3
الموارد التعليمية المفتوحة

سلسلة التعريف بالمشاع اإلبداعي

البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح

البنية التركيبية لرخص المشاع اإلبداعي

البنية التركيبية لرخص المشاع اإلبداعي

1

المصنَّ ــف مرخــص بموجب رخصة المشــاع
هــذا ُ
المصنَّ ــف  4.0رخصــة دوليــة
ـب ُ
اإلبداعــي نَ ْسـ ُ

3
الموارد التعليمية المفتوحة

سلسلة التعريف بالمشاع اإلبداعي

البرنامج الوطني للمحتوى التعليمية المفتوح

البنية التركيبية لرخص 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:

توفــر رخــص املشــاع اإلبداعــي طريقــة مبســطة ومنوذجيــة للجميــع ،بدايــة مــن املؤلفــن األفــراد إىل
الــركات واملؤسســات الكبــرة ،ملنــح اإلذن لآلخريــن الســتخدام عملهــم اإلبداعــي .فمــن وجهــة نظر املسـ ِ
ـتخدم
الــذي يعيــد اســتخدام العمــل ،فــإن وجــود رخــص املشــاع اإلبداعــي يجيــب عــى الســؤال “مــاذا ميكننــي أن
أفعــل بهــذا؟” ويتيــح حريــة إعــادة االســتخدام مــع الخضــوع لــروط محــددة بوضــوح.
تضمــن جميــع رخــص املشــاع اإلبداعــي احتفــاظ املؤلفــن بحقــوق التأليــف والنــر وحصولهــم عــى
التقديــر الــذي يســتحقونه عــن أعاملهــم ،مــع الســاح لآلخريــن بنســخها وتوزيعهــا .بالرغــم مــن تصميــم
األدوات بصــورة تتيــح ســهولة االســتخدام قــدر اإلمــكان ،إال أنــه ال تــزال هنــاك بعــض األمــور التــي ميكــن
تعلمهــا لفهــم آلياتهــا بشــكل كامــل.

تحتوي هذه الوحدة على أربعة أقسام:
3.1

3.2

تصميم الرخصة
واملصطلحات
املستخدمة

نطاق الرخصة

3.3

3.4

أنواع الرخص

وجوب إنفاذ الرخصة

مهتمــا بمعرفــة المزيــد عــن أي مــن
أيضــا مــوارد إضافيــة إذا كنــت
كمــا يتــاح ً
ً
الموضوعــات التــي تتناولهــا هــذه الوحــدة.
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3.1

تصميم الرخصة
والمصطلحات
المستخدمة

3.1

تصميم الرخصة
والمصطلحات
المستخدمة
مخرجات التعليم
هــل “تتحــدث بلغــة املشــاع اإلبداعــي”؟
يغطــي هــذا الــدرس االختصــارات
واملصطلحــات والرمــوز املســتخدمة فيــا
يتعلــق بــأدوات املشــاع اإلبــداع ،باإلضافــة
إىل بعــض األمــور األساســية التــي يجــب
معرفتهــا حــول كيفيــة تصميــم الرخــص.

1

التفريــق بــن معــاين الرمــوز
املختلفــة املســتخدمة يف املشــاع
اإلبداعــي

2

تحديــد الطبقــات الثــاث لرخــص
املشــاع اإلبداعــي

السؤال الهام  /ما أهمية الموضوع
مبــا أن معظمنــا ليســوا محامــن بالطبــع ،فــا الــذي نحتــاج إىل معرفتــه عــن الجوانــب القانونيــة التــي
متكن ّنــا مــن اســتخدام رخــص املشــاع اإلبداعــي بشــكل صحيــح؟
لقــد تــم تصميــم األدوات القانونيــة الخاصــة باملشــاع اإلبداعــي بحيــث تكــون يف متنــاول الجميــع
قــدر اإلمــكان يف حــن تكــون يف ذات الوقــت متينــة مــن الناحيــة القانونيــة .وقــد اتخــذ مؤســي املشــاع
اإلبداعــي العديــد مــن القــرارات بشــأن تصميــم الرخــص مبــا يجعــل هــذه األدوات القانونيــة ســهلة االســتخدام
والفهــم نســبياً.
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تأمل شخصي  /ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟
هــل ســبق أن صادفــت صــورة مرخّصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي عــى موقــع فليكــر قــد تكــون
حظيــت عــى إعجابــك بشــدة ولكنــك تخوفــت مــن اســتخدامها نظــراً لعــدم التأكــد مــن الــروط
واألحــكام القانونيــة؟ هــل ســبق وأن شــعرت باإلحبــاط ألنــك مل تفهــم كيفيــة تحديــد اســتخدام
األدوات القانونيــة للمشــاع اإلبداعــي يف عملــك الخــاص؟

