــا هــو متــاح لألشــخاص
فعلــه باســتخدام األعــال املرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي ،وتكــون تلــك القيــود مثــا مــن خــال
اتفاقيــات منفصلــة مثــل رشوط اســتخدام موقــع الويــب .فمثــا ال ميكــن أن تشــرط عــى النــاس ،مــن خــال
رشوط اســتخدام موقعــك ،عــدم نســخ عمــل مرخــص برخــص املشــاع اإلبداعــي (إذا كانــوا ميتثلــون لــروط
الرخصــة) .ومــع ذلــك ،ميكنــك أن تتيــح عملــك املرخــص برخــص املشــاع اإلبداعــي بــروط أكــر تســاهال
خــص برخــص املشــاع اإلبداعــي .فعــى ســبيل املثــال ،ميكنــك التنــازل عــن
فيــا ال تــزال تطلــق عليــه مر َّ
حقــك يف نســب العمــل إليــك.
متتلــك منظمــة املشــاع اإلبداعــي سياســة قانونيــة مفصلَّــة تحــدد هــذه القواعــد ،لكــن أفضــل طريقــة
خــص
لتطبيقهــا هــي أن تســأل نفســك :هــل ترغــب يف أن تســهل أم تصعــب عــى النــاس اســتخدام عملــك املر َّ
برخــص املشــاع اإلبداعــي؟ إذا كانــت رغبتــك هــي اإلجابــة الثانيــة ،فهــي متثــل عمو ًمــا قيــدا ولــن يكــون
بوســعك تطبيقهــا إال إذا حذفــت اســم املشــاع اإلبداعــي مــن العمــل.
الحــظ أن جميــع مــا ســبق ينطبــق عــى مؤلفــي األعــال املر َّخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي .ال ميكنــك

مطل ًقــا تغيــر الــروط القانونيــة التــي تنطبــق عــى عمــل شــخص آخــر مر َّخــص برخــص املشــاع اإلبداعــي.

المرخص برخص المشاع اإلبداعي
َّ
فرض رسوم على العمل
خــص
تنــاول الجــزء األول مــن هــذا الــدرس املتطلبــات املرتبطــة بتغيــر الــروط القانونيــة لعمــل مر َّ
برخــص املشــاع اإلبداعــي ،ســواء عــن طريــق تغيــر رشوط الرخصــة فعليًــا أو باســتخدام عقــود منفصلــة
ملحاولــة القيــام بذلــك.

ولكن ماذا لو كنت ترغب ببساطة يف بيع مص َّنف مرخَّص برخص املشاع اإلبداعي؟

إذا كنــت املؤلــف فإنــه ال غضاضــة يف بيــع عملــك .ففــي الواقــع قــد يكــون بيــع النســخ املاديــة (مثــل
كتــاب درايس) وتوفــر نســخ رقميــة مجانًــا طريقــة شــائعة جـ ًدا لكســب املــال مــع اســتخدام رخــص املشــاع
اإلبداعــي يف ذات الوقــت.
وفيــا يــي مثــاال بــارزا مــن موقــع  Team Openيتنــاول تجربــة “ماكــس تيمكــن” ،مؤســس لُعبــة
( ،)Cards Against Humanityمــع املشــاع اإلبداعــي ()CC’s Team Open feature: Max Temkin
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ـب امل ُص َّنــف اإلصــدار
كومــة مــن عبــوات لعبــة  Cards Against Humanityبواســطة  jareedرخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
)CC BY 2.0( 2.0

خــص برخــص املشــاع اإلبداعــي هــو أمــر
إن فــرض رســوم عــى الوصــول للنســخ الرقميــة لعمــل مر َّ
أكــر صعوبــة .صحيــح أنــه يُس ـ َمح بذلــك إال أنــه مبجــرد أن يدفــع أحــد األشــخاص مقابــل الحصــول عــى
نســخة مــن عملــك ،فإنــه يحــق لــه قانونيًــا توزيعهــا عــى اآلخريــن مجانًــا مبوجــب رشوط رخصــة املشــاع
اإلبداعــي املعمــول بهــا.
خــص برخــص املشــاع اإلبداعــي -
إذا كنــت تفــرض رســو ًما عــى الوصــول إىل عمــل شــخص آخــر مر َّ
ســواء كان نســخة ماديــة أو نســخة رقميــة  -يجــب االنتبــاه إىل رخصــة املشــاع اإلبداعــي املع َّينــة التــي طبقــت
عــى العمــل .إذا كانــت رخصــة املشــاع اإلبداعــي تشــمل القيــد غــر تجــاري (رمــز  ،)NCفلــن تتمكــن مــن
فــرض رســوم عــى عامــة النــاس للوصــول إىل العمــل.
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اتاحة الوصول إلى عملك

الصيغ
(:)Formats

إن مجــرد تطبيــق رخصــة املشــاع اإلبداعــي عــى عمــل إبداعــي ال يســهل بالرضورة
عــى اآلخريــن إعــادة اســتخدامه وإعــادة مزجــه .فكــر يف الصيغــة الفنيــة التــي
تســتخدمها للمحتــوى الخــاص بــك (عــى ســبيل املثــال صيغــة  PDFأو صيغــة .)MP3
هــل يســتطيع النــاس تنزيــل عملــك؟ هــل يســتطيعون تعديلــه أو إعــادة مزجه بســهولة
إذا مــا ســمحت الرخصــة بذلــك؟ باإلضافــة إىل اإلصــدار النهــايئ ذو الشــكل املصقــول،
يقــوم العديــد مــن املؤلفــن بتوزيــع ملفــات املصــدر ملحتــوى العمــل بحيــث تكــون
قابلــة للتحريــر للتســهيل عــى أولئــك الذيــن يرغبــون يف اســتخدام العمــل ألغراضهــم
الخاصــة .فعــى ســبيل املثــال ،باإلضافــة إىل الكتــاب املــادي أو الكتــاب اإللكــروين
خــص برخــص املشــاع اإلبداعــي يســمح
فقــد ترغــب يف توزيــع ملفــات مــن كتــاب مر َّ
للنــاس بقــص املحتــوى ولصقــه بســهولة يف أعاملهــم الخاصــة.

اسـ�تخدام منصـ�ة توزيـ�ع تطبـ�ق إدارة الحقـ�وق الرقميـ�ة( (�digital rights manage
( ))ment (DRMمثــل تكنولوجيــا حاميــة النســخ) عــى عملــك هــي طريقــة أخــرى
ميكنــك بهــا عــن غــر قصــد أن تزيــد مــن شــدة الصعوبــة عــى املســتخدمني الذيــن
يقومــون بإعــادة اســتخدام العمــل لتحقيــق االســتفادة مــن أذونــات رخــص املشــاع
خصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي
اإلبداعــي .إن اضطــررت للقيــام بتحميــل أعاملــك املر َّ
إدارة الحقوق
إىل منصــة تســتخدم إدارة الحقــوق الرقميــة ،ففكــر أيضً ــا يف توزيــع نفــس املحتــوى
الرقمية (:)DRM
عــى مواقــع أخــرى التــي ال تســتخدم إدارة الحقــوق الرقميــة.

خــص برخــص
الحــظ أن رخــص املشــاع اإلبداعــي متنعــك مــن تطبيــق إدارة الحقــوق الرقميــة عــى عمــل شــخص آخــر مر َّ
املشــاع اإلبداعــي بــدون الحصــول عــى إذن منــه.
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غيرت رأيك بعد قيامك بتطبيق رخصة المشاع اإلبداعي؟
ماذا يحدث إذا ّ
ـا هنــاك بعــض املؤلفــن الذيــن يطبقــون رخصــة املشــاع اإلبداعــي عــى عمــل مــن األعــال ثــم
حتـ ً
يقــررون الح ًقــا أنهــم يرغبــون يف اتاحتــه بــروط مختلفــة .بالرغــم مــن عــدم إمكانيــة إبطــال الرخصــة
األصليــة ،إال أن املؤلــف يتمتــع مبطلــق الحريــة يف اتاحــة العمــل تحــت رخصــة مختلفــة .كــا يتمتــع املؤلــف
كذلــك بالحريــة يف ســحب نســخة العمــل التــي وضعهــا عــر اإلنرتنــت.
ويف تلــك الحــاالت ،يُســمح قانونــا ألي شــخص يعــر عــى امل ٌص َّنــف مبوجــب الرخصــة األصليــة بــأن
يســتخدمه مبوجــب هــذه الــروط حتــى انتهــاء رسيــان حقــوق التأليــف والنــر .ومــن الناحيــة العمليــة،
قــد يرغــب املســتخدمون الذيــن يعيــدون اســتخدام العمــل يف االمتثــال لرغبــات املؤلــف الجديــدة كنــوع مــن
االحــرام.

