
1 ما هي منظمة المشاع اإلبداعي؟

ما هي منظمة المشاع اإلبداعي؟

الموارد التعليمية المفتوحة
البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوحسلسلة التعريف بالمشاع اإلبداعي

1

ــف مرخــص بموجب رخصة المشــاع  هــذا الُمصنَّ
ــة ــف 4.0 رخصــة دولي اإلبداعــي َنْســُب الُمصنَّ





ما هي منظمة المشاع اإلبداعي؟

هــذه ترجمــة باللغــة العربيــة لوحــدات شــهادة المشــاع اإلبداعــي لمنظمــة المشــاع اإلبداعــي مرخصــة 
برخصــة المشــاع اإلبداعــي نســب المصنــف 4.0 الرخصــة العالميــة فــي -6فبرايــر2019-، بواســطة 
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 4.0 الرخصــة العالميــة. واســتخدام هــذه المــواد ال يعنــي حصــول المتعلــم 
المشــاع  شــهادة  تقديــم  شــخص  أو  مؤسســة  ألي  يحــق  وال  اإلبداعــي،  المشــاع  شــهادة  علــى 
اإلبداعــي مــن غيــر إذن مــن منظمــة المشــاع اإلبداعــي. أي شــخص يريــد الحصــول علــى شــهادة 

ــي ــط التال ــى الراب ــه التســجيل بالضغــط عل ــه ويمكن المشــاع اإلبداعــي نرحــب ب
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منظمــة المشــاع اإلبداعــي )Creative Commons( هــي عبــارة عــن منظمــة غيــر ربحيــة، و 
شــبكة و حــراك عالمــي – وذلــك جميعــا مســتوحى مــن رغبــة النــاس فــي مشــاركة قدراتهــم 
اإلبداعيــة ومعارفهــم، ويتــم تمكينهــا مــن خــال مجموعة من التراخيــص المفتوحة لحقوق 

ملكيــة المؤلف.

ظهــرت منظمــة املشــاع اإلبداعــي للتصــدي لنظــام قانــوين عاملــي قديــم يتعلــق بحقــوق التأليــف والنــر، 

وتســتند رخــص املشــاع اإلبداعــي عــى حقــوق التأليــف والنــر، وهــي مصممــة ملنــح املزيــد مــن الخيــارات 

ــاع  ــة املش ــاق دور منظم ــع نط ــت، توس ــرور الوق ــع م ــم، وم ــاركة أعامله ــون يف مش ــن يرغب ــن الذي للمؤلف

اإلبداعــي وقيمتهــا. 

سوف تعرِّفك هذه الوحدة عى نشأة منظمة املشاع اإلبداعي وإىل أين يتجه مسارها.

كــام يتــاح أيضــاً مــوارد إضافيــة إذا كنــت مهتــاًم مبعرفــة املزيــد عــن أي مــن املوضوعــات التــي تتناولهــا 

هــذه الوحــدة.

مالحظــة: إن إمتــام شــهادة املشــاع اإلبداعــي ال يعطــي املتعلمــن حــق تقديــم استشــارة قانونيــة بشــأن حــق 

النــر أو االســتخدام العــادل / التعامــل العــادل أو الرتخيــص املفتــوح. كــام أن املحتــوى املوجــود يف هــذا 

املســاق ومشــاركة معلومــات ميرسيــن الشــهادات ال تعتــر استشــارة قانونيــة. يف حــن أنــه يتعــن عليــك 

عــدم مشــاركة استشــارة قانونيــة مــع آخريــن بنــاء عــى محتــوى املســاق، إال أنــك ســتقوم بتطويــر مســتوى 

عــاٍل مــن الخــرة عنــد إمتــام هــذا املســاق. ســتتعلم الكثــر عن حــق النــر والرتخيــص املفتــوح واملامرســات 

املفتوحــة يف مجتمعــات متنوعــة. عنــد التخــرج، يجــب أن تشــعر بالحريــة يف مشــاركة حقائــق حــول حــق 

النــر والرتخيــص املفتــوح ودراســات الحالــة واملامرســات املفتوحــة الجيــدة. 

تنقسم هذه الوحدة الخاصة برخص المشاع اإلبداعي إلى قسمين:

القصة وراء ظهور منظمة 

املشاع اإلبداعي.

رخص املشاع اإلبداعي يف 

عاملنا اليوم.



القصة وراء ظهور 
منظمـــة المشـــاع

اإلبداعي

1.1
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ــة  ــيس منظم ــة تأس ــادة رسد قص إع

ــي. ــاع اإلبداع املش

تحديــد دور قانــون حقــوق التأليــف 

ــاع  ــة املش ــاء منظم ــر يف إنش والن

ــي. اإلبداع

مخرجات التعليم ــة  ــتطاعت مجموع ــف اس ــم كي ــي تفه ل

ــف أن  ــة املؤل ــوق ملكي ــص حق ــن تراخي م

تكــون مصــدر إلهــام لنشــأة حركــة عامليــة، 

ــن  ــل ع ــة القلي ــة إىل معرف ــك بحاج فإن

ــي. ــاع اإلبداع ــة املش ــأة منظم نش

1

2

1.1
القصة وراء ظهور 
منظمـــة المشـــاع

اإلبداعي

ــعت  َس ــاذا توَّ ــي؟ مل ــاع اإلبداع ــة املش ــيس منظم ــة وراء تأس ــة والثقافي ــباب القانوني ــي األس ــا ه م

ــة؟ ــة عاملي ــح حرك ــي لتصب ــاع اإلبداع ــة املش حرك

لقــد أدرك مؤسســو منظمــة املشــاع اإلبداعــي التضــارب بــن مــا ميكــن للتقنيــة أن تتيحــه مــن ناحيــة، ومــا 

ــذا قدمــوا منهجــاً بديــاً للمبدعــن الذيــن  ــة أخــرى، ل ــده حقــوق التأليــف والنــر مــن ناحي ميكــن أن تقي

ــج يف  ــذا املنه ــتخدمون ه ــامل يس ــول الع ــن ح ــن املؤلف ــن م ــح املاي ــم. وأصب ــاركة أعامله ــون يف مش يرغب

الوقــت الحــايل.

السؤال المهم
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مخرجات التعليم

1.1 القصة وراء ظهور منظمـــة المشـــاع اإلبداعي

متــى ســمعت ألول مــرة عــن منظمــة املشــاع اإلبداعــي؟ فكــر يف كيفيــة توضيــح مفهــوم رخــص 

املشــاع اإلبداعــي ألحــد األشــخاص الذيــن مل يســمعوا عنــه مــن قبــل. ولــي نفهــم ماهيــة املنظمــة 

بشــكل كامــل، فإنــه مــن املفيــد البــدء بــرد بعــض األحــداث التاريخيــة.