المعارف األساسية  -نظرة عامة
اكتساب
ِ
تعمــل حقــوق التأليــف والنــر بشــكل تلقــايئ وفقـاً لنهــج قائــم عــى أن “جميــع الحقــوق محفوظــة”.
وتعمــل رخــص املشــاع اإلبداعــي يف إطــار قانــون حقــوق التأليــف والنــر ،إال أنهــا تســتخدم نهــج قائــم
عــى أن “بعــض الحقــوق محفوظــة” .يف الوقــت الــذي يوجــد فيــه العديــد مــن الخيــارات املختلفــة لرخــص
املشــاع اإلبداعــي ،فــإن جميعهــا متنــح إذن االســتخدام العــام للمصنفــات تحــت ظــروف معياريــة معينــة.
وتَ َنــح الرخــص إذن االســتخدام املنــوه عنــه طاملــا اســتمرت حقــوق التأليــف والنــر األساســية أو حتــى
قيامــك بانتهــاك رشوط الرخصــة .وهــذا مــا نقصــده عندمــا نقــول أن رخــص املشــاع اإلبداعــي تعمــل عــى
رأس حقــوق التأليــف والنــر ،وليــس عوضــا عــن حقــوق التأليــف والنــر.
لقــد تــم تصميــم الرخــص لتكــون حـاً مجانيـاً وتطوعيـاً للمؤلفــن الذيــن يرغبــون يف منــح اإلذن العــام
مســبقاً الســتخدام أعاملهــم .وعــى الرغــم مــن أنهــا أدوات قابلــة لإلنفــاذ قانونـاً ،فقــد تــم تصميمهــا بطريقــة
تهــدف إىل إتاحتهــا لغــر املحامــن
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 3.1تصميم الرخصة والمصطلحات المستخدمة