المرخص برخص المشاع
َّ
ماذا يحدث لو قام أحد األشخاص باستخدام عملي
اإلبداعي بطريقة ال تروق لي؟
خصــن التحكــم يف
طاملــا أن املســتخدمني يلتزمــون بــروط وأحــكام الرخصــة ،ال ميكــن للمؤلفــن  /املر ِّ
خصــن
كيفيــة اســتخدام موادهــم .ومــع ذلــك ،توفــر جميــع رخــص املشــاع اإلبداعــي عــدة آليــات تســمح للمر ِّ
باختيــار عــدم اقرتانهــم مبوادهــم ،أو باســتخدامات موادهــم التــي ال يتفقــون معهــا.
•
•
•

•

خــص
أوالً ،جميــع رخــص املشــاع اإلبداعــي تحظــر اســتخدام رشط نســب امل ُص َّنــف ليوحــي بــأن املر ِّ
يؤيــد أو يدعــم اســتخدا ًما معي ًنــا.
خصني،
خصــون عــن رشط نســب امل ُص َّنــف ،واختيــار عــدم تحديــد هويتهــم ك ُمر ِّ
ثانيًــا ،قــد يتنــازل امل ُر ّ
إذا رغبــوا يف ذلك.
خــص ،فــإن
ثالثًــا ،إذا كانــت الطريقــة التــي تــم بهــا تعديــل أو اســتخدام املــواد ال تــروق للمر ِّ
خــص لــه حــذف معلومــات نســب امل ٌص َّنــف عنــد الطلــب.
تراخيــص املشــاع اإلبداعــي تتطلــب مــن املر َّ
(يف اإلصــدار  3.0ومــا قبلــه كان هــذا االشــراط يشــمل فقــط التحويــر واملجموعــات؛ أمــا يف اإلصدار
 4.0فــإن هــذا االشــراط ينطبــق أيضً ــا عــى األعــال غــر املعدلَّــة).
خصــة أن يشــر إىل أنــه تــم تعديل النســخة
را ،ينبغــي عــى أي شــخص يقــوم بتعديــل مــواد مر َّ
أخـ ً
األصليــة .وهــذا يضمــن عــدم إعــادة نســب التغيــرات التــي أُجريــت عــى املــادة األصليــة  -ســواء
خــص.
خــص أو مل يوافــق عليهــا  -إىل املر ِّ
وافــق عليهــا املر ِّ
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• عالوة عىل ذلك ،من املهم أن تتذكر اآليت:
املشــاع اإلبداعــي يضــم الكثــر مــن األشــخاص الصالحــن الذيــن يرغبــون يف القيــام بالتــرف
الصحيــح ،لذلــك ال نــرى يف العــادة حــاالت “إســاءة” كثــرة لألعــال املرخَّصــة برخــص مفتوحــة.
إن اســتخدام رخــص املشــاع اإلبداعــي يعطــي األشــخاص الصالحــن واملســؤولني حريــة اســتخدام
عملــك والبنــاء عليــه.
حقــوق التأليــف والنــر و/أو الرتاخيــص املفتوحــة لحقــوق ملكيــة املؤلــف ال تــردع األشــخاص
“الســيئني” مــن القيــام بأمــور “ســيئة” بعملــك إذا كانــوا ال يهتمــون بحقــوق التأليــف والنــر.

القضايا القانونية :التعليم المفتوح
عــى مــدار الســنوات الســتة عــر املاضيــة ومنــذ أن نرشنــا رخصنــا للمــرة األوىل ،كانــت عــدد الدعــاوى
القضائيــة املقامــة بشــأن تفســر رخــص املشــاع اإلبداعــي ضئيلــة للغايــة ،ال ســيام بالنظــر إىل أن أكــر مــن
 1.4مليــار مصنــف مرخــص برخــص املشــاع اإلبداعــي متــاح عــى شــبكة اإلنرتنــت .وقــد كان معــدل القضايا
املرفوعــة باملحاكــم بشــأن رخــص املشــاع اإلبداعــي جيــدا للغايــة ،وكانــت النزاعــات الناشــئة نــادرة الوقــوع إذا
مــا قورنــت بعــدد الدعــاوى القضائيــة املقامــة بــن طــريف الرخــص املصممــة حســب الطلــب والتــي جــرى
التفــاوض عليهــا بشــكل خــاص.1
يف الفــرة خــال عامــي  2017-2018كان هنــاك ثــاث قضايــا قانونيــة عــى النحــو التــايل :أوال قضيــة
( )Great Mindsضــد ()FedEx Office؛ وثانيــا قضيــة ( )Great Mindsضــد ()Office Depot؛ وثالثــا قضيــة
“فيلبــوت” ( )Philpotضــد ( .)Media Research Centerوكانــت نتائــج القــرارات التــي أصدرتهــا املحاكــم
يف هــذه القضايــا الثــاث تنصــب عــى إنفــاذ رخــص املشــاع اإلبداعــي ودورهــا يف متكــن مشــاركة املحتــوى
مــع عامــة النــاس .
 .1ال يــزال أحــد أدوار منظمــة املشــاع اإلبداعــي يتمثــل يف خدمــة رخصــة عامــة مســؤولة واإلرشاف عليهــا ،وبــذل الجهــد لتقديــم التوجيــه والتعليــم
حــول رخصنــا .عندمــا تفكــر منظمــة املشــاع اإلبداعــي يف تقييــم الخالفــات مــع تقديــم التعليــق أو تقديــم مذكــرات باعتبارهــا صديقــة للمحكمــة،
فــإن منظمــة املشــاع اإلبداعــي تعمــل دامئًــا بصفتهــا مدافــع عــن الرخــص ومفــر لهــا بشــكل صحيــح ،وال تؤيــد أو تعــارض أبــدً ا أحــد املتخاصمــن.
للحصــول عــى تحليــل مفصــل حــول الســوابق القضائيــة للمشــاع اإلبداعــي ،يرجــى مراجعــة الوحــدة “ 3.4قابليــة إنفــاذ الرخــص” .تحتفــظ منظمــة
املشــاع اإلبداعــي بقامئــة مــن األحــكام الصــادرة مــن املحاكــم والســوابق القضائيــة يف الســلطات القضائيــة املختلفــة حــول العــامل عــى موقــع wiki
الخــاص بهــا يف هــذا الرابــط.
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قضيــة ( )Great Mindsضــد ()FedEx Office؛ وقضيــة ()Great Minds
ضــد ()Office Depotب2

قامــت مؤسســة ( ،)Great Mindsوهــي مطــور للمناهــج الدراســية ،برفــع اثنتــن مــن القضايــا
الثــاث .يف هاتــن القضيتــن ،تلقــت ( )Great mindsمتوي ـاً عا ًمــا مــن واليــة نيويــورك لتطويــر
املــوارد التعليميــة املفتوحــة ( )OERللمناطــق التعليميــة ،والتــي كانــت املؤسســة قــد رخصتهــا برخصة
ـب امل ُص َّنــف  -غــر تجــاري  -الرتخيــص باملثــل اإلصــدار  .)CC BY-NC-SA( 4.0ورفعــت (Great
ن َْسـ ُ
 )Mindsالقضايــا أمــام املحاكــم ضــد رشكات الطباعــة التجاريــة التــي وظفتهــا املناطــق التعليميــة
إلعــادة نســخ مــوارد تعليميــة مفتوحــة مرخصــة برخصــة غــر تجاريــة وكانــت املــوارد التعليميــة
املفتوحــة لالســتخدام مــن ِق َبــل املــدارس ألغــراض غــر تجاريــة.
وقــد قدمــت ( )Great Mindsتأكي ـ ًدا عا ًمــا يف كلتــا القضيتــن مفــاده أنــه ال يُســمح للمناطــق
ـب امل ُص َّنــف  -غري
التعليميــة بالتعاقــد الخارجــي إلعــادة نســخ املــواد التعليميــة املرخصــة برخصــة ن َْسـ ُ
تجــاري  -الرتخيــص باملثــل اإلصــدار  CC BY-NC-SA 4.0 4.0مــع مقاولــن (ويقصــد باملقاولــن
رشكات الطباعــة التجاريــة يف هاتــن القضيتــن) لتحقيــق أربــاح مــن وراء عمليــة إعــادة النســخ.
كانــت نظريــة ( )Great Mindsتقــوم عــى أن ذهــاب موظــف مــن املنطقــة التعليميــة إىل احــدى
رشكات الطباعــة وقيامــه بالدفــع مقابــل اســتخدام آالت النســخ الخاصــة بهــم يعــد أمــرا قانون ًيــا؛ يف
حــن أنــه إذا قــام موظــف املدرســة نفســه بالدفــع لرشكــة الطباعــة إلجــراء عمليــة “الطبــع” بــدالً
مــن ذلــك ،فقــد أصبحــت رشكــة الطباعــة بالتــايل مل تعــد تعمــل نياب ـ ًة عــن ،أو تحــت إدارة املنطقــة
التعليميــة  -ولكــن بــدالً مــن ذلــك أصبحــت تعمــل بشــكل مســتقل؛ لــذا فإنــه وجــب عــى رشكــة
الطباعــة اعتامدهــا بشــكل مبــارش عــى الرخصــة غــر التجاريــة الخاصــة بهــا لعمــل النســخ وطلــب
رســوم مقابلهــا.
ونظـ ًرا لتطبيقهــا رخصــة غــر تجاريــة ،ادعــت رشكــة ( )Great Mindsأنــه ال يُســمح للمناطــق
التعليميــة التــي تســتخدم املــوارد التعليميــة املفتوحــة بــإرشاك ( )FedExأو ( )Office Depotيف إعــادة
حــا ،فإنهــا تكــون بذلــك قــد انتهكــت الرخصة.
نســخ املــواد ،وأنــه نظـ ًرا لتحقيــق رشكات الطباعــة أربا ً
بــل األهــم مــن ذلــك ،مل تزعــم ( )Great Mindsاطالقــا أن اســتخدام املناطــق التعليميــة للمــواد التــي
تــم إعــادة نســخها هــو انتهــاك القيــد غــر التجــاري الــذي تفرضــه الرخصــة
 .2األســاء الرســمية لقضايــا املحكمــة هــيGreat Minds v FedEx Office and Print Services, Inc., U.S. District Court for the Eastern District“ :
of New York (Civil Action 2:16-cv-01462-DRH-ARL)” and “Great Minds v Office Depot, Inc., U.S. District Court for the Central District of
”.)California (CV 17-7435-JFW
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وكان الســؤال الرئيــي يف كلتــا القضيتــن يــدور حــول إذا مــا كان ممكنــا للمرخَّــص
لــه (منطقــة تعليميــة تســتخدم العمــل بشــكل صحيــح ألغــراض غــر تجاريــة) أن تقــوم
حــا مــن وراء عمليــة
بالتعاقــد الخارجــي إلعــادة نســخ امل ُ َّ
صنفــات مــع كيــان آخــر يحقــق أربا ً
النســخ ،دون أن يصبــح الكيــان الــذي تدفــع لــه منتهــكا لحقــوق التأليــف والنــر مبوجــب
الرخصــة غــر تجــارى.
يف كلتــا القضيتــن ،أيــدت محاكــم املقاطعــات رشكــة الطباعــة ومل تجــد أي انتهــاكا قــد وقــع
لحقــوق التأليــف والنــر أو مخالفــة لرخــص املشــاع اإلبداعــي .ملعلومــات إضافيــة حــول القضايــا