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟
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1.1 القصة وراء ظهور منظمـــة المشـــاع اإلبداعي

انطلقــت قصــة ظهــور منظمــة املشــاع اإلبداعــي مــن واقــع حقــوق التأليــف والنــر )copyright(. ســوف 

تتعلــم الكثــر عــن حقــوق التأليــف والنــر الحقــاً بالــدورة التدريبيــة، ولكــن يكفــي يف الوقــت الحــايل 

أن تعــرف أن حقــوق التأليــف والنــر عبــارة عــن إحــدى مجــاالت القانــون التــي تنظــم طريقــة اســتخدام 

نِتَــاج اإلبــداع البــري - مثــل الكتــب، واملقــاالت البحثيــة األكادمييــة، واملوســيقى، والفنــون. متنــح حقــوق 

التأليــف والنــر للمؤلــف مجموعــة مــن الحقــوق الحرصيــة، بحيــث يكــون للمؤلــف القــدرة عــى منــع 

اآلخريــن مــن نســخ وتعديــل أعاملــه لفــرتة محــدودة. بعبــارة أخــرى، فــإن قانــون حقــوق التأليــف والنــر 

ينظــم بشــكل صــارم مــن يحــق لــه نســخ العمــل ومــع مــن يشــاركه. 

ــك  ــأنه )كل ذل ــاون بش ــاركته والتع ــري ومش ــداع الب ــول إىل اإلب ــة الوص ــت فرص ــا اإلنرتن ــاح لن ــد أت لق

يخضــع لحقــوق التأليــف والنــر( عــى نطــاق مل يســبق لــه مثيــل. تتعــارض إمكانيــات املشــاركة التــي 

ــود املشــاركة املدرجــة ضمــن قوانــن حقــوق التأليــف  ــة مــع قي ــة الرقمي ــة بفضــل التقني أصبحــت ممكن

ــع. ــامل أجم ــر يف الع والن

اُنِشــئَت منظمــة املشــاع اإلبداعــي للمســاعدة يف معالجــة التوتــر 

القائــم بــن قــدرة املبــدع عــى مشــاركة األعــامل الرقميــة عامليــاً 

ــة  ــدأت قص ــر. ب ــف والن ــوق التألي ــة بحق ــط املفروض والضواب

ــوق  ــق بحق ــع املتعل ــن التري ــّن م ــزء مع ــع ج ــن واق ــأة م النش

التأليــف والنــر بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، وكان يطلــق عليــه 

قانــون متديــد مــدة حاميــة حقــوق التأليــف والنــر، واملعــروف 

Sony Bono Copyright Term Exten- ــو   ــوين بون ــون س  بقان

))sion Act

 واختصــاراً قانــون ’’CTEA‘‘ الــذي اعتمــد يف عــام 1998. وعــى 

إثــره، قــام القانــون بتمديــد مــدة حاميــة حقــوق التأليــف والنــر 

ــك  ــا تل ــا فيه ــدة – مب ــات املتح ــودة بالوالي ــات املوج ــكل املُصنَّف ل

ــث  ــة، بحي ــاً إضافي ــدة 20 عام ــك مل ــل – وذل ــِرَت بالفع ــي نُ الت

ــف  ــر املؤل ــاوية لٌعم ــر متس ــف والن ــوق التألي ــدة حق ــون م تك

ــدة  ــن م ــوة م ــذه الخط ــت ه ــد قارب ــاً. )وق ــة إىل 70 عام إضاف

حاميــة حقــوق التأليــف والنــر بالواليــات املتحــدة لتتــامىش مــع 

اكتساب المعاِرف األساسية 

يشــار عــادة إىل قانــون 

قانــون  باســم   ‘‘CTEA’’

مــاوس  ميــي  حاميــة 

ــة  ــدة الحامي ــد م ألن متدي

جــاءت قبيــل انتقــال فيلــم 

الرســوم املتحركــة األصــي 

ــاوس  ــي م ــخصية مي لش

إىل  ويــي«  »ســتيمبوت 

ــة. ــة العام امللكي

معلومة
طريفة
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1.1 القصة وراء ظهور منظمـــة المشـــاع اإلبداعي

ــرى  ــدول األخ ــن ال ــر م ــرى، إال أن الكث ــدول األخ ــض ال بع

حتــى يومنــا هــذا تحــدد مــدة الحاميــة بـــ 50 عامــاً بعــد 

ــاة املؤلــف( وف

ــة  ــون يف جامع ــتاذ القان ــيج، أس ــس ليس ــد لوران     اعتق

ــد  ــتوري. لق ــر دس ــد غ ــون الجدي ــذا القان ــتانفورد، أن ه س

اســتمر متديــد مــدة حاميــة حقــوق التأليــف والنــر عــى 

ــة حقــوق  مــر الســنن. ومــن الــروري إنهــاء مــدة حامي

ــي  ــة الت ــة الفاصل ــد اللحظ ــا تع ــر – إذ أنه ــف والن التألي

ينتقــل فيهــا العمــل إىل امللكيــة العامــة ليســتخدمه الجميــع 

ــامً  ــزءاً مه ــر ج ــذا األم ــر ه ــدون إذن. ويعت ــرض ب ألي غ

ــراً  ــر. نظ ــف والن ــوق التألي ــام حق ــة يف نظ ــن املعادل ام

ــذا  ــي عــى مــا ســبقه، ل ــداع واملعرفــة يُبن ألن مجمــوع اإلب

فــإن إنهــاء مــدة حاميــة حقــوق التأليــف تضمــن أن األعــامل 

املحميــة مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر ســوف تنضــم يف 

نهايــة املطــاف إىل حصيلــة املعــارف واإلبــداع التــي ميكــن 

ــدة. ــاً إلنشــاء أعــامل جدي ــا جميع أن ننهــل منه

ــع  ــد م ــون الجدي ــة القان ــاً مواءم ــب أيض ــن الصع وكان م

ــوارد يف  ــو ال ــى النح ــر ع ــف والن ــوق التألي ــرض حق غ

دســتور الواليــات املتحــدة األمريكيــة – أال وهــو خلــق حافــز 

ــاً  ــم حقوق ــال منحه ــن خ ــم م ــاركة أعامله ــن ملش للمؤلف

احتكاريــة محــدودة عليهــا. كيــف ميكــن للقانــون أن يزيــد 

ــل؟ ــة بالفع ــامل القامئ ــف األع ــز تألي ــن تحفي م

كان “ليســيج” ميثِّــل “ايريــك إلدريــد”  )Eric Eldred( وهو 

نــارش عــى شــبكة اإلنرتنــت يعمــل مبهنــة توفــر املُصنَّفــات 

عنــد انتقالهــا إىل امللكيــة العامــة. وقــد تحــدى االثنــان معــاً 

دســتورية القانــون. وقــد قطعــت القضيــة املعروفــة باســم 

“إلدريــد” مقابــل “آشــكروفت” Eldred v. Ashcroft شــوطاً 

ــات  ــا يف الوالي ــة العلي ــت إىل املحكم ــى وصل ــاً حت طوي

املتحــدة، وانتهــت بخســارة إلدريــد.