لقد تم تصميم الرخص باستخدام ثالث طبقات

مقروء لآللة
مقروء للبشر
النص القانوني

 01تشــكل طبقــة النــص القانــوين ( )Legal Codeقاعــدة الطبقــات الثــاث .وتحتــوي هــذه الطبقــة عــى
الــروط واألحــكام “املصاغــة بلغــة مقــروءة للمحامــن” وهــي قابلــة لإلنفــاذ قانون ـاً يف املحكمــة .برجــاء
ـب امل ُص َّنــف ( )CC BYملعرفــة كيــف تــم تشــكيلها .هــل ميكنــك العثــور
قــراءة النــص القانــوين لرخصــة ن َْسـ ُ
ـب امل ُص َّنــف؟
عــى املوضــع الــذي أُد ِر َ
جــت فيــه املتطلبــات الخاصــة ب َن ْسـ ُ
 02تعتــر طبقــة ســندات املشــاع اإلبداعــي ( )Deedsهــي األكــر شــهرة مــن طبقــات الرخــص .وهــي
عبــارة عــن صفحــات الويــب التــي تحــدد رشوط الرخصــة الرئيســية فيــا يســمى بالــروط “املقــروءة
للبــر” .ال تعــد الســندات قابلــة لإلنفــاذ القانــوين ولكنهــا تلخــص النــص القانــوين .برجــاء القــراءة حــول
ـب امل ُص َّنــف  -غــر تجــاري  -منــع االشــتقاق (CC_BY-NC-
ـب امل ُص َّنــف ( )CC_BYورخصــة ن َْسـ ُ
رخصــة ن َْسـ ُ
 )NDلتحديــد أوجــه االختــاف بينهــا .هــل ميكنــك العثــور عــى الروابــط للنــص القانــوين يف كل ســند؟
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تصميم الرخصة والمصطلحات المستخدمة 3.1
 03تعــزز الطبقــة األخــرة مــن طبقــات تصميــم الرخصــة أهميــة الــدور الــذي تلعبه الربمجيات يف إنشــاء
ونســخ واكتشــاف وتوزيــع املصنفــات .وملســاعدة مواقــع الويــب وخدمــات الويــب يف العثــور عــى األعــال
املرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي ،فإننــا نقــدم نســخة “ مقــروءة لآللــة” مــن الرخصــة – وهــي عبــارة عــن
ملخــص للحريــات والواجبــات األساســية املكتوبــة بصيغــة تفهمهــا التطبيقــات ،ومحــركات البحــث ،واألنــواع
األخــرى مــن التقنيــة .وبالتــايل فقــد طورنــا طريقــة منوذجيــة لوصــف الرخــص بشــكل مفهــوم للربمجيــات
تدعــى لغــة توضيــح حقــوق املشــاع اإلبداعــي (أو  CC RELاختصــارا ً) لتحقيــق ذلــك الهــدف .عنــد إرفــاق
هــذه البيانــات الوصفيــة باملصنفــات املرخصــة برخصــة املشــاع اإلبداعــي فإنــه ميكــن ألي شــخص يبحــث
عــن عمــل مرخــص برخصــة املشــاع اإلبداعــي باســتخدام محــرك بحــث (عــى ســبيل املثــال بحــث جوجــل
املتقــدم) مــن العثــور بســهولة أكــر عــى مصنفــات مرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي.

(مثــال للنــص “املقــروء آليــا” مــن أداة اختيــار رخصــة املشــاع
ـب امل ُص َّنــف اإلصــدار )4.0
اإلبداعــي .رخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ

أساسيات رخصة المشاع اإلبداعي
تشــرك رخــص املشــاع اإلبداعــي يف العديــد مــن املزايــا املهمــة فيــا بينهــا ،حيــث تســاعد كل رخصــة
خصــن” يف حالــة اســتخدامهم ألدوات املشــاع اإلبداعــي) يف الحفــاظ عــى
املؤلفــن (ونطلــق عليهــم “امل ُر ِّ
حقــوق التأليــف والنــر مــع إعطــاء الصالحيــات لآلخريــن لنســخ وإعــادة توزيــع أعاملهــم بــدون أي تغيــر
خصــن عــى التقديــر
ألغــراض غــر تجاريــة .كــا تضمــن أيضـاً جميــع رخــص املشــاع اإلبداعــي حصــول امل ُر ِّ
الــذي يســتحقونه عــن أعاملهــم .وتظــل جميــع رخــص املشــاع اإلبداعــي عامليـاً ســارية طاملــا يطبــق قانــون
حقــوق التأليــف والنــر (إذ أنهــا مبنيــة عــى أســاس حقــوق التأليــف والنــر) وطاملــا امتثــل امل ُسـ ِ
ـتخدم
خصــون مــا يختارونــه
بالرخصــة .وتعمــل املزايــا املشــركة بوصفهــا البنيــة األساســية ،التــي يضيــف إليهــا امل ُر ِّ
مــن أذون إضافيــة عنــد تحديدهــم كيفيــة اســتعامل أعاملهــم.

البنية التركيبية لرخص المشاع اإلبداعي

9

 3.1تصميم الرخصة والمصطلحات المستخدمة

خيارات للمرخص
تنظــم جميــع تراخيــص املشــاع اإلبداعــي
إلعطــاء املســتخدم إذنًــا إلجــراء مجموعــة
واســعة مــن االســتخدامات طاملــا أن املســتخدم
يلتــزم بالــروط الــواردة يف الرتخيــص.
الــرط الرئيــي يف جميــع الرتاخيــص هــو أن
يقــدم املســتخدم اعتــا ًدا للمرخــص ومعلومات
أخــرى محــددة ،مثــل مــكان العثــور عــى
العمــل األصــي.
يتخــذ مرخــص املشــاع اإلبداعــي بعــض
القــرارات البســيطة بشــأن الطريــق الختيــار