قضية “فيلبوت” ( )Philpotضد ().Media Research Center Inc
أمــا القضيــة الثالثــة فهــي التــي أقامهــا “فيلبــوت” ( )Philpotضــد رشكــة (Media Research
 ).Center Incاختصــارا ( ،)MRCوكانــت تتعلــق بشــخص يدعــي “الري فيلبــوت” قــام مبشــاركة
صورتــن طو ًعــا عــى ويكيميديــا مبوجــب رخصــة املشــاع اإلبداعــي .اشــتىك “فيلبــوت” أن رشكــة
صـ َّورِه يف مقاالت
( )MRCقامــت بانتهــاك حقــوق التأليــف والنــر الخاصــة بــه عندمــا قامــت بنــر ُ
دون نســبها لــه.
بعــد اكتشــاف تحقــق األدلــة ِق َبــل املحكمــة (مرحلــة التقــايض التــي يتــم خاللهــا جمــع األدلــة)،
قدمــت رشكــة ( )MRCطلبًــا إلصــدار حكــم مســتعجل قبــل نظــر الدعــوى تطلــب فيــه مــن املحكمــة
اعتبــار عــدم انتهاكهــا لحقــوق التأليــف والنــر الخاصة بـــ “فيلبــوت” نظ ًرا ألنهــا اســتخدمت الصور
يف أغــراض األخبــار والتعليقــات ،وأن تلــك االســتخدامات تشــكل اســتخداما عــادال مبوجــب قانــون
حقــوق التأليــف والنــر األمريــي.
يف قرارهــا الــذي وافــق عــى منــح طلــب إصــدار حكــم مســتعجل ،رفضــت محكمــة املقاطعــة
األمريكيــة للمنطقــة الرشقيــة مــن واليــة فرجينيــا الحجــة التــي قدمهــا “فيلبــوت” بأنــه وجــب حــدوث
“التقــاء فكــري” قبــل أن تطبــق رخصــة املشــاع اإلبداعــي التــي اســتخدمها “فيلبــوت”.
وجــدت محكمــة املقاطعــة يف النهايــة أن اســتخدام ( )MRCللصورتــن يُشَ ـكَّل اســتخداما عــادال
االســم الرســمي للقضيــة هــو“Larry Philpot v Media Research Center Inc., U.S. District Court for the Eastern District of Virginia, Case 1:17-
”.cv-822

استخدام رخص المشاع اإلبداعي واألعمال المرخصة برخص المشاع اإلبداعي

25

 4.2االعتبارات الواجب مراعاتها بعد الترخيص برخص المشاع اإلبداعي
مبوجــب قانــون حقــوق التأليــف والنــر بالواليــات املتحــدة ،وبالتــايل مل تنتهــك ( )MRCحقــوق
ُصــت املحكمــة إىل أنــه نظــرا النطبــاق االســتخدام
التأليــف والنــر الخاصــة بـــ “فيلبــوت” .و َ
خل َ
العــادل ،فــإن ( )MRCمل تنتهــك حقــوق التأليــف والنــر الخاصــة بـــ “فيلبــوت” .وبالتايل فإن نســب
امل ُص َّنــف تحــت رخصــة املشــاع اإلبداعــي مل يكــن مطلوبــا .مل تقــع حالــة انتهــاك لاللتــزام باالمتثــال
للرخصــة ألن ترخيــص حقــوق امللكيــة ال ينطبــق حيثــا ينطبــق االســتخدام العــادل.
يلغــي االســتخدام العــادل الحاجــة إىل االعتــاد عــى رخــص املشــاع اإلبداعــي أو االلتــزام بهــا.
ويعــد هــذا األمــر مبثابــة جوهــر تصميــم جميــع رخــص املشــاع اإلبداعــي  -متنــح رخــص املشــاع
اإلبداعــي اإلذن عندمــا يكــون اإلذن مطلوبًــا مبوجــب قانــون حقــوق التأليــف والنــر .إذ أن الرخــص
خــص يف منــح اإلذن عنــد الحاجــة إىل إذن.
تنقــل نيــة املر ِّ

باإلضافــة لذلــك ،لقــد تــم تصميــم رخــص املشــاع اإلبداعــي بحيــث تكــون فعالــة وقابلــة لإلنفــاذ دون أن
يتــم بالــرورة اســتيفاء متطلبــات ابــرام عقــد .قــد يختلــف قانــون العقــود أو االلتزامــات مــن بلــد آلخــر حول
العــامل ،وتوجــد بعــض األنظمــة القانونيــة التــي قــد تتعامــل مــع رخــص املشــاع اإلبداعــي باعتبارهــا قابلــة
لإلنفــاذ مبوجــب قانــون االلتزامــات .وحــددت هــذه املحكمــة بشــكل صحيــح أنــه مبوجــب قانــون الواليــات
املتحــدة متنــح الرخــص اإلذن بصــورة فعالــة دون الحاجــة إىل تلبيــة املتطلبــات الرســمية إلبــرام عقــد ألن
النيــة يف منــح اإلذن هــي كل مــا يلــزم.
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مالحظات ختامية
إن مشــاركة المحتــوى الخــاص بــك باســتخدام رخــص المشــاع اإلبداعــي ينــم عــن

كافيــا وحــده للتســهيل علــى اآلخريــن قيامهــم بإعــادة
ســخاء ،ولكــن هــذا ليــس
ً

اســتخدام وإعــادة مــزج أعمالــك .اقضــي بعــض الوقــت فــي التفكيــر مــن وجهــة

نظــر شــخص يعثــر علــى المحتــوى الــذي قمــت بمشــاركته .مــا مــدى ســهولة

تنزيلــه وإعــادة اســتخدامه و /أو مراجعتــه لــو كنــت مــكان ذلــك الشــخص؟ هــل

توجــد عوائــق قانونيــة أو فنيــة تجعــل مــن الصعــب عليــه القيــام باألمــور التــي

تســمح بهــا رخــص المشــاع اإلبداعــي بحســب تصميمهــا؟

4.3

العثور على األعمال
المرخصة برخص
المشاع اإلبداعي
وإعادة استخدامها

4.3

العثور على األعمال
المرخصة برخص
المشاع اإلبداعي
وإعادة استخدامها
املشــاعات التــي تضــم األعــال املرخصــة
برخصــة املشــاع اإلبداعــي واألعــال ضمــن
امللكيــة العامــة تعتــر مــوردا مــن املــوارد
الوفــرة املتاحــة لنــا جميعــا .عندمــا
تســتقي مــن هــذا املــورد ،تذكــر أن تنســب
الفضــل للمؤلــف وأن تتبــع رشوط الرخصة
األخــرى ذات الصلــة.

مخرجات التعليم
1

العثــور عــى األعــال املرخصــة
برخــص املشــاع اإلبداعي واكتشــافها

2

نســب امل ُص َّنــف بشــكل صحيــح عنــد
إعــادة اســتخدام األعــال املرخصــة
برخــص املشــاع اإلبداعــي

السؤال الهام  /ما أهمية الموضوع
يوجــد أكــر مــن مليــار نســخة مــن األعــال املرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي عــى شــبكة االنرتنــت.
كيــف تجــد األعــال التــي قــد تكــون مفيــدة لــك؟ ومبجــرد أن تجدهــا ،مــا الــذي تحتــاج إليــه لــي تقــوم
بإعــادة اســتخدامها؟
هنــاك عــدة طــرق مختلفــة الستكشــاف األعــال املرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي .قــد تســاعدك
محــركات البحــث ( )search enginesيف البحــث عــر االنرتنــت ،أو ميكنــك التوجــه إىل منصــات أو مواقــع
بعينهــا .عندمــا تعــر عــى عمــل إلعــادة اســتخدامه ،فــإن أهــم يشء تفعلــه هــو أن تنســب العمــل بشــكل
صحيــح.
استخدام رخص المشاع اإلبداعي واألعمال المرخصة برخص المشاع اإلبداعي
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تأمل شخصي  /ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟
فكــر يف أعــال مرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي قــد تكــون شــاهدتها أو تفاعلــت معهــا .مــا هــو
رأيــك فيهــا ؟ هــل كنــت تعــرف كيــف تنســب العمــل للمؤلــف إذا قمــت مبشــاركته؟