خطابــًا  يلقــي  ليســيج  “الري 
منظمــة  مؤتمــر  فــي  أساســيًا 
المشــاع اإلبداعــي لعــام 2011”

الصورة من موقع فليكر

DTKindler Photo :املؤلف

ــُب  ــي نَْس ــاع اإلبداع ــة املش رخص

غــر  رخصــة   2.0 املُصنَّــف 

)Unported( موطّنــة 

https://www.flickr.com/photos/dtkindler/6155457139/in/photostream/
https://en.wikipedia.org/wiki/Eldred_v._Ashcroft
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1.1 القصة وراء ظهور منظمـــة المشـــاع اإلبداعي

خــرج “ليســيج” وآخــرون بفكــرة مســتلهمة مــن قيمــة الهــدف املنشــود الــذي ســعى مــن أجلــه “إلدريــد” 

إلتاحــة املزيــد مــن األعــامل اإلبداعيــة مجانــاً عــى شــبكة اإلنرتنــت مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى كاســتجابة 

ــس  ــوى. أس ــاركة املحت ــزج، ومش ــادة م ــاء، وإع ــون بإنش ــوا يقوم ــن كان ــن الذي ــن املدون ــد م ــع متزاي ملجتم

ــص  ــروا رخ ــام 2002 ن ــي، ويف ع ــاع اإلبداع ــة املش ــمى منظم ــح تس ــة للرب ــر هادف ــة غ ــركاء منظم ال

ــم  ــن باحتفاظه ــمح للمؤلف ــي تس ــة الت ــة واملجاني ــص العام ــن الرخ ــة م ــي مجموع ــي - وه ــاع اإلبداع املش

بحقــوق التأليــف والنــر مــع مشــاركة أعاملهــم مبوجــب رشوط تتمتــع مبرونــة أعــى مــن الجملــة االعتياديــة 

“جميــع الحقــوق محفوظــة”. إن حقــوق التأليــف والنــر هــي حقــوق تلقائيــة، ســواء كنــت ترغــب فيهــا أو 

مل ترغــب. ويف حــن أنــه قــد يرغــب بعــض النــاس يف االحتفــاظ بجميــع حقوقهــم، فــإن الكثريــن يرغبــون 

يف مشــاركة أعاملهــم مــع الجمهــور بحريــة أكــر. كانــت الفكــرة وراء رخــص املشــاع اإلبداعــي هــي إيجــاد 

وســيلة ســهلة للمبدعــن الراغبــن يف مشــاركة أعاملهــم بطــرق تتفــق مــع قانــون حقــوق التأليــف والنــر.

ــن يف  ــل املؤلف ــن ِقبَ ــي م ــاع اإلبداع ــص املش ــتَخَدم رخ ــوداً أن تُس ــأتها، كان مقص ــة نش ــذ بداي من  

جميــع أنحــاء العــامل. صحيــح أن مؤسســو منظمــة املشــاع اإلبداعــي كانــوا مدفوعــن يف بــادئ األمــر مــن 

واقــع تريــع يتعلــق بحقــوق التأليــف والنــر يف الواليــات املتحــدة، إال أنــه عــى نحــو مامثــل يف جميــع 

أنحــاء العــامل تَِحــد قوانــن حقــوق التأليــف والنــر املقيِّــدة مــن كيفيــة اســتخدام ثقافتنــا املشــرتكة ومعارفنا 

ــة واإلنرتنــت أبوابــاً جديــدة ملشــاركة النــاس يف  ــة الرقمي ــه التقني الجامعيــة يف ذات الوقــت الــذي تفتــح في

ــريف. ــايف واملع ــاج الثق اإلنت

شــاهد هــذا الفيديــو القصــر بعنــوان “ثقافــة مشــرتكة” )A Shared Culture( لتكويــن 

فكــرة حــول الرؤيــة الكامنــة وراء رخــص املشــاع اإلبداعــي.

ــاري -  ــر تج ــف - غ ــُب املُصنَّ ــة نَْس ــان” )Jesse Dylan( رخص ــس دي ــطة “جي بواس

”CC BY-NC-SA“ ــل أو ــص باملث الرتخي

ــة  ــيس منظم ــذ تأس ــت من ــغيل اإلنرتن ــة تش ــاس وكيفي ــاركة الن ــة مش ــر يف طريق ــر الكث ــد تغ لق  

املشــاع اإلبداعــي حتــى وقتنــا هــذا. ازدادت القيــود املفروضــة عــى اســتخدام األعــامل اإلبداعيــة يف العديــد 

مــن األماكــن حــول العــامل. ومــع ذلــك فــإن املشــاركة وإعــادة املــزج ميثــان الُعــرف الســائد عــى اإلنرتنــت. 

فّكــر يف الفيديوهــات املفضلــة لديــك أو حتــى الصــور التــي نرهــا صديقــك األســبوع املــايض عــى املواقــع 

االجتامعيــة. قــد يُشــكَّل هــذا النــوع مــن املشــاركة وإعــادة املــزج يف بعــض األحيــان انتهــاكاً لقانــون حقــوق 

التأليــف والنــر، وأحيانــاً أخــرى قــد يتــم عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي التــي ال تســمح مبشــاركة تلــك 

األعــامل يف مواقــع أخــرى مــن الويــب.

ُادُخل إلى عالم ُرخص المشاع اإلبداعي  

https://creativecommons.org/about/videos/a-shared-culture/
https://creativecommons.org/about/videos/a-shared-culture/
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1.1 القصة وراء ظهور منظمـــة المشـــاع اإلبداعي

ــدة تعــوق عمليــة التأليــف، والوصــول، وإعــادة املــزج  ال تــزال قواعــد حقــوق التأليــف والنــر املقيِّ  

يف مجــاالت مثــل نــر الكتــب الدراســية، واألبحــاث األكادمييــة، واألفــام الوثائقيــة، وغرهــا مــن املجــاالت. 