ملحوظة للقراء:
يف كل محتويــات شــهادة املشــاع اإلبداعــي،
برجــاء افــراض أن جميــع التوصيفــات
الخاصــة بالرخــص تشــر إىل أحــدث
إصــدار مــن رخــص املشــاع اإلبداعــي ،أال
وهــو اإلصــدار  ،4.0مــا مل يذكــر خــاف
ذلــك .وســوف نتعلــم املزيــد عن اإلصــدارات
املختلفــة للرخــص يف القســم .3.4

الرتخيــص  -أوالً هــل أريــد الســاح باالســتخدام التجــاري ،ثان ًيــا هــل أريــد الســاح باألعــال املشــتقة
(ت ُعــرف أيضً ــا بالتعديــات)؟ ســنتناول كيفيــة القيــام بذلــك يف قســم الحــق.
إذا قــرر أحــد املرخصــن الســاح باألعــال املشــتقة ،فقــد يختــار أيضً ــا أن يطلــب مــن أي شــخص
يســتخدم العمــل -نُطلــق عليــه املرخــص لــه – أن يجعــل عملــه الجديــد متوف ـ ًرا مبوجــب رشوط ترخيــص
مطابقــة للرتخيــص األصــي .وهــذا هــو املقصــود مبصطلــح “ ( ”ShareAlikeإصــدار العمــل الجديــد مبوجب
ترخيــص مطابــق للرتخيــص األصــي) وهــو إحــدى اآلليــات التــي تســاعد عــى انتشــار املشــاعات الرقميــة
ملحتــوى املشــاع اإلبداعــي املرخــص مــع مــرور الوقــت .اســتلهم مفهــوم إصــدار العمــل الجديــد مبوجــب
ترخيــص مطابــق للرتخيــص األصــي مــن رخصــة جنــو العموميــة التــي يســتخدمها العديــد مــن مشــاريع
الربامــج الحــرة واملفتوحــة املصــدر.
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تصميم الرخصة والمصطلحات المستخدمة 3.1

ويمكن أن يرمز إلى هذه العناصر المختلفة للرخصة بواسطة رموز مرئية.

ـب امل ُص َّنــف (رمــز  )BYوتحتوي
هــذا الرمــز يعنــي ن َْسـ ُ
كافــة الرخــص عــى مثــل هــذا الرشط.

هــذا الرمــز يعنــي غــر تجــاري (رمــز  )NCويعنــي أن
املصنــف متــاح لالســتخدام لألغــراض غــر التجاريــة.
وتشــمل ثالثــة رخــص مــن رخــص املشــاع اإلبداعــي
هــذا القيــد.

هــذا الرمــز يعنــي منــع اشــتقاق املصنــف (رمــز )ND
ويعنــي أن املســتخدمني الذيــن يعيــدون اســتخدام
املصنــف ال ميكنهــم مشــاركة تعديالتهــم التــي أجروهــا
ُصنــف .وتشــمل رخصتــن مــن رخــص املشــاع
عــى امل َّ
اإلبداعــي هــذا القيــد.

هــذا الرمــز يعنــي الرتخيــص باملثــل (رمــز  )SAويعنــي
أن التعديــات القامئــة عــى هــذا املصنــف ينبغــي أن
ُصنــف
ـص بهــا امل َّ
ت ُ َرخَّــص بنفــس الــروط التــي ُر ِخـ َّ
األصــي.

وتمثــل هــذه الرمــوز مجتمعــة الخيــارات الســتة لرخــص المشــاع اإلبداعــي .كمــا أنــه تــم
تضميــن هــذه الرمــوز أيضــاً فــي “أزرار الرخصــة” ،والتــي يمثــل كل رمــز منهــا نــوع معيــن مــن

أنــواع رخــص المشــاع اإلبداعــي .وفــي قســم  3.3مزيــد مــن التفاصيــل عــن تجميــع الرمــوز.
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أدوات الملكية العامة