المعارف األساسية  -نظرة عامة
اكتساب
ِ
عندمــا تبحــث عــن أعــال مرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي ،هنــاك العديــد مــن االســراتيجيات التــي
يجــب وضعهــا يف االعتبــار .ت ُشَ ـكِّل أداة البحــث يف املشــاع اإلبداعــي ( )CC Searchنقطــة انطــاق جيــدة ،إذ
تتيــح لــك هــذه األداة البحــث يف  12مســتودع رئيــي ملحتــوى املشــاع اإلبداعــي عــر االتصــال باإلنرتنــت.
وتعمــل منظمــة املشــاع اإلبداعــي حال ًيــا عــى مــروع لتحســن أدوات البحــث التــي تقدمهــا ملســاعدة
األشــخاص يف العثــور عــى األعــال يف املشــاعات .برجــاء االطــاع عــى النمــوذج األويل لإلصــدار الجديــد
مــن أداة  CC Searchالــذي يتيــح لــك إنشــاء وحفــظ قوائــم األعــال التــي حظــت عــى اعجابــك كــا تتضمــن
أداة متكّنــك مــن نســب العمــل ملؤلفــه بنقــرة واحــدة.
تقــوم هــذه األدوات مبجــرد البحــث الســطحي فقــط فيــا تحتويــه املشــاعات .تتضمــن أيضً ــا العديــد مــن
املنصــات التــي تتيــح األعــال املرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي التــي تــم مشــاركتها عــى مواقعهــا ،فالتــر
البحــث الخاصــة بهــا للعثــور عــى محتــوى املشــاع اإلبداعــي ،مثــل مشــاعات املــوارد التعليميــة املفتوحــة
(.)OER Commons
إذا كنــت تبحــث عــن نــوع معــن مــن املحتــوى ،فقــد تتمكــن مــن تضييــق نطــاق البحــث عــى بعــض
املصــادر بعينهــا .تقــدم ويكيبيديــا قامئــة شــاملة نســبيا للعديــد مــن املصــادر الرئيســية ملــواد املشــاع
اإلبداعــي يف مختلــف املجــاالت.
كــا تســتطيع أيضً ــا البحــث عــن األعــال املتاحــة تحــت رخصــة معينــة مــن رخــص املشــاع اإلبداعــي.
راجــع النظــرة العامــة التــي تقدمهــا منظمــة املشــاع اإلبداعــي عــن كل رخصــة مــن الرخــص ،وتتضمــن أمثلــة
للمشــاريع واألشــخاص الذيــن يســتخدمون كل منهــا:
 أمثلة لالستخدامات مرتبة حسب رخصة املشاع اإلبداعي -أمثلة لألعامل املتاحة ضمن امللكية العامة باستخدام أداة CC0
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العثور على األعمال المرخصة برخص المشاع اإلبداعي وإعادة استخدامها 4.3

المرخص برخص المشاع اإلبداعي
َّ
إعادة استخدام المحتوى
عندمــا تعــر عــى عمــل مرخــص برخــص املشــاع اإلبداعــي قــد ترغــب يف إعــادة اســتخدامه ،فــإن أهــم
يشء يجــب معرفتــه هــو كيفيــة نســب العمــل إىل مؤلفــه .تتطلــب جميــع رخــص املشــاع اإلبداعــي نســب
العمــل للمؤلــف( .تذكــر أنــه عــى عكــس رخــص املشــاع اإلبداعــي ،فــإن أداة  CC0ليســت رخصــة يف حــد
ذاتهــا وإمنــا هــي عبــارة عــن أداة لتخصيــص العمــل ضمــن امللكيــة العامــة ،لذلــك ال يشــرط نســب العمــل
يف رشوطهــا .ومــع ذلــك ،فــإن إعطــاء الفضــل للمؤلــف أو االستشــهاد باملصــدر عــاد ًة مــا يعتــر مــن أفضــل
املامرســات حتــى إذا مل يكــن مطلوبًــا مــن الناحيــة القانونيــة).
تُشَ ـكِّل العنــارص التــي يتألــف منهــا نســب العمــل عنــارص بســيطة ،إال أنــه وبشــكل عــام ،كلــا قمــت
خصــة برخــص
بتوفــر معلومــات اضافيــة كلــا كان ذلــك أفضــل .يهتــم النــاس مبعرفــة مصــدر األعــال املر َّ
املشــاع اإلبداعــي ،ويهتــم املؤلفــون مبعرفــة أن أســائهم ســتظل مرتبطــة بأعاملهــم .إذا قــدم أحــد املؤلفــن
معلومــات شــاملة يف إشــعار نســب العمــل ،فاحتفــظ بــه قــدر اإلمــكان.
كام أرشنا يف القسم  ،4.1فإن أفضل مامرسة لنسب العمل هي تطبيق نهج “.”TASL

حرف  Aيشير إلى اسم
المؤلف ()Author

حرف  Lيشير إلى
الرخصة ()License

TASL

حرف  Tيشير إلى
المصنَّ ف
عنوان ُ
()Title

حرف  Sيشير إلى المصدر
()Source
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لقــد راعــت رخــص املشــاع اإلبداعــي أن تكــون متطلبــات نســب األعــال مصممــة بهــدف تلبيــة املرونــة
نســب ًيا يف مراعــاة الطــرق العديــدة التــي يتــم بهــا اســتخدام املحتــوى .وبهــذا يتــاح ملخــرج ســيناميئ مثــا
خيــارات مختلفــة لنســب العمــل قــد تختلــف عــن تلــك التــي يســتخدمها أحــد العلــاء يف نــر بحــث
أكادميــي .قــم باستكشــاف هــذه الصفحــة حــول أفضــل املامرســات لنســب امل ُص َّنفــات عــى موقــع .CC wiki
نســب عملــك اليــك.
مــن بــن الخيــارات املذكــورة ،فكــر يف الطريقــة التــي تفضــل بهــا أن يُ َ
تعمــل منظمــة املشــاع اإلبداعــي أيضً ــا عــى استكشــاف طــرق ألمتتــة نســب األعــال .ألــقِ نظــرة عــى
هــذه الصفحــة مــن نتائــج البحــث باســتخدام أداة  .CC Searchانقــر عــى صورتــن مختلفتــن لــرى كيفيــة
نســب العمــل ،وقــم بتجربــة وظائــف “ ”copy credit as textووظائــف “.”copy credit as HTML
مــن ضمــن االعتبــارات الرئيســية األخــرى التــي ينبغــي مراعاتهــا عنــد القيــام بنســخ األعــال (بعكــس
إعــادة املــزج التــي ســيتم تغطيتهــا يف وحــدة التعلُّــم التاليــة) هــي القيــود غــر التجاريــة .إذا كان العمــل
الــذي تســتخدمه منشــورا تحــت إحــدى رخــص املشــاع اإلبداعــي الثالثــة التــي تتضمــن البنــد غــر تجــارى
(رمــز  ،)NCفإنــك ســتحتاج للتتأكــد مــن عــدم اســتخدامه لغــرض تجــاري.
تذكــر أنــه ميكنــك دامئًــا التواصــل مــع املؤلــف إذا كنــت ترغــب يف طلــب إذنــا إضافيــا بخــاف مــا
تســمح بــه الرخصــة.
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مالحظات ختامية
المصنَّ ــف هــو الجانــب الوحيــد األكثر أهميــة في الترخيص
يمكــن القــول إن نســب ُ

برخــص المشــاع اإلبداعــي .فكــر فــي ســبب رغبتــك فــي أن يتــم نســب العمــل

مطلوبــا مــن الناحيــة القانونيــة .مــا القيمــة التــي
إليــك ،حتــى إذا لــم يكــن ذلــك
ً

يوفرهــا نســب العمــل لــكل مــن المؤلفيــن وعامــة النــاس الذيــن يعثــرون علــى

العمــل عبــر اإلنترنــت؟

4.4

إعادة دمج األعمال
المرخصة برخص
َّ
المشاع اإلبداعي

4.4

إعادة دمج األعمال
المرخصة برخص
َّ
المشاع اإلبداعي
مخرجات التعليم
قــد تكــون عمليــة جمــع وتحويــر األعــال
املرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي صعبة
بعــض الــيء .ســيعطيك هــذا الــدرس
األدوات التــي تحتاجهــا.

السؤال الهام  /ما أهمية الموضوع

1

رشح القواعــد األساســية حــول
املقصـ�ود بإنشـ�اء عمـ�ل محـ� َّو(ر(�ad
)aptation

2

رشح نطــاق بنــد الرتخيــص باملثــل
()ShareAlike

3

رشح نطــاق بنــد منــع االشــتقاق
( )NoDerivatives

4

التعــرف عــى معنــي توافقيــة
الرخـ�ص(  (�license compatibili
 ،)tyوكيفيــة تحديــد إذا مــا كانــت
الرخــص متوافقــة

إن األمــل العظيــم الــذي تبرشنــا بــه تراخيــص املشــاع اإلبداعــي هــو مســاهمتها يف توســيع قاعــدة
املحتــوى العلمــي واملعــريف الــذي ميكننــا أن نســتقي منــه لتأليــف أعــال جديــدة .ولــي تســتفيد مــن
هــذه اإلمكانــات ،يجــب أن تفهــم متــى وكيــف تســتطيع ادمــاج وتحويــر األعــال املرخصــة برخــص املشــاع
اإلبداعــي .وهــذا يتطلــب إيــاء العنايــة الدقيقــة لنــوع رخــص املشــاع اإلبداعــي التــي تنطبــق تحديــدا عــى
العمــل ،باإلضافــة إىل الفهــم العمــي للمفهــوم القانــوين للتحويــر باعتبــاره مســألة تتعلــق بحقــوق التأليــف
والنــر.
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ـب امل ُص َّنــف اإلصــدار CC( 2.0
“تشــكيلة مــن صــوص الفلفــل الحــار” بواســطة  City Foodstersرخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
)BY 2.0

تأمل شخصي  /ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟
هــل تســاءلت يو ًمــا عــن كيفيــة اســتخدام األعــال التــي قــام أشــخاص آخــرون بتأليفهــا وترخيصهــا
برخــص املشــاع اإلبداعــي بداخــل عمــل آخــر تقــوم بتأليفــه؟ هــل ســبق لــك أن صادفــت أعــال مرخصــة
برخــص املشــاع اإلبداعــي كنــت ترغــب يف إعــادة اســتخدامها ،لكنــك مل تكــن متأكــدا ً إذا كان القيــام بذلــك
يتطلــب منــك تطبيــق رخصــة الرتخيــص باملثــل (“ )ShareAlikeرمــز  ”SAعــى مــا قمــت بتأليفــه؟