ــاع  ــص املش ــتَخَدم رخ ــارض تُس ــت الح ــكلة. ويف الوق ــذه املش ــل ه ــي يف ح ــاع اإلبداع ــاعد أدوات املش وتس

اإلبداعــي بواســطة أكــر مــن 1.4 مليــار ُمصنَّــف مــن خــال 9 مايــن موقــع عــر اإلنرتنــت. لقــد حققــت 

التجربــة الكــرى التــي انطلقــت منــذ أكــر مــن 15 عامــاً النجــاح، مبــا يف ذلــك نجاحهــا يف طــرق مل يكــن 

ــهم. ــي أنفس ــاع اإلبداع ــة املش ــوا منظم ــا مؤسس يتخيله

يف حــن أنــه جــرى يف املــايض تطويــر تراخيــص مفتوحــة أخــرى لحقــوق ملكيــة املؤلــف مصممــة حســب 

الطلــب، إال أننــا نــويص باســتخدام رخــص املشــاع اإلبداعــي ألنهــا مواكبــة للتطــور، ومجانيــة االســتخدام، وقد 

جــرى تبنــى اســتخدامها بشــكل واســع مــن ِقبَــل الحكومــات، واملؤسســات، واألفــراد باعتبارهــا املعيــار العاملي 

للرتاخيــص املفتوحــة لحقــوق ملكيــة املؤلــف.

ــيتم  ــوم – وس ــا الي ــي يف عاملن ــاع اإلبداع ــع املش ــن وض ــد ع ــم املزي ــوف تتعلّ ــايل س ــم الت يف القس  

تغطيــة عــدة جوانــب حــول الرخــص، واملنظمــة، والحركــة.

التفاصيــل اإلضافيــة 

ــاع  ــع املش ــول وض ح

ــط متاحــة بالراب

https://stateof.creativecommons.org/
https://stateof.creativecommons.org/


ماحظات ختامية

تتيــح التقنيــة إمكانيــة اســتخدام ماييــن األشــخاص فــي وقــت واحــد للمحتــوى 
عبــر اإلنترنــت، كمــا تتيــح أيضــًا إمكانيــة نســخه، ومشــاركته، وإعــادة مزجــه بســرعة 
وســهولة. إال أن قانــون حقــوق التأليــف والنشــر يفــرض قيــودًا علــى قدرتنــا مــن 
االســتفادة مــن تلــك اإلمكانــات. وقــد تــم تأســيس منظمــة المشــاع اإلبداعــي 

لمســاعدتنا علــى تحقيــق اإلمكانــات الكاملــة لإلنترنــت.



المشـــــــاع  رخـــــــص 
اإلبداعـــــــــــــــي فــي 

عالمنــا اليــوم

1.2



ــح  ــتخدام مصطل ــن اس ــة ب التفرق

املشــاع اإلبداعــي يف كونــه مجموعــة 

ــر  ــة، أو   غ ــص، أو حرك ــن الرخ م

ــة. ربحي

ــي  ــاع اإلبداع ــبكة املش رشح دور ش

ــة. العاملي

ــية  ــل األساس ــاالت العم ــف مج وص

للمشــاع اإلبداعــي باعتبارهــا منظمــة 

غــر ربحيــة.

مخرجات التعليم ــدة  ــه عدي ــي بأوج ــاع اإلبداع ــور املش تط

ــة  ــه مجموع ــه بوصف ــدار تاريخ ــى م ع

ــة  ــة، ومنظم ــة، وحرك ــن األدوات القانوني م

ــح. ــة للرب ــر هادف غ

1

2

3

1.2
رخـــــص المشـــــاع 
اإلبداعــــــــــي في 

عالمنــا اليــوم

أصبحنا نعرف ملاذا ظهر املشاع اإلبداعي. لكن ما هو شكل املشاع اإلبداعي اليوم؟

تنتــر يف الوقــت الحــايل رخــص املشــاع اإلبداعــي عــر الويــب، وتُســتَخَدم بواســطة املؤلفــن حــول العــامل 

ــي تتجــاوز مــا هــو أبعــد مــن  ــه. أمــا الحركــة املفتوحــة، الت ــذي ميكــن أن تتخيل ــوى ال ــواع املحت لكافــة أن

السؤال الهام
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مخرجات التعليم

ــة مــن أشــخاص ملتزمــة بفكــرة أن  ــة مؤلف ــارة عــن قــوى عاملي مجــرد رخــص املشــاع اإلبداعــي، فهــي عب

ــر  ــة غ ــي منظم ــي فه ــاع اإلبداع ــة املش ــا منظم ــويا. أم ــل س ــارك ونعم ــا نتش ــل عندم ــح أفض ــامل يصب الع

ــة.  ــة املفتوح ــم الحرك ــاعد يف دع ــي وتس ــاع اإلبداع ــص املش ــى رخ ــرِف ع ــة تُ ربحي

عندمــا تفكــر يف املشــاع اإلبداعــي، هــل تفكــر يف الرخــص؟ أم النشــطاء الذيــن يبحثــون عــن إصــاح حقــوق 

التأليــف والنــر؟ أم يف كونــه أداة مفيــدة للمشــاركة؟ أم رمــوز بداخــل دوائــر؟ أم يشء آخــر؟

هــل أنــت مرتبــط باملشــاع اإلبداعــي باعتبــارك مؤلــف، أو مســتخدم يعيــد اســتخدام العمــل، أو منــارص لــه؟ 

مــاذا ترغــب يف أن تكونــه؟

تأمل شخصي / ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟

1.2 رخص المشاع اإلبداعي في عالمنا اليوم
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تُطَبَّــق اليــوم رخــص املشــاع اإلبداعــي وأدوات امللكيــة العامــة عــى أكــر مــن 1.4 مليــار عمــل مــن األعــامل، 

بــدءاً مــن األغــاين، ومــرورا مبقاطــع الفيديــو عــى اليوتيــوب، ووصــوال إىل البحــث العلمــي. وقــد ســاعدت 

الرخــص يف اتحــاد حركــة عامليــة تجتمــع حــول االنفتــاح، والتعــاون، واإلبــداع اإلنســاين املشــرتك. أمــا منظمة 

املشــاع اإلبداعــي فهــي عبــارة عــن منظمــة غــر ربحيــة، كان يقــع مقرهــا يف الســابق يف قبــو كلية ســتانفورد 

للحقــوق، وقــد أصبــح لديهــا اآلن موظفــون يعملــون يف جميــع أنحــاء العــامل يســند إليهــم مجموعــة مــن 

املشــاريع املختلفــة يف مختلــف املجــاالت.