باإلضافــة إلــى مجموعــة رخــص المشــاع اإلبداعــي ،فــإن المشــاع اإلبداعــي يمتلــك أيضا
أداتيــن مــن أدوات الملكيــة العامــة تمثلهــا الرمــوز الموضحــة أدنــاه .وال تعــد أدوات
الملكيــة العامــة رخصــا:

أداة املشــاع اإلبداعــي الصفريــة ( )CC0تُ ِّكــن املؤلفــن
مــن إدراج أعاملهــم ضمــن امللكيــة العامــة العامليــة
ألبعــد مــدى ممكــن .يرجــى مالحظــة أن بعــض
الســلطات القضائيــة ال تســمح للمؤلفــن بتخصيــص
أعاملهــم للملكيــة العامــة ،لذلــك فــإن أداة  CC0لديهــا
آليــات قانونيــة أخــرى مدرجــة للمســاعدة يف التعامــل
مــع مثــل هــذا املوقــف حيثــا ينطبــق( .راجــع القســم
 3.3للمزيــد مــن املعلومــات بشــأن هــذه املســألة).
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عالمــة امللكيــة العامــة عبــارة عــن عالمــة تُســتخدم
لتحديــد األعــال املعروفــة بكونهــا غــر خاضعــة
لقيــود حقــوق التأليــف والنــر .وبعكــس أداة CC0
فــإن عالمــة امللكيــة العامــة ليســت أداة قانونيــة وليــس
لهــا أي تأثــر قانــوين عنــد تطبيقهــا عــى عمــل مــن
األعــال .فهــي تســتخدم فقــط كعالمــة الطــاع عامــة
النــاس عــن موقــف عمــل مــن األعــال بكونــه ضمــن
امللكيــة العامــة ،وغالبـاً مــا تســتخدم بواســطة املتاحــف
ومســئويل األرشــيف ممــن يتعاملــون مــع األعــال
القدميــة جــدا ً.

مالحظات ختامية
وبهــذا فقــد تشــكل لديــك أول خطــوة صعــوداً إلــى منحنــى تعلُّ ــم لبعــض

المصطلحــات واألساســيات حــول كيفيــة عمــل األدوات القانونيــة الخاصــة
بالمشــاع اإلبداعــي .ولكــن كمــا تعلــم اآلن ،فــإن األمــر أصبــح أقــل ترويعــاً ممــا

يبدو! ففي الوقت الحاضر وبعد أن أصبحت تفهم كيف تتحدث “بلغة المشــاع

اإلبداعــي” وتعــرف بعــض األساســيات حــول تصميــم رخصــة المشــاع اإلبداعــي،

فأنــت فــي طريقــك إلــى أن تصبــح ضليعــاً فــي ترخيــص المشــاع اإلبداعــي.

3.2
نطاق الرخصة

3.2
نطاق الرخصة
مخرجات التعليم
إن رخــص املشــاع اإلبداعــي مبنيــة عــى
قانــون حقــوق التأليــف والنــر .وقــد
تُطلِعــك هــذه الحقيقــة البســيطة عــن
معظــم مــا تحتــاج إىل معرفتــه حــول
إمكانيــة تطبيــق الرخــص مــن عدمــه،
ومــدة رسيانهــا.

1

وصــف كيفيــة عمــل املشــاع
اإلبداعــي مــع حقــوق التأليــف
والنــر ومــا ســبب أهميــة هــذا
األمــر

2

رشح مدة الرخصة

السؤال الهام  /ما أهمية الموضوع
ما هي األسس القانونية التي تعمل مبقتضاها رخص املشاع اإلبداعي؟ ملاذا تكتسب هذه األهمية؟
تعتــر رخــص املشــاع اإلبداعــي مبثابــة رخــص لحقــوق التأليــف والنــر .وهــي تطبــق حيثــا طُبِقــت
حقــوق التأليــف والنــر .وهــذا يعكــس قــرار التصميــم األســايس الــذي وضعــه مؤســي املشــاع اإلبداعــي.
ونظــرا ً ألن الهــدف هــو إتاحــة املزيــد مــن األعــال اإلبداعيــة والتعليميــة مبوجــب رشوط منطقيــة ،أرادت
منظمــة املشــاع اإلبداعــي أن تضمــن عــدم اســتخدام رخصهــا لتقييــد املصنفــات أو اســتخدامات املصنفــات
التــي ال تخضــع لحقــوق التأليــف والنــر .ويعــد هــذا مبثابــة قيمــة أساســية للمشــاع اإلبداعــي .وقــد تحقــق
هــذا الهــدف مــن خــال تعقــب لغــة الرخــص لقانــون حقــوق التأليــف والنــر.