المعارف األساسية  -نظرة عامة
اكتساب
ِ

يعتــر نســخ العمــل املرخــص برخــص املشــاع اإلبداعــي ومشــاركته أمــرا بســيطا للغايــة .عليــك أن تتأكــد
مرخصــا بإحــدى
فقــط مــن قيامــك بنســب العمــل ملؤلفــه واالمتنــاع عــن اســتخدامه ألغــراض تجاريــة إذا كان
ً
الرخــص غــر التجاريــة (“ )NonCommercialرمــز .”NC
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ولكــن مــاذا لــو قمــت بتغيــر عمــل مرخــص برخــص املشــاع اإلبداعــي أو بإدماجــه يف عمــل جديــد؟
أوالً ،تذكــر أنــه إذا كان اســتخدامك للعمــل املرخــص برخــص املشــاع اإلبداعــي لشــخص آخــر يقــع تحــت أحــد
االســتثناءات أو القيــود لحقــوق التأليــف والنــر (مثــل االســتخدام العــادل أو التعامــل العــادل) فحينئــذ لــن
يكــون عليــك أي التزامــات مبوجــب رخصــة املشــاع اإلبداعــي .أمــا إذا مل يكــن الحــال كذلــك ،فأنــت بحاجــة
لالعتــاد عــى رخصــة املشــاع اإلبداعــي للحصــول عــى إذن لتحويــر العمــل .لــذا يصبــح الســؤال الــذي

يتعــن طرحــه لوضــع الحــدود الفاصلــة هــو ،هــل مــا تقــوم بــه ينشــئ تحويــرا للعمــل؟

التحويــر (( )Adaptationأو “العمــل املشــتق” “ ”Derivative workكــا يطلــق عليــه يف بعــض انحــاء
العــامل) هــو مصطلــح تقنــي متــداول يف قانــون حقــوق التأليــف والنــر  4.ويعنــي إنشــاء عمــل جديــد
اســتنادا عــى عمــل محمــي بحقــوق التأليــف والنــر ،بحيــث يكــون العمــل الجديــد أصل ًيــا مبــا يكفــي
ليتمتــع بالحاميــة مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر .وال يعتــر هــذا األمــر مــن األمــور التــي يســهل تحديدهــا
دامئــا بالرغــم مــن توافــر بعــض الخطــوط التوجيهيــة الواضحــة .اقــرأ هــذا الــرح عــى موقــع منظمــة
املشــاع اإلبداعــي حــول مــا يُش ـكِّل تحويــرا لعمــل آخــر .تتضمــن بعــض أمثلــة التحويــر كأن يســتند فيلــم
عــى روايــة أو كرتجمــة كتــاب مــن لغــة إىل أخــرى.
خلــة عــى أحــد األعــال تنشــئ تحويــرا لذلــك العمــل ،مثل
ضــع يف اعتبــارك أن ليســت كل التغيــرات امل ُد َ
تصحيــح األخطــاء اإلمالئيــة .تذكــر أيضً ــا أنــه لــي مــا يشــكل أحــد األعــال تحويــرا ،يجــب أن يكــون العمــل
الناتــج مبنيــا عــى أو مشــتق مــن العمــل األصــي .وهــذا يعنــي أنــك إذا اســتخدمت بضعــة أســطر مــن قصيدة
لتوضيــح أســلوب الشــعر يف مقالــة تكتبهــا ،فــإن مقالتــك ال تعــد تحويــرا ً للعمــل ألنهــا غــر مشــتقة مــن
أو تعتمــد عــى القصيــدة التــي اقتبســت منهــا بضعــة أســطر .ومــع ذلــك ،إذا قمــت بإعــادة ترتيــب املقاطــع
الشــعرية وأضفــت أبياتــا جديــدة ،فغال ًبــا مــا ســوف يُعتــر العمــل الناتــج تحويــرا.
ونــورد فيــا يــي بعــض أنــواع االســتخدامات التــي يجــب وضعهــا يف االعتبــار (يجــب أن يكــون بعضها
مألوفًا مــن دروس ســابقة!):
• أخذ مقتطفات مأخوذة من عمل أكرب .اقرأ األسئلة الشائعة ذات الصلة يف هذا الرابط.
• استخدام عمل بصيغة مختلفة .اقرأ األسئلة الشائعة ذات الصلة يف هذا الرابط.
• تعديل العمل .اقرأ األسئلة الشائعة ذات الصلة يف هذا الرابط.

 .4لقــد تعلّمــت مــا املقصــود مــن مصطلحــي “التحويــر” و”العمــل املشــتق” يف الوحــدة الثانيــة ،وكيــف تســتخدم رخــص املشــاع اإلبداعــي هذيــن
املصطلحــن .ملعــاودة قــراءة هــذه املعلومــات اضغــط هنــا.
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إذا لــم يكــن إعــادة اســتخدامك لعمــل
مرخــص برخــص المشــاع اإلبداعــي قــد
محــورا ،بالتالــي
أنتــج عمــا
َّ

ال يتطلب منك الرتخيص
باملثل إذا كنت تستخدم
مرخصا برخصة
عمل
ً
ً
الرتخيص باملثل.

ال ينطبق قيد منع
االشتقاق إذا كنت
مرخصا
عمل
تستخدم ً
ً
برخصة منع االشتقاق.

ميكنك دمج املواد
املرخصة برخص املشاع
اإلبداعي يف أعامل أخرى
طاملا أنك تقوم بنسب
امل ُص َّنف وتلتزم بالقيد
غري التجاري إذا كان
ينطبق.

مبدأ أساسي:

اعتبــا ًرا مــن اإلصــدار  4.0تســمح
جميــع رخــص املشــاع اإلبداعــي ،مبــا
فيهـ�ا رخـ�ص منـ�ع االشـ�تقاق( (�NoD
 )erivativesاختصــارا “رمــز ،”ND
ألي شــخص بإجــراء تحويــر لعمــل
مرخــص برخــص املشــاع اإلبداعــي .إال
أن الفــرق بــن رخصــة منــع االشــتقاق
والرخــص األخــرى يكمــن يف أنــه
إذا ا ُجــري تحويــر لعمــل مرخــص
برخصــة منــع االشــتقاق فــا ميكــن
مشــاركته مــع اآلخريــن .ويســمح
ذلــك ،عــى ســبيل املثــال ،ملســتخدم
فــردي بإنشــاء تحويــر لعمــل
مرخــص برخصــة منــع االشــتقاق.
لكــن بنــد منــع االشــتقاق ال يســمح
للفــرد مبشــاركة العمــل املحــ َّور مــع
اآلخريــن ،مبــا يف ذلــك الطــاب
مبؤسســة تعليميــة.

إذا كان إعــادة اســتخدامك لعمــل مرخــص برخــص المشــاع اإلبداعــي قــد أنتــج عمــا
محـ َّـورا بالفعــل

بالتــايل يكــون هنــاك حــدود عــى إمكانيــة وكيفيــة مشــاركة العمــل املحـ َّور .ســوف نتنــاول هذه املســائل
الحقــا .ولكــن أوال دعونــا نشــر إىل مالحظة حــول تجميــع املــواد يف مجموعــات (.)collections
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التحوير  /إعادة المزج بالمقارنة مع المجموعات
بعكــس التحويــر أو إعــادة املــزج ،فــإن املجموعــة تتضمــن تجميــع أعــال إبداعيــة منفصلــة ومســتقلة
يف مجموعــة بأكملهــا .إنشــاء مجموعــة ال يعــد تحويــرا .قــام أحــد أعضــاء املجتمــع بتشــبيه الفــرق بــن
التحويــر واملجموعــات إىل العصــر املخفــوق والعشــاء أمــام التلفزيــون عــى التتابــع.

01

بالتشــابه مــع العصيــر المخفــوق ،فــإن
التحويــر /إعــادة المــزج يقــوم بمــزج المــواد
مــن مصــادر مختلفــة إلنشــاء عمــل جديــد
كليــا:
ً

Attributions: “CC Smoothie” by Nate Angell. CC BY. Derivative of “Strawberry Smoothie On Glass Jar” by
Element5 (https://www.pexels.com/photo/strawberry-smoothie-on-glass-jar-775032/) in the public domain, and various Creative Commons license buttons by Creative Commons (https://creativecommons.org/
about/downloads) used under CC BY.

كــا هــو الحــال يف “العصــر املخفــوق” أو التحويــر  /إعــادة املــزج فإنــك ال تســتطيع يف الغالــب
معرفــة أيــن يبــدأ أو أيــن ينتهــي العمــل املفتــوح .عــى الرغــم أن هــذه املرونــة مفيــدة للمؤلــف الجديــد ،إال أنــه
ال يــزال مهــا القيــام بنســب األجــزاء الفرديــة مــن العمــل التــي اســتند عليهــا العمــل املح ـ َّور.
قــد تكــون أحــد األمثلــة التــي توضــح تحويــرا ألحــد األعــال باملجــال التعليمــي عبــارة عــن فصــل مــن
كتــاب درايس مفتــوح يجمــع يف طياتــه مــوارد تعليميــة مفتوحــة متعــددة بحيــث ال يســتطيع القــارئ معرفــة
املصــدر امل ُس ـتَخ َدم أو يف أي صفحــة اس ـتُ ِ
خدم .ومــع ذلــك ،يجــب أن توفــر املالحظــات الختاميــة بنهايــة كل
فصــل مــن الكتــاب نســب األعــال لجميــع املصــادر التــي ا ُعيــد مزجهــا يف ذلــك الفصــل.