وســوف نلقــي الضــوء عى جوانــب املشــاع اإلبداعــي – املتمثلــة يف الرخــص، والحركــة، واملنظمة - وســنتحدث 

عــن كل جانــب منها بــدوره.

ــة  ــع عام ــم م ــاركة أعامله ــارون مش ــن يخت ــن الذي ــاً للمؤلف ــي بدي ــاع اإلبداع ــة للمش ــد األدوات القانوني تع

ــه يف  ــول ب ــة” املعم ــوق محفوظ ــع الحق ــدي “جمي ــج التقلي ــن النه ــامًحا م ــر تس ــت رشوط أك ــاس تح الن

حقــوق التأليــف والنــر. يتــم دمــج األدوات القانونيــة يف املحتــوى الــذي ينشــئه املســتخدمون عــى منصــات 

مثــل “يوتيــوب”، و”فليكــر”، و”جامنــدو” )Jamendo( ويتــم اســتخدامها بواســطة املشــاريع املفتوحــة غــر 

ــمية  ــات الرس ــطة املؤسس ــا بواس ــتخدامها أيض ــم اس ــام يت ــع OpenStax. ك ــا وموق ــل ويكيبيدي ــة مث الربحي

Euro-( ومكتبــة يوروبيانــا الرقميــة )Metropolitan Museum of Art( لمثــ متحــف مرتوبوليتــان للفنــون

peana(، وغرهــم مــن املبدعــن األفــراد.

ــإن األدوات  ــم، ف ــاركة عمله ــة مش ــول كيفي ــارات ح ــن الخي ــد م ــن املزي ــح املؤلف ــة إىل من باإلضاف  

القانونيــة للمشــاع اإلبداعــي تخــدم أهدافـًـا سياســية مهمــة يف مجــاالت مثــل النــر العلمــي والتعليــم. شــاهد 

 ،)Why Open Education Matters( ”هــذا الفيديــو القصــر “مــا أهميــة التعليــم املفتــوح

ــم.  ــا رخــص املشــاع اإلبداعــي يف مجــال التعلي ــي تتيحه ــن فكــرة عــن الفــرص الت لتكوي

تســاعد األدوات القانونيــة بشــكل إجــاميل يف إنشــاء مشــاعات عامليــة ألنــواع متنوعــة مــن 

ــخص. ــا ألي ش ــة مجانً ــة - املتاح ــات الهزلي ــورة واملج ــص املص ــل القص ــوى – مث املحت

اكتساب المعاِرف األساسية

رخص المشاع اإلبداعي

https://xkcd.com/1966
https://xkcd.com/1966
https://creativecommons.org/2017/02/07/met-announcement/
http://www.europeana.eu/portal/en
https://xkcd.com/1966
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ــف  ــوق التألي ــي لحق ــا دورا ال ينتم ــي أيض ــاع اإلبداع ــص املش ــؤدي رخ ــد ت ــك فق ــة إىل ذل باإلضاف  

ــل فيهــا مامرســات املشــاركة، تعمــل الرخــص للداللــة عــى مجموعــة  والنــر. ففــي املجتمعــات التــي تتأصَّ

ــف. ــل مختل ــلوب عم ــم وأس ــن القي م

بالنســبة لبعــض املســتخدمن فــإن هــذا يعنــي الرجــوع إىل النمــوذج االقتصــادي للمشــاعات. وكــام   

يصفــه االقتصــادي “ديفيــد بولــر” )David Bollier( “تنشــأ املشــاعات كلــام قــرر مجتمــع ما رغبتــه يف إدارة 

مــورد بطريقــة جامعيــة، مــع إيــاء اهتــامم خــاص باملســاواة يف الوصــول، واالســتخدام، واالســتدامة”. وتعتر 

ويكيبيديــا مثــاال جيــدا ملجتمــع قائــم عــى املشــاعات باســتخدام املحتــوى املرخــص برخــص املشــاع اإلبداعــي.

بالنســبة لآلخريــن فــإن األدوات القانونيــة للمشــاع اإلبداعــي ومــا يتصــل بهــا مــن أزرار تعــر عــن   

ــل  ــم األساســية. وقــد أصبحــت األزرار املســتخدمة برخــص املشــاع اإلبداعــي متث تقــارب ملجموعــة مــن القي

رمــوزا واســعة االنتشــار للداللــة عــى املشــاركة، واالنفتــاح، والتعــاون اإلنســاين. وأصبــح اآلن شــعار منظمــة 

املشــاع اإلبداعــي ورمــوز رخــص املشــاع اإلبداعــي جــزًءا مــن مجموعــة التصميــامت الدامئــة مبتحــف الفــن 

ــورك. ــة نيوي ــث )MoMA( مبدين الحدي

يف حــن أنــه ال يوجــد دافــع واحــد الســتخدام رخــص املشــاع اإلبداعــي، إال أنــه هنــاك شــعوًرا أساســيًا بــأن 

اســتخدامها متجــذر يف اعتقــاد أســايس بــأن املعرفــة واإلبــداع يشــكان الركائــز األساســية لثقافتنــا بــدالً مــن 

اعتبارهــا ســلع عاديــة ميكــن اســتخاص قيمــة ســوقية مــن خالهــا. تعكــس الرخــص اعتقــادا مفــاده أن 

كل شــخص لديــه مــا يســاهم بــه، وأنــه ال ميكــن ألحــد أن ميتلــك ثقافتنــا املشــرتكة. وبشــكل أســايس فإنهــا 

تعكــس اعتقــادا راســخا يف الوعــد باملشــاركة.

http://www.bollier.org/commons-short-and-sweet
https://creativecommons.org/about/downloads
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تــم تشــكيل تحالــف عاملــي يف عــام 2001 يضــم األشــخاص املهتمــن باملشــاع اإلبداعــي والرتخيــص املفتــوح 

ــامل،  ــاء الع ــع أنح ــر يف جمي ــف الن ــوق التألي ــاح حق ــى إص ــون ع ــن يعمل ــطاء الذي ــك النش ــمل ذل . ويش

وصانعــي السياســات الذيــن يقومــون بتطويــر السياســات املتعلقــة بتفويضــات الوصــول املفتــوح إىل املــوارد 

التعليميــة واألبحــاث والبيانــات املمولــة مــن القطــاع العــام، واملبدعــن الذيــن يتشــاركون يف مجموعة أساســية 

مــن القيــم. ومــع ذلــك فــإن معظــم األشــخاص واملؤسســات الذيــن ميثلــون جــزءا مــن حركــة املشــاع اإلبداعي 

غــر مرتبطــن رســمياً مبنظمــة املشــاع اإلبداعــي.