 3.2نطاق الرخصة

تأمل شخصي  /ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟
فكــر حــول مــا ميكــن أن يعنيــه إن اســتطاعت رخصــة املشــاع اإلبداعــي منعــك مــن القيــام بأمــر تســتطيع
فعلــه مــع ُمص َّنــف خاضــع لحقــوق التأليــف والنــر ،مثــل طباعــة نســخة مــن قصيــدة بغــرض إدراجهــا يف
بطاقــة عيــد ميــاد لصديــق .هــل تفهــم لِــا كان قــرار مؤســي املشــاع اإلبداعــي بتعقــب رخــص املشــاع
اإلبداعــي لحقــوق التأليــف والنــر قــرارا ها ًمــا؟

المعارف األساسية
اكتساب
ِ
إن عبــارة “تعتــر رخــص املشــاع اإلبداعــي مبثابــة رخــص لحقــوق التأليــف والنــر” تشــر إىل اآليت
حــول الرخص:
1

يتــم “اســتخدام” الرخــص أو تطبيقهــا فقــط عندمــا يخضــع املُص َّنــف لقانــون حقــوق التأليف
والنــر (أو أي قانــون آخــر ذو صلــة) وتطبــق قيــود قانــون حقــوق الطبــع والنــر عــى
االســتخدام املقصــود لل ُمص َّنــف (يتــم تنــاول هــذا املوضــوع مبزيــد مــن التفصيــل فيــا بعــد).

2

بعــض الحقــوق األخــرى ،مثــل بــراءات االخــراع ،والعالمــات التجاريــة ،وحقــوق الخصوصيــة
واإلشــهار ،ال تغطيهــا الرخــص ويجــب التعامــل معهــا بشــكل منفصــل.

النقطة األولى توضح وجود قيود أساسية عىل الرخصة تتعلق بتحكمها فيام يفعله األشخاص بامل ُص َّنف.

النقطة الثانية تحذيرا ً بأنه قد تكون هناك حقوق أخرى قامئة لل ُمص َّنف تساهم يف تقييد كيفية استخدامه.
دعونا نبدأ بتفنيد ما املقصود بتطبيق الرخصة حيثام تطبق حقوق التأليف والنرش؟
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نطاق الرخصة 3.2

تعتــر رخــص املشــاع اإلبداعــي مالمئــة للمؤلفــن الذيــن ألفــوا عمـاً يتمتــع بالحاميــة مبوجــب حقــوق
التأليــف والنــر ،مثــل صــورة أو مقالــة أو كتــاب ،ويرغبــون يف منــح األشــخاص إذن واحــد أو أكــر مبوجــب
قانــون حقــوق التأليــف والنــر .عــى ســبيل املثــال ،إذا كنــت ترغــب يف منــح اإلذن لآلخريــن بنســخ عملــك
وإعــادة توزيعــه مجان ـاً ،فيمكنــك اســتخدام رخصــة املشــاع اإلبداعــي ملنحهــم هــذا اإلذن .وباملثــل ،إذا كنــت
ترغــب يف منــح اإلذن لآلخريــن بتحويــل أو تغيــر أو تأليــف أعــال مشــتقة قامئــة عــى عملــك ،فيمكنــك
اســتخدام رخصــة املشــاع اإلبداعــي ملنحهــم هــذا اإلذن.
ومــع ذلــك ،فإنــك لــن تحتــاج إىل اســتخدام رخصــة املشــاع اإلبداعــي ملنــح شــخص مــا اإلذن لقــراءة
مقالتــك أو مشــاهدة الفيديــو الخــاص بــك ،حيــث أن القــراءة واملشــاهدة ليســت أنشــطة تنظمهــا حقــوق
التأليــف والنــر بشــكل عــام.