استخدام رخص المشاع اإلبداعي واألعمال المرخصة برخص المشاع اإلبداعي

39

المرخصة برخص المشاع اإلبداعي
َّ
 4.4إعادة دمج األعمال

02

بالتشــابه مــع العشــاء أمــام التلفزيــون،
فــإن المجموعــة عبــارة عــن تجميــع ألعمــال
مختلفــة مــع االحتفــاظ بهــا بشــكل منظــم
لكونهــا أشــياء منفصلــة مســتقلة.

Attributions: “CC TV Dinner” by Nate Angell. CC BY. Derivative of “tv dinner 1″ by adrigu (https://flic.
kr/p/6AMLDF) used under CC BY, and various Creative Commons license buttons by Creative Commons
(https://creativecommons.org/about/downloads) used under CC BY.

عندمــا تقــوم بإنشــاء مجموعــة ،تظــل حقــوق التأليــف والنــر لألعــال الفرديــة بحــوزة مؤلفــي تلــك
األعــال .مــن واجبــك أن توضــح للمســتخدمني الذيــن يعيــدون اســتخدام املجموعــة أن األعــال التــي قمــت
بتجميعهــا قــد تكــون مرخصــة بشــكل منفصــل ،ومــن واجبــك أيضــا أن توفــر املعلومــات عــن نســب تلــك
األعــال ملؤلفيهــا .ويتيــح هــذا األمــر لعامــة النــاس املعلومــات التــي يحتاجونهــا ملعرفــة مؤلــف كل عمــل مــن
األعــال عــى حــدة ،ورشوط الرخصــة التــي تنطبــق عــى محتــوى معــن .برجــاء معــاودة قــراءة القســم 4.1
الــذي يتنــاول رشح اختيــار الرخصــة ملعرفــة كيفيــة اإلشــارة بشــكل صحيــح لوضــع حقــوق التأليــف والنــر
الخاصــة بأعــال أطــراف ثالثــة تقــوم بتضمينهــا يف عملــك الجديــد.
تخصــك
عندمــا تقــوم بدمــج مــواد متعــددة يف مجموعــة فقــد يصبــح لديــك حقــوق تأليــف منفصلــة
َّ
خصهــا .ومــع ذلــك ،فــإن حقــوق التأليــف الخاصــة بــك تنحــر فقــط يف مســاهامتك الجديــدة
ميكنــك أن تر ِّ
التــي قدمتهــا للعمــل يف إنشــاء مجموعــة ،أي اختيــار وترتيــب األعــال املختلفــة يف املجموعــة ،وليــس األعامل
الفرديــة ذاتهــا .عــى ســبيل املثــال ،ميكنــك اختيــار وترتيــب قصائــد موجــودة مســبقًا ومنشــورة بواســطة
آخريــن يف مجموعــة مقتطفــات أدبيــة مختــارة ،ثــم القيــام بكتابــة مقدمــة ،وتصميــم غــاف للمجموعــة،
ولكــن يف هــذه الحالــة تنحــر حقــوق التأليــف والنــر الخاصــة بــك فقــط يف ترتيبــك للقصائــد (وليــس
للقصائــد يف حــد ذاتهــا) واملقدمــة األصليــة خاصتــك والغــاف ،وال تتعــدى هــذا الحــق الوحيــد لحقــوق
خصهــا.
التأليــف التــي متلكهــا ،إذ أن القصائــد ليســت ملــكك لرت ِّ

 40استخدام رخص المشاع اإلبداعي واألعمال المرخصة برخص المشاع اإلبداعي

المرخصة برخص المشاع اإلبداعي 4.4
َّ
إعادة دمج األعمال

مرخصة برخصة المشاع اإلبداعي
ماذا يحدث عند قيامك بتحوير عمل أو أعمال َّ

قواعد عامة:

01

02

03

04

مرخصــا برخصــة منــع االشــتقاق ( ،)NoDerivativesفيمكنك إجراء
إذا كان العمــل األصــي
ً
التغيــرات واســتخدامها عــى نحــو شــخيص ،ولكــن ال ميكنــك مشــاركة العمــل املحـ َّور مع
آخريــن ،حســبام رشحنــا أعاله.
مرخصــا برخصــة الرتخيــص باملثــل ( ،)ShareAlikeســوف ينطبــق
إذا كان العمــل األصــي
ً
خصــه بنفــس الرخصــة أو
بالتــايل الرتخيــص باملثــل عــى عملــك املحــ َّور ،ويجــب أن تر ِّ
رخصــة متوافقــة .ونــورد فيــا بعــد معلومــات إضافيــة حــول هــذا األمــر.
ينبغــي أن تضــع يف اعتبــارك توافقيــة الرخــص .ويســتخدم مصطلــح توافقيــة الرخــص يف
خصــة التــي ميكــن تحويرهــا إلنشــاء عمــل جديــد.
تنــاول مســألة أنــواع األعــال املر َّ
يف جميــع الحــاالت ،ينبغــي أن تنســب العمــل األصــي ملؤلفــه عندمــا تقــوم بإنشــاء عمــل
محـ َّور.

السيناريوهات:
خــص برخــص املشــاع اإلبداعــي ،فــإن أبســط ســيناريو
عندمــا تنشــئ تحويــرا مبنيــا عــى عمــل مر ّ
خــص برخــص املشــاع اإلبداعــي وتقــوم بتحويــره.
يتمثــل يف أن تأخــذ عمــل واحــد مر َّ
خصــة
أمــا الســيناريو األكــر تعقي ـ ًدا فيكــون عنــد قيامــك بتحويــر عملــن أو أكــر مــن األعــال املر َّ
برخــص املشــاع اإلبداعــي إلنشــاء عمــل جديــد.
ويف كلتــا الحالتــن ،ينبغــي أن تضــع يف اعتبــارك الخيــارات املتاحــة لــك لرتخيــص حقــوق التأليــف
التــي متلكهــا يف عملــك املحـ ّور؛ وهــذا مــا يســمى رخصــة امل ُحـ ِّور ( .)Adapter’s Licenseتذكــر أن حقوقــك
يف عملــك املح ـ َّور تنطبــق فقــط عــى مســاهامتك .تظــل تــري الرخصــة األصليــة عــى إعــادة اســتخدام
العنــارص املأخــوذة مــن العمــل األصــي الــذي اســتخدمته عنــد انشــاء عملــك املحــ َّور .قــد يكــون جــدول
رخصــة امل ُح ـ ِّور هنــا دلي ـاً مفي ـ ًدا .عنــد تحويــر مــواد خاضعــة للرخصــة املحــددة بالعمــود األيــر ،فإنــه
يجــوز لــك ترخيــص مســاهامتك يف العمــل امل ُ َّحــور مبوجــب احــدى الرخــص املوضحــة يف الصــف العلــوي
إذا كان املربــع املقابــل باللــون األخــر .ال تــويص منظمــة املشــاع اإلبداعــي باســتخدام رخصــة إذا كان املربــع
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املقابــل باللــون األصفــر ،إال أن ذلــك مســموح بــه مــن الناحيــة الفنيــة مبوجــب رشوط الرخصــة .ويف حالــة
قيامــك بذلــك ،يجــب أن تــويل عنايــة إضافيــة لوصــف العمــل املحـ َّور والتنويــه أنــه يتضمــن حقــوق متعــددة
للتأليــف والنــر تحــت رشوط مختلفــة وذلــك حتــى يتســنى للمســتخدمني يف مراحــل تاليــة معرفــة التزاماتهم
مبــا ميكِّنهــم مــن االمتثــال للرخــص مراعــاة لجميــع أصحــاب الحقــوق .أمــا الخانــات ذات اللــون الرمــادي
الداكــن فهــي تشــر إىل تلــك الرخــص التــي ال يجــوز لــك اســتخدامها كرخصــة امل ُح ـ ِّور.

حور
الـم ِّ
رخصة ٌ

الملكية
العامة
)(PD

المصنَّ ف
نَ سب المصنَّ ف نَ سب المصنَّ ف نَ ْس ُب ُ
ْ ُ ُ
ْ ُ ُ
– غير تجاري
– منع
– الترخيص
– الترخيص
االشتقاق
بالمثل
بالمثل
)(BY-ND
)(BY-SA
)(BY-NC-SA

حور
الم ِّ
جدول رخصة ُ
المصنَّ ف
نَ ْس ُب ُ
المصنَّ ف
– غير تجاري – نَ ْس ُب ُ
المصنَّ ف
– غير تجاري نَ ْس ُب ُ
)(BY
منع االشتقاق
)(BY-NC
)(BY-NC-ND

الملكية العامة
)(PD
المصنَّ ف
نَ ْس ُب ُ
)(BY
المصنَّ ف –
نَ ْس ُب ُ
غير تجاري
)(BY-NC
المصنَّ ف –
نَ ْس ُب ُ
غير تجاري – منع
االشتقاق
)(BY-NC-ND
المصنَّ ف
نَ ْس ُب ُ
– غير تجاري –
الترخيص بالمثل
)(BY-NC-SA

وضع
العمل
األصلي

المصنَّ ف –
نَ ْس ُب ُ
منع االشتقاق
)(BY-ND
المصنَّ ف –
نَ ْس ُب ُ
الترخيص بالمثل
)(BY-SA