ومتتلــك منظمــة املشــاع اإلبداعــي رســميا شــبكة املشــاع اإلبداعــي العامليــة  تضــم محامن، وناشــطن،   

وباحثــن، وفنانــن، وغرهــم ممــن يعملــون جميعهــا يف مجموعــة واســعة مــن املشــاريع والقضايــا املرتبطــة 

باملشــاركة والتعــاون.

تعتــر شــبكة املشــاع اإلبداعــي العامليــة مجــرد العــب واحــد يف حركــة مفتوحــة كــرى تشــمل العبــن   

ــر. ــم الكث ــوح، وغره ــول املفت ــن الوص ــن ع ــا”، واملدافع ــا” و”موزي ــل “ويكيبيدي ــن مث آخري

يُشــار إىل الرمجيــات املفتوحــة املصــدر )Open source software(عــى أنهــا أول مجــال اســتطاعت   

املشــاركة الشــبكية املفتوحــة أن تحقــق فيــه فائــدة ملموســة بوصفهــا حركــة تجــاوزت مــا هــو أبعــد مــن 

التكنولوجيــا. وتحتــوي مقالــة عــى موقــع The Conversation بعنــوان “املَُفــرِس: نظــرة عامــة عــى حــركات 

 Open( عــى أمثلــة إضافيــة مثــل ،)Conversation‘s Explainer overview of other movements( ”أخــرى

Innovation( يف عــامل الــركات، و)Open Data( )برجــاء االطــاع عــى Open Data Commons( والتعهيــد 

الجامعــي )Crowdsourcing( كــام توجــد أيًضــا حركــة الوصــول املفتــوح )Open Access( التــي تهــدف إىل 

إتاحــة األبحــاث عــى نطــاق واســع، وكذلــك حركــة العلــوم املفتوحــة )Open Science movement(، وحركــة 

ــة. ــة )Open Educational Resources( املتنامي ــة املفتوح ــوارد التعليمي امل

حركة المشاع اإلبداعي

1( يف حــن أنــه جــرى يف املــايض تطويــر تراخيــص مفتوحــة أخــرى لحقــوق ملكيــة املؤلــف مصممــة حســب الطلــب، إال أننــا نــويص باســتخدام 

رخــص املشــاع اإلبداعــي ألنهــا مواكبــة للحداثــة، ومجانيــة االســتخدام، وقــد جــرى تبنى اســتخدامها بشــكل واســع من ِقَبــل الحكومــات، واملؤسســات، 

واألفــراد باعتبارهــا املعيــار العاملــي للرتاخيــص املفتوحــة لحقــوق ملكيــة املؤلــف.

2( يتــم تنظيــم عمــل شــبكة املشــاع اإلبداعــي العامليــة فيــا نســميه “منصــات الشــبكة” وميكــن التفكــر فيهــا بوصفهــا مجموعــات عمــل. ميكــن 

ــاره. اقــرأ املزيــد عــن منصــات  ــم بالعمــل يف منصــة مــن املنصــات أن ينضــم ويســاهم بــأي قــدر مــن الوقــت والجهــد الــذي يخت ألي شــخص مهت

الشــبكة الخاصــة بنــا ملعرفــة إذا كنــت مهتــا بأحــد املجــاالت للعمــل فيــه. إذا كنــت مهتــا يرجــى االشــرتاك!

https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software_movement
https://network.creativecommons.org/
http://theconversation.com/explainer-what-is-the-open-movement-10308
http://corporateinnovation.berkeley.edu/
http://corporateinnovation.berkeley.edu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
https://creativecommons.org/about/global-affiliate-network/network-platforms/
https://creativecommons.org/about/global-affiliate-network/network-platforms/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
http://opendatacommons.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources


19 ما هي منظمة المشاع اإلبداعي؟

1.2 رخص المشاع اإلبداعي في عالمنا اليوم

تـُـرِف منظمــة صغــرة غــر ربحيــة عــى األدوات القانونيــة للمشــاع اإلبداعــي، وتســاعد يف تعزيــز الحركــة 

ــاس  ــن وأن ــا موظف ــل به ــّوزع، إذ يعم ــم م ــة ذات تنظي ــي منظم ــاع اإلبداع ــة املش ــر منظم ــة. وتعت املفتوح

متعاقديــن معهــا يف جميــع أنحــاء العــامل. اتصــل بنــا مــن خــال هــذا الرابــط.
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1.2 رخص المشاع اإلبداعي في عالمنا اليوم

تُــرِف منظمــة صغــرة غــر ربحيــة عــى األدوات القانونيــة للمشــاع اإلبداعــي، وتســاعد 

يف تعزيــز الحركــة املفتوحــة. وتعتــر منظمــة املشــاع اإلبداعــي منظمــة ذات تنظيــم مــّوزع، 

إذ يعمــل بهــا موظفــن وأنــاس متعاقديــن معهــا يف جميــع أنحــاء العــامل. اتصــل بنــا مــن 

خــال هــذا الرابــط.

رشعــت منظمــة املشــاع اإلبداعــي يف عــام 2016 لوضــع اســرتاتيجية تنظيميــة جديــدة تقــوم عــى     

بنــاء واســتمرارية مشــاعات نشــيطة، وقابلــة لاســتخدام، ومدعومــة بفضــل التعــاون واالمتنــان. وهــذا يعنــي 

التحــول إىل الرتكيــز ليــس فقــط عــى عــدد املُصنَّفــات مبوجــب رخــص املشــاع اإلبداعــي واملتاحــة إلعــادة 

االســتخدام ، ولكــن أيًضــا عــى الروابــط والتعــاون الــذي ينشــأ حــول هــذا املحتــوى. يقــدم هــذا الفيديــو 

  https://vimeo.com/151666798  االسرتاتيجية الجديدة )اختياري(.