وفيمــا يلــي مثاليــن آخريــن هاميــن ال يحتــاج فيهمــا المســتخدم لرخصــة حقــوق
التأليــف والنشــر:
عندمــا ينطبــق االســتخدام العــادل أو التعامل
العــادل أو بعــض القيــود واالســتثناءات
األخــرى عــى حقــوق الطبــع والنــر؛
راجــع األســئلة الشــائعة ذات الصلــة هنــا

عندمــا يكــون امل ُص َّنــف ضمــن امللكيــة
العامــة؛ راجــع األســئلة الشــائعة ذات الصلــة
1
هنــا

 .1تذكــر أن مصطلــح حقــوق التأليــف والنــر للمصنفــات قــد يتبايــن يف أماكــن مختلفــة مــن أنحــاء العــامل .لذلــك ،يف بعــض الحــاالت ،قــد يكــون
امل ُص َّنــف ضمــن امللكيــة العامــة مبوجــب قوانــن أوغنــدا ولكــن ليــس ضمــن امللكيــة العامــة مبوجــب قوانــن إندونيســيا .وهــذا يعنــي أنــه يتــم تطبيــق
رخصــة املشــاع اإلبداعــي مــن عدمــه وف ًقــا للقانــون الــذي ينطبــق عــى اســتخدامك (بشــكل عــام ،أيــن ومتــى تســتخدم امل ُص َّنــف).
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نظــرا ً ألن املســتخدمني ليســوا بحاجــة إىل رخــص حقــوق الطبــع والنــر يف هــذه الحــاالت ،فــا يلــزم
الحصــول عــى رخــص املشــاع اإلبداعــي.
هــل ميكنــك التفكــر يف أســباب قــد تدفــع شــخص مــا ملحاولــة تطبيــق رخــص املشــاع اإلبداعــي عــى
خــص املشــاع اإلبداعــي
ُمص َّنــف ال يخضــع لحقــوق التأليــف والنــر يف بلــده؟ أو يف أســباب قــد تدعــو مر ِّ
ـب امل ُص َّنــف يف كل مــرة يُســتخ َدم فيهــا عملــه ،حتــى يف حالــة االســتخدام غــر
أن يتوقــع فيهــا ذكــر ن َْسـ ُ
املحظــور مبوجــب قانــون حقــوق التأليــف والنــر؟
قــد يحاولــون بذلــك فــرض ســيطرة ال يخ ّولهــا لهــم القانــون .ولكــن عــى األرجــح ،فإنهــم ببســاطة ال
خصــن
يعرفــون أن حقــوق الطبــع والنــر ال تطبــق أو أن امل ُص َّنــف ضمــن امللكيــة العامــة .أو بالنســبة إىل املر ِّ
األذكيــاء فقــد يدركــون أن عملهــم ضمــن امللكيــة العامــة يف بعــض الــدول دون أماكــن أخــرى ،ويريــدون التأكد
مــن أن كل شــخص يف كل مــكان قــادر عــى إعــادة اســتخدامه.
ونســوق هنــا مثــاالً واقعيـاً ،دعنــا نلقــي نظــرة عــا يحــدث عندمــا تريــد اســتخدام رخــص املشــاع اإلبداعــي
يف مجــال مثــل الطباعــة ثالثيــة األبعــاد .ابحــث يف هــذا املــورد للمعرفــة العامــة عــن كيفيــة تطبيــق رخصــة
املشــاع اإلبداعــي يف مجــال الطباعــة ثالثيــة األبعــاد .فمــن الســهل رؤيــة مــدى تعقيــد القضايــا القانونيــة،
ال ســيام يف املجــاالت الناشــئة حديثـاً مثــل هــذا املجــال.
أحــد االختالفــات األخــرى الدقيقــة واملهمــة حــول نطــاق رخــص املشــاع اإلبداعــي تتمثــل يف أنهــا تغطــي
أيضــاً حقوقــاً أخــرى مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بحقــوق التأليــف والنــر .وت ُعــرف هــذه الحقــوق باســم
“الحقــوق املامثلــة” يف النــص القانــوين لرخصــة املشــاع اإلبداعــي ،وتشــمل الحقــوق ذات الصلــة واملشــابهة
والفريــدة مــن نوعهــا بشــأن قواعــد البيانــات ،والتــي تعــد حقوقـاً يف بعــض الــدول تق ِّيــد اســتخالص وإعادة
ﻟﻣ َﻣﺎﺛِﻟﺔ .وكــا
اســتخدام محتويــات قواعــد البيانــات .راجــع اﻟﻘﺳم  2.1ﻟﺗﻧﺷﯾط ذهنــك عــا ﺗﻐطﯾﮫ اﻟﺣﻘوق ا ُ
هــو الحــال بالضبــط مــع حقــوق التأليــف والنــر ،فإنــه ال يتــم تفعيــل رشوط رخصــة املشــاع اإلبداعــي
إال عندمــا تطبــق الحقــوق املامثلــة عــى امل ُص َّنــف وعــى الحالــة املحــددة التــي يتــم فيهــا إعــادة االســتخدام
بواســطة شــخص مــا يســتخدم العمــل املرخــص برخــص املشــاع اإلبداعــي.
أمــا الجــزء اآلخــر املهــم يف عبــارة “تعتــر رخــص املشــاع اإلبداعــي مبثابــة رخــص لحقــوق التأليــف
والنــر” هــو أنــه قــد تنطــوي املصنفــات عــى حقــوق أخــرى قــد ال يكــون للرخصــة أي تأثــر مبوجبهــا -
عــى ســبيل املثــال ،حقــوق الخصوصيــة .ومــرة أخــرى ،ال تؤثــر رخــص املشــاع اإلبداعــي عــى الحقــوق التــي
ﻟﻣ َﻣﺎﺛِﻟﺔ عــى النحــو املحــدد يف الرخــص ،لذلــك فإنــه يجــب
تتجــاوز حقــوق التأليــف والنــر ،والحقــوق ا ُ
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التعامــل مــع الحقــوق األخــرى بشــكل منفصــل .اقــرأ األســئلة الشــائعة حــول هــذا املوضــوع هنــا.
يحــث املشــاع اإلبداعــي املؤلفــن عــى التأكــد مــن عــدم وجــود حقــوق أخــرى قــد متنــع إعــادة اســتخدام
امل ُص َّنــف عــى النحــو املقصــود ،وإن كانــت ال تقــي بذلــك .ال يقــدم مرخصــو املشــاع اإلبداعــي أيــة ضامنــات
خــص ضامنـاً منفصـاً ،فإنــه يقــع عــى
حــول إعــادة اســتخدام امل ُص َّنــف .وهــذا يعنــي أنــه مــا مل يقــدم املر َّ
عاتــق املســتخدم الــذي يعيــد اســتخدام العمــل تحديــد إذا مــا كان مــن املمكــن أن تؤثــر الحقــوق األخــرى عــى
إعــادة االســتخدام املقصــودة لل ُمص َّنــف .وميكــن معرفــة املزيــد بصــورة ســهلة يف بعــض األحيــان عــن طريــق
خــص لالستفســار عــن هــذه الحقــوق األخــرى املحتملــة .اقــرأ هــذه القامئــة الكاملــة لالعتبــارات
االتصــال باملر َّ
الخاصــة باملســتخدمني الذيــن يعيــدون اســتخدام املصنفــات املرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي.

ما هي أنواع المحتوى الذي يمكن أن يخضع لرخصة المشاع اإلبداعي؟
ميكنــك أن تطبــق رخصــة املشــاع اإلبداعــي عــى أي عمــل يخضــع للحاميــة مبوجــب حقــوق التأليــف
والنــر إال أنــه يوجــد اســتثناء واحــد مهــم.
يحــث املشــاع اإلبداعــي املؤلفــن عــى عــدم تطبيــق رخصــة املشــاع اإلبداعــي عــى الربمجيــات .ويرجــع ذلــك
إىل وجــود العديــد مــن رخــص الربامــج املجانيــة واملفتوحــة املصــدر التــي تــؤدي هــذه