ـب امل ُص َّنــف  4.0رخصــة دوليــة (CC
جــدول رخصــة امل ُح ـ ِّور ( )CC Adapters License Chartرخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
)BY 4.0
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حور الخاصة بك:
الم ِّ
كيفية اختيار رخصة ُ
ـب امل ُص َّنــف –
إذا كان العمــل األصــي
ً
ـب امل ُص َّنــف ( ،)BYأو برخصــة ن َْسـ ُ
مرخصــا برخصــة ن َْسـ ُ
غــر تجــاري ( ،)BY-NCفنحــن نــويص بــأن تتضمــن رخصــة امل ُحـ ِّور الخاصــة بــك عــى األقــل نفــس
عنــارص الرخصــة املطبقــة عــى العمــل األصــي .عــى ســبيل املثــال ،يف حــال قيامــي بتحويــر عمــل
ـب امل ُص َّنــف –
ـب امل ُص َّنــف – غــر تجــاري ينبغــي أن أقــوم بتطبيــق رخصــة ن َْسـ ُ
مرخــص برخصــة ن َْسـ ُ
ـب امل ُص َّنــف فإنــه
غــر تجــاري عــى عمــي املحـ َّور .أمــا إذا قمــت بتحويــر عمــل مرخــص برخصــة ن َْسـ ُ
ـب امل ُص َّنــف – غــر تجــاري عــى عمــي
ـب امل ُص َّنــف أو رخصــة ن َْسـ ُ
ميكننــي تطبيــق إمــا رخصــة ن َْسـ ُ
املح ـ َّور.
ـب امل ُص َّنــف – الرتخيــص باملثــل ( )BY-SAأو رخصــة
إذا كان العمــل األصــي
ً
مرخصــا برخصــة ن َْسـ ُ
ـب امل ُص َّنــف – غــر تجــاري – الرتخيــص باملثــل ( ،)BY-NC-SAينبغــي أن تكــون رخصــة امل ُح ـ ِّور
ن َْسـ ُ
الخاصــة بــك هــي نفــس الرخصــة املطبقــة عــى العمــل األصــي أو رخصــة غريهــا متوافقــة مــع
الرخصــة األصليــة .ســنناقش فيــا بعــد مســألة توافقيــة الرخــص بالتفصيــل.
ـب امل ُص َّنــف – منــع االشــتقاق ( )BY-NDأو
تذكــر أنــه إذا كان العمــل األصــي
ً
مرخصــا برخصــة ن َْسـ ُ
ـب امل ُص َّنــف – غــر تجــاري – منــع االشــتقاق ( ،)BY-NC-NDفــا ميكنــك توزيــع العمــل
برخصــة ن َْسـ ُ
املحـ َّور ،لذلــك ال داعــي أن تشــغل بالــك بشــأن رخصــة امل ُحـ ِّور التــي ســيتم تطبيقهــا.

فهم توافقية الرخص
عندما يتحدث الناس عن الرخص “املتوافقة” ،ميكن أن يشريوا بذلك إىل حاالت مختلفة.
يــدور نــوع مــن أنــواع توافقيــة الرخــص حــول ماهيــة الرخــص التــي ميكنــك اســتخدامها كرخصــة
ـب
امل ُحـ ِّور الخاصــة بــك عنــد تحويــرك ألحــد األعــال .وهــذا تحديــدا مــا ناقشــناه أعــاه .فمثــا رخصــة ن َْسـ ُ
ـب امل ُص َّنــف ( ،)BYمبعنــى أنــه ميكننــي تحويــر
امل ُص َّنــف – غــر تجــاري ( )BY-NCمتوافقــة مــع رخصــة ن َْسـ ُ
ـب امل ُص َّنــف – غــر تجــاري ()BY-NC
ـب امل ُص َّنــف ( )BYوتطبيــق رخصــة ن َْسـ ُ
عمــل مرخــص برخصــة ن َْسـ ُ
عــى عمــي املحـ َّور.
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بحكــم التعريــف ،يوجــد عــدد قليــل جـ ًدا مــن الرخــص املتوافقــة مــع رخصــة الرتخيــص باملثــل (.)SA
جميــع رخــص الرتخيــص باملثــل بعــد اإلصــدار  1.0تســمح لــك باســتخدام إصــدار أحــدث مــن نفــس الرخصة
ـب امل ُص َّنــف –
عــى عملــك املح ـ َّور .عــى ســبيل املثــال ،إذا قمــت بإعــادة مــزج عمــل مرخــص برخصــة ن َْسـ ُ
ـب
الرتخيــص باملثــل اإلصــدار الثــاين ( ،)BY-SA 2.0فإنــه ينبغــي عليــك ،وينبغــي عليــك تطبيــق رخصــة ن َْسـ ُ
امل ُص َّنــف – الرتخيــص باملثــل اإلصــدار )BY-SA 4.0( 4.0عــى عملــك املحـ َّور .كــا يوجــد أيضً ــا عــدد قليــل
مــن الرخــص غــر التابعــة ملنظمــة املشــاع اإلبداعــي التــي تــم تعيينهــا كرخــص متوافقــة مــع رخــص املشــاع
اإلبداعــي ألغــراض الرتخيــص باملثــل .ميكنــك قــراءة املزيــد عــن هــذا املوضــوع يف هــذا الرابــط.
ويتعلــق نــوع آخــر مــن توافقيــة الرخــص مباهيــة الرخــص املتوافقــة عنــد تحويــر (ويشــار إليه عــادة بـ
“إعــادة املــزج” يف هــذا الســياق) أكــر مــن عمــل واحــد موجــود مســبقًا .قد يكــون جــدول إعــادة املــزج أدناه
مفيــدا يف هــذه الحــاالت .الســتخدام هــذا الجــدول ،قــم بالعثــور يف العمــود األيــر عــى رخصــة تنطبــق عىل
أحــد األعــال والرخصــة التــي تنطبــق عــى العمــل اآلخــر يف الصــف العلــوي األميــن .إذا كان يوجــد عالمــة
) يف املربــع حيــث يتقاطــع فيــه ذلــك الصــف مــع العمــود ،فإنــه ميكــن بالتــايل إعــادة مــزج
تأشــر (
) يف املربــع ،فإنــه ال ميكــن بالتــايل
األعــال املرخصــة بهاتــن الرخصتــن .أمــا إذا كان هنــاك عالمــة (
إعــادة مــزج األعــال مــا مل يطبــق اســتثناء أو قيــد.

ـب امل ُص َّنــف
جــدول رخــص املشــاع اإلبداعــي املتوافقــة ( / )CC License Compatibility Chartرخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
اإلصــدار 4.0
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المرخصة برخص المشاع اإلبداعي 4.4
َّ
إعادة دمج األعمال
عنــد اســتخدام هــذا الجــدول ،ميكنــك أن تحــدد أي رخصــة ستســتخدمها يف عملــك امل ُحـ َّور وذلــك باختيار
الرخصــة األكــر تقييـ ًدا مــن الرخصتــن املطبقتــن عــى األعــال التــي تقــوم بدمجهــا .وبالرغــم أن ذلــك ال
يعــد مــن الناحيــة الفنيــة الخيــار الوحيــد لرخصــة امل ُحـ ِّور الخاصــة بــك ،إال أنــه يعــد مــن أفضــل املامرســات
ألنــه يســهل عــى املســتخدمني يف مراحــل تاليــة إعــادة االســتخدام.
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مالحظات ختامية
إن التعامــل مــع إعــادة المــزج بطريقــة تتفــق مــع حقــوق التأليــف والنشــر قــد

يكــون أمــرا مفزعــا .نأمــل أن تكــون قــد اكتســبت فــي هــذا الــدرس بعــض األدوات
التــي تســاعدك علــى كيفيــة التعامــل مــع هــذه المهمــة .ويبقــى الســؤال الــذي
يتعيــن طرحــه لوضــع الحــدود الفاصلــة هــو ،هــل قــد أجــري تحويــر علــى عمــل
خاضــع لحقــوق التأليــف والنشــر.

مجــرد الــرد علــى ذلــك الســؤال ،فقــد أصبــح لديــك المعلومــات التــي تحتــاج إليهــا

لتحديــد األعمــال الموجــودة فــي المشــاعات التــي يمكنــك أن تدمجهــا فــي
عملــك.

موارد إضافية

موارد إضافية

تفاصيل إضافية حول القضايا التي نُ ِظ َرت بالمحاكم حسب ما ورد في القسم :4.2
يف قضيــة ( ،)FedEx Officeتــم تأكيــد القــرار بواســطة محكمــة االســتئناف الدائــرة الثانيــة
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،والتــي نصــت عــى مــا يــي“ :باختصــار ،تســمح رشوط الرخصــة عــى
نحــو ال لبــس فيــه لرشكــة  FedExبنســخ املــواد نيابــة عــن منطقــة تعليميــة متــارس حقوقًــا مبوجــب
تحصــل الرســوم مــن تلــك املنطقــة لذلــك النســخ مبعــدل يفــوق تكلفــة  ،FedExيف غياب
الرتخيــص وأن
ِّ
أي ادعــاء بــأن املنطقــة التعليميــة تســتخدم املــواد ألغــراض أخــرى غــر “الغــرض غــر التجــاري” .وقــد
وافقــت املحكمــة عــى طلــب رفــض الدعــوى.5
ـب
أمــا يف قضيــة  Office Depotادعــت  Great Mindsأن رشكــة الطباعــة انتهكــت رخصــة ن َْسـ ُ
امل ُص َّنــف – غــر تجــاري – الرتخيــص باملثــل اإلصــدار  )BY-NC-SA 4.0( 4.0اســتنادا عــى نفــس
أســباب انتهــاك FedEx؛ إال أن  Great Mindsادعــت أيضً ــا أنــه نظ ـ ًرا ألن  Office Depotتواصلــت مــع
املناطــق التعليميــة اللتــاس أوامــر إلعــادة النســخ ،فــإن االلتــاس دليــل إضــايف عــى انتهــاك الرخصة.
وكان االختـلاف اآلخـ�ر مـ�ع قضيـ�ة  FedEx Officeيتمثــل يف قيــام كال مــن  Great Mindsو �Office De
 potبإبــرام عقــد ينــص عــى إمكانيــة قيــام  Office Depotبإعــادة نســخ نفــس املــواد التعليميــة املمولة
مــن القطــاع العــام لصالــح املناطــق التعليميــة وأنهــا ســتقوم بدفــع الريــع إىل .Great Minds
اتفقــت املحكمــة االبتدائيــة األمريكيــة للقطــاع األوســط مــن كاليفورنيــا مــع  ،Office Depotونصت
عــى أنهــا “تخلُــص إىل أن الرخصــة العامــة للمشــاع اإلبداعــي متنــح ،بشــكل ال لبــس فيــه ،املــدارس
خــص لهــا الحــق” يف إعــادة نســخ ومشــاركة املــواد املرخصــة ،ســواء كليًــا أو
واملناطــق التعليميــة املر َّ
جزئ ًيــا ،ألغــراض غــر تجاريــة فقــط “ ،وال متنــع املــدارس واملناطــق التعليميــة مــن توظيــف أطــراف
ثالثــة ،مثــل  ،Office Depotلعمــل نســخ مــن املــواد  ....ونظ ـ ًرا ألن املــدارس واملناطــق التعليميــة هــي
الكيانــات التــي متــارس الحقــوق املمنوحــة مبوجــب الرخصــة العامــة للمشــاع اإلبداعــي ،وأنــه أمــر غــر
ذي صلــة كــون  Office Depotقــد اســتفاد مــن عمــل نُســخ للمــدارس واملناطــق التعليميــة “.