إلــى  التنظيمــي ينقســم مجــازا  بتلــك االســتراتيجية، فــإن العمــل  باالسترشــاد 
رئيســيتين: مجموعتيــن 

الرخص، واألدوات، والتقنية: 
ــت  ــي ُصِمم ــية الت ــة األساس ــة األدوات القانوني ــة مبثاب ــة العام ــي وأدوات امللكي ــاع اإلبداع ــص املش ــر رخ تعت

بواســطة منظمــة املشــاع اإلبداعــي وتقــع تحــت ارشافهــا. يف حــن أنــه تــم فحــص رخصنــا بدقــة مــن ِقبَــل 

ــا بعــد. نحــن ال نــزال نعمــل بنشــاط  خــراء قانونيــن مــن جميــع أنحــاء العــامل، إال أنــه مل يســتكمل عملن

عــى البنيــة التحتيــة التقنيــة املصممــة لتســهيل العثــور عــى املحتــوى واســتخدامه يف املشــاعات الرقميــة. 

كــام أننــا نفكــر أيًضــا يف طــرق ملواءمــة جميــع األدوات القانونيــة والفنيــة لرخــص املشــاع اإلبداعــي بشــكل 

أفضــل مــع شــبكة الويــب الحاليــة.

دعم الحركة:
 يســاعد املشــاع اإلبداعــي النــاس املنخرطــن يف حــركات مفتوحــة عــى التعــاون يف املشــاريع والعمــل نحــو 

تحقيــق أهــداف متشــابهة. مــن خــال برامــج املشــاع اإلبداعــي املتعــددة نحــن نعمــل مبــارشة مــع مجتمعنــا 

العاملــي – يف قطــاع التعليــم، والثقافــة، والعلــوم، وإصــاح حقــوق التأليــف والنــر، القوانــن الحكوميــة، 

وغرهــا مــن القطاعــات – وذلــك للمســاعدة يف تدريــب ومتكــن منــارصي الوصــول املفتــوح بجميــع أنحــاء 

العــامل.

https://vimeo.com/151666798
https://vimeo.com/151666798
 https://vimeo.com/151666798


ماحظات ختامية

تطــور المشــاع اإلبداعــي منــذ أن تبلــورت الفكــرة فــي قبــو تابــع إلحــدى كليــات 
ــة متســعة النطــاق ذات صيــت قــوي مرتبطــة  ــح منظمــة عالمي الحقــوق ليصب
بمجموعــة أساســية مــن القيــم المشــتركة. ويعتبــر المشــاع اإلبداعــي فــي نفــس 
الوقــت مجموعــة مــن الرخــص، وحركــة، ومنظمــة غيــر ربحيــة. نأمــل أن تكــون 
هــذه الوحــدة ســاعدتك فــي تكويــن فكــرة عــن دور المؤسســة، واألهــم مــن 

ذلــك، كيــف يمكنــك لــك االنضمــام إلينــا فــي عملنــا.



موارد إضافية
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موارد إضافية

معلومات إضافية حول تاريخ المشاع اإلبداعي

’’كيف خرست القضية الكربى‘‘ بقلم لورانس ليسيج

)Eldred( »يرشح لورانس ليسيج تفاصيل قضية »الدريد  

How I Lost the Big One by Lawrence Lessig. 

Lawrence Lessig describes the details of the Eldred case 

http://www.legalaffairs.org/issues/March-April-2004/story_lessig_marapr04.msp

مقتطفــات مــن كتــاب ’’’ثقافــة مفتوحــة‘‘ بقلــم لورانــس ليســيج. رخصــة نَْســُب املُصنَّــف - غــر تجاري 

)CC BY-NC 1.0( 1.0 اإلصدار

)Eldred( ”مقتطفات توفر خلفية إضافية حول قضية “الدريد

Excerpt from Free Culture by Lawrence Lessig. 

Excerpt that provides more background on the Eldred case:

http://www.authorama.com/free-culture-18.html

http://www.legalaffairs.org/issues/March-April-2004/story_lessig_marapr04.msp
http://www.authorama.com/free-culture-18.html
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معلومات إضافية حول المشاع اإلبداعي والترخيص المفتوح

ــف  ــُب املُصنَّ ’’مــا أهميــة التعليــم املفتــوح‘‘ بقلــم ديفيــد بليــك David Blake @ Degreed رخصــة نَْس

)CC BY 3.0( 3.0 ــدار اإلص

مقطــع فيديــو قصــر يــرح كيــف يتــم متكــن التعليــم املفتــوح مــن خــال االنرتنــت، وملــاذا يعتــر 

ملــاذا هــي قيمــة للمجتمــع العاملــي ، وكيــف ميكــن لرخــص املشــاع اإلبداعــي أن مُتكِّــن التعليــم املفتــوح.

ــُب  ــم ريــان مــركيل @ Creative Commons رخصــة نَْس ’’نحــن نحتــاج للتحــدث عــن املشــاركة‘‘ بقل

)CC BY-SA 3.0( 3.0 ــدار ــل اإلص ــص باملث ــف - الرتخي املُصنَّ

مناقشــة موجــزة حــول قيمــة املشــاركة، وكيــف تســتطيع املشــاركة تحســن املجتمعــات، وكيــف   

ــاركة. ــن املش ــي م ــاع اإلبداع ــص املش ــن رخ ُتكِّ

Why Open Education Matters, by David Blake @ Degreed. CC BY 3.0

A brief video that explains how open education is enabled by the internet,  

why it is valuable for the global community, and how Creative Commons

licenses enable open education

We Need to Talk About Sharing, by Ryan Merkley @ Creative Commons. CC BY-SA 3.0 
A brief discussion about the value of sharing, how sharing can improve communities, 
and how Creative Commons enables sharing

https://www.youtube.com/watch?v=gJWbVt2Nc-I

https://vimeo.com/151666798

’’نحن ننسخ كام نتنفس‘‘ بقلم كوري دوكتورو

بيــان رئيــي يــرح النســخ وكيــف قــام االنرتنــت بتغيــر عــامل النســخ. و هــذا يؤطــر الحاجــة إىل 

ــا بالنســخ واملشــاركة عــر اإلنرتنــت. ــاء قيامن تراخيــص مناســبة أثن

We Copy Like We Breathe, by Cory Doctorow. 

 A keynote address that explains copying and how the internet has changed the 

space of copying. This frames the need for adequate licensing as we copy and share online

 https://www.youtube.com/watch?v=hfU6e6--izo

موارد إضافية
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موارد إضافية

معلومات إضافية عن رخص المشاع اإلبداعي

’’كيــف يعمــل املشــاع اإلبداعــي‘‘ بواســطة The Next System Project مقتبــس مــن ’’املشــارع اإلبداعــي 

)CC BY 3.0( 3.0 بوصفــه منــط مــن األمنــاط االجتامعيــة التحويليــة‘‘ رخصــة نَْســُب املُصنَّــف اإلصــدار

فيديــو يــرح كيــف يعمــل املشــاع اإلبداعــي، مقتبــس مــن رشح الخبــر االقتصــادي ديفيــد بولــر حول 

مــا هــو املشــاع اإلبداعــي ومــا هــي التهديــدات التــي تواجهه.

How Does the Commons Work by The Next System Project, adapted from Commoning as 

a Transformative Social Paradigm. CC BY 3.0

 Video explaining how a commons works, adapted from economist David Bollier‘s 

explanation of what a commons is, and threats to the commons.

https://www.youtube.com/watch?v=7bQiBcd7mBc

’’املشــاع اإلبداعــي يف كلــات مختــرة ومفيــدة‘‘ بقلــم ديفيــد بولــر. رخصــة نَْســُب املُصنَّــف اإلصــدار 

)CC BY 3.0( 3.0

تدوينــة مختــرة منشــورة لــرح املشــاع اإلبداعــي، وبعــض مشــكالت املشــاع اإلبداعــي، ومــا يدعــو 

إىل اللجــوء للمشــاع اإلبداعــي.

The Commons Short and Sweet by David Bollier. CC BY 3.0

 A brief blog post explanation of a commons, some problems of a commons, and 

what  enables a commons to occur

http://bollier.org/commons-short-and-sweet

https://www.youtube.com/watch?v=7bQiBcd7mBc
http://bollier.org/commons-short-and-sweet
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’’ثــراء املشــاع اإلبداعــي: عــامل وراء الســوق والدولــة” بقلــم ديفيــد بولــر وســيلك هلفريتــش. رخصــة 

)CC BY-SA 3.0( 3.0 ــف - الرتخيــص باملثــل اإلصــدار ــُب املُصنَّ نَْس

كتــاب يســعى لحشــد أصــوات كثــرة لجمــع توصيفــات ألنــواع املــوارد املتاحــة يف املشــاع اإلبداعــي، 

ــة السياســية للمشــاع اإلبداعــي. ــة املتعلقــة باملشــاع اإلبداعــي واألهمي والظــروف الجغرافي

The Wealth of the Commons: A World Beyond Market and State by David Bollier & Silke 

Helfrich. CC BY-SA 3.0

 A book that seeks many voices to gather descriptions of what types of 

resources exist in the commons, geographic circumstances relating to the commons, and 

the political relevance of the commons 

’’االقتصــاد الســيايس املتعلــق برخــص املشــاع اإلبداعــي‘‘ بقلــم يوشــاي بنكلــر. رخصــة نَْســُب املُصنَّــف 

)CC BY 3.0( 3.0 اإلصــدار

مقالة مخترصة ترشح كيف ميكن للبنية التحتية املشرتكة تدعيم املشاع اإلبداعي.

The Political Economy of the Commons by Yochai Benkler. CC BY 3.0

 A brief article that explains how common infrastructure can sustain the commons

/http://wealthofthecommons.org

https://web.archive.org/web/20130617041302/http://www.boell.org/downloads/
 Benkler_The_Political_Economy_of_the_commons.pdf

مقالــة بعنــوان “الضميمــة” “Enclosure” مــن موقــع ويكيبيديــا. رخصــة نَْســُب املُصنَّــف - الرتخيــص 

)CC BY-SA 3.0( 3.0 باملثــل اإلصــدار

مقالة ترشح الضميمة enclosure وهو موضوع يطرح نفسه يف املشاع اإلبداعي.  

Enclosure Wikipedia Article. CC BY-SA 3.0

 An article describing enclosure, which is an issue that presents itself in a commons

 https://en.wikipedia.org/wiki/Enclosure

موارد إضافية
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ــل  ــص باملث ــف - الرتخي ــُب املُصنَّ ــة نَْس ــطة On the Commons . رخص ــاع‘‘ بواس ــاة املش ــف مأس ’’كش

)CC BY-SA 3.0( 3.0 ــدار اإلص

مقالة قصرية ترشح كيف ميكن التغلب عىل الصعوبات املأساوية للمشاع.  

Debunking the Tragedy of the Commons by On the Commons. CC BY-SA 3.0

 A short article describing how the tragedy of the commons can be overcome

http://www.onthecommons.org/debunking-tragedy-commons

Boundless & Lumen Learning مأساة املشاع‘‘ بواسطة’’

قســم مــن كتــاب درايس يف مقــرر علــم االقتصــاد يــرح املبــادئ االقتصاديــة الواقعــة تحــت   

ــاع ــة للمش ــدات املحتمل التهدي

The Tragedy of the Commons by Boundless & Lumen Learning

 A section of an economics course textbook that explains the economic principles 

underlying potential threats to the commons

’’املبــادئ الثامنيــة لـــ “الينــور اوســروم” للتعامــل مــع املشــاع‘‘ بواســطة On the Commons رخصــة 
)CC BY-SA 3.0( 3.0 نَْســُب املُصنَّــف - الرخيــص باملثــل اإلصــدار

ــتها  ــي أسس ــة الت ــادئ الثامني ــروم واملب ــور اوس ــة الين ــرة االقتصادي ــر للخب ــخ مخت تاري  
للتعامــل مــع املشــاع.

Elinor Ostrom‘s 8 Principles for Managing a Commons by On the Commons. CC BY-SA 
3.0
 A short history of economist Elinor Ostrom and the 8 principles for managing a 
commons that she has established

https://www.boundless.com/economics/textbooks/boundless-economics-textbook/
market-failure-public-goods-and-common-resources-8/common-resources-62/the-
/tragedy-of-the-commons-235-12326

http://www.onthecommons.org/magazine/elinor-ostroms-8-principles-manag-
ing-commmons

موارد إضافية
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http://www.onthecommons.org/debunking-tragedy-commons
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معلومات إضافية حول حركات أخرى مفتوحة

’’لُعبَــة الثقافــة املفتوحــة‘‘ بقلــم مــول انداســرتيا. رخصــة نَْســُب املُصنَّــف - غــر تجــاري - الرتخيــص 
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لُعبَة للمساعدة عىل فهم مفهوم الثقافة املفتوحة  

Free Culture Game by Molle Industria. CC BY-NC-SA 3.0

 A game to help understand the concept of free culture

/http://www.molleindustria.org/en/freeculturegame

موارد إضافية

http://www.molleindustria.org/en/freeculturegame/
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