 .5وف ًقــا للشــكوى ،تــم إبــرام هــذا العقــد وقتــا كانــت قضيــة  FedEx Officeمــا زالــت معلقــة .ومــع ذلــك ،مبجــرد أن وافقــت املحكمــة عــى طلــب
رفــض الدعــوى لصالــح  ،Office FedExفســخت  Office Depotعقدهــا مــع  Great Mindsبوقــت قصــر قبــل انتهــاء صالحيتــه ،واعتــادا عــى القــرار
املأخــوذ بشــأن  Office FedExاســتمرت يف إعــادة نســخ مــواد  Great Mindsللمناطــق التعليميــة دون دفــع الريــع إىل .Great Minds
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موارد إضافية

تفاصيل إضافية حول القضايا التي نُ ِظ َرت بالمحاكم حسب ما ورد في القسم :4.2
نصــت املحكمــة االبتدائيــة األمريكيــة للقطــاع األوســط مــن كاليفورنيــا عــى
عــاوة عــى ذلــكّ ،
أن“ :الرخصــة العامــة للمشــاع اإلبداعــي موضــوع القضيــة تُخـ ِّول املــدارس مبــا يــي )1( :إعــادة نســخ
واســتخدام املــواد ألغــراض غــر تجاريــة ( )2تــأذن رصاحــة للمــدارس بتوفــر تلــك املــواد للجمهــور
“بــأي وســيلة أو عمليــة” ( )3ال متنــع املــدارس مــن التعاقــد مــع مصــادر خارجيــة وإســناد النســخ إىل
خــص لــه قــد يســتعني بشــكل قانــوين بوكيــل أو مقــاول
أطــراف ثالثــة مــن البائعــن .نظ ـ ًرا ألن املر َّ
خصــة ،ويف غيــاب األحــكام التعاقديــة التــي تحظــر مثــل
خارجــي ملســاعدته يف مامرســة حقوقــه املر َّ
هــذا النشــاط ،فقــد أخفقــت رشكــة  Great Mindsيف ادعــاء أن ســلوك  Office Depotخــارج نطــاق
الرخصــة ،وبالتــايلُ ،ر ِفــض االدعــاء املقــام مــن  Great Mindsضــد  Office Depotبشــأن انتهــاك
األخــرة لحقــوق التأليــف والنــر” .ال تــزال قضيــة  Office Depotماثلــة قيــد االســتئناف أمــام الدائــرة
التاســعة مبحكمــة االســتئناف بالواليــات املتحــدة األمريكيــة منــذ يونيــو  .2018كــا تناولــت املحكمــة
أيضــا االلتــاس املزعــوم الــذي قامــت بــه  Office Depotمــن املناطــق التعليميــة ســعيا للحصــول عــى
أعــال تجاريــة إلعــادة النســخ .مل تجــد املحكمــة الخــاف الــذي أثارتــه  Great Mindsمقنعــا أو أنــه
وجــب عليهــا تغيــر النتيجــة.
معلومات إضافية حول تعديل الرخص
األسئلة الشائعة املنتقاة بواسطة منظمة املشاع اإلبداعي .رخصة ن َْس ُب امل ُص َّنف اإلصدار 4.0
Selected Frequently Asked Questions by Creative Commons. CC BY 4.0
هل أستطيع تغيري رشوط وأحكام الرخصة؟

?Can I change the license terms and conditions
https://creativecommons.org/faq/#can-i-change-the-license-terms-or-conditions

هل أستطيع ابرام اتفاقات منفصلة أو إضافية مع مستخدمي عميل؟
?Can I enter into separate or supplemental agreements with users of my work
https://creativecommons.org/faq/#can-i-enter-into-separate-or-supplemental-agreements-with-users-of-my-work
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موارد إضافية

معلومات إضافية حول تعديل الرخص
ـب امل ُص َّنــف اإلصــدار
ُ  رخصــة ن َْسـ.تعديــل رخــص املشــاع اإلبداعــي بواســطة منظمــة املشــاع اإلبداعــي
4.0
توجيهات السياسة العامة للمشاع اإلبداعي بشأن تعديل رخص املشاع اإلبداعي
Modifying the CC Licenses by Creative Commons. CC BY 4.0
Creative Commons policy guidance for modifying the CC licenses
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Modifying_the_CC_licenses

المرخصة
َّ
معلومات إضافية حول تمييز األعمال
4.0  رخصة ن َْس ُب امل ُص َّنف اإلصدار. األطراف الثالثة بواسطة منظمة املشاع اإلبداعي/ متييز محتوى املؤلفني
وييك تقدم أفضل املامرسات املتبعة ومعلومات دقيقة عن متييز األعامل
Marking/Creators/Marking Third Party Content by Creative Commons. CC BY 4.0
Wiki with best practices and nuanced information on marking
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Marking/Creators/Marking_third_party_content#Additional_explanation_and_tips
معلومات إضافية حول توافقية الرخص
4.0  رخصة ن َْس ُب امل ُص َّنف اإلصدار.’الرخص املتوافقة‘ بواسطة منظمة املشاع اإلبداعي
 ويف أي حاالت قد ال، كيفية عمل التوافقية،صفحة تحتوي عىل معلومات عن الرخص املتوافقة
.يتطلب بالرضورة الحاجة إىل توافقية الرخص
Compatible Licenses by Creative Commons. CC BY 4.0
A page with information on which licenses are compatible, how compatibility works, and
where there may not necessarily be compatibility between licenses
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses
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موارد إضافية

معلومات إضافية حول توافقية الرخص
4.0  رخصة ن َْس ُب امل ُص َّنف اإلصدار.وييك‘ بواسطة منظمة املشاع اإلبداعي/’توافقية رخص املشاع اإلبداعي
معلومات إضافية عن جدول رخص املشاع اإلبداعي املتوافقة
Wiki/CC License Compatibility by Creative Commons. CC BY 4.0
More information on the CC license compatibility chart
https://wiki.creativecommons.org/wiki/Wiki/cc_license_compatibility
3.0  رخصة ن َْس ُب امل ُص َّنف – الرتخيص باملثل اإلصدار.توافقية الرخص
مقالة عىل موقع ويكيبيديا حول توافقية الرخص وتشمل الرخص املفتوحة التي ال تدخل ضمن
رخص املشاع اإلبداعي
License Compatibility. CC BY-SA 3.0
Wikipedia article on license compatibility including open licenses that are not CC licenses
https://en.wikipedia.org/wiki/License_compatibility

معارف إضافية حول رخص المشاع اإلبداعي
ِ
 عدم التوافقية والحلول‘ بقلم ميالين دولونج دى روزناي مبعهد:’الثغرات القانونية لرخص املشاع اإلبداعي
 رخصة ن َْس ُب امل ُص َّنف. بجامعة أمسرتدام واملشاع اإلبداعي بهولنداInstitute for Information Law
) (باللغة الهولندية3.0 اإلصدار
تقرير مفصل عن الجوانب األكرث دقة والقانونية لعدم التوافقية التي تنطبق عىل مجموعة متنوعة من
التطبيقات الدولية
Creative Commons Licenses Legal Pitfalls: Incompatibilities and Solutions by Melanie
Dulong de Rosnay at the Institute for Information Law at the University of Amsterdam &
Creative Commons Netherland. CC BY 3.0 NL
A detailed report on more nuanced and legal aspects of incompatibilities that applies in a
variety of international applications
https://www.creativecommons.nl/downloads/101220cc_incompatibilityfinal.pdf
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معارف إضافية حول رخص المشاع اإلبداعي
ِ
’املعوقات املتصلة باملستخدم يف ترخيص املحتوى املفتوح‘ بقلم تيل كروتزر من كتاب ’ترخيص املحتوى
حرِر بواسطة “لويس جيبولت” و”كريستينا أنجيلوبولوس” .رخصة
املفتوح :من النظرية إىل املامرسة‘ُ ،
ن َْس ُب امل ُص َّنف – غري تجاري اإلصدار 3.0
فصل من كتاب حول بعض القضايا املعقدة التي تتعلق مبستخدمي املواد املرخصة برخص مفتوحة (مبا فيها
رخص املشاع اإلبداعي)
User Related Drawbacks of Open Content Licensing by Till Kreutzer in Open Content Licensing: From Theory to Practice, edited by Lucie Guibault and Christina Angelopoulos.
CC BY NC 3.0
Book chapter about some complicated issues that pertain to users of openly licensed ma)terials (including CC licenses
https://books.google.ca/books?id=RW1P5XOp_NoC&lpg=PA127&dq&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

هذا امل ُص َّنف مرخص مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي ن َْس ُب امل ُص َّنف  4.0رخصة دولية
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البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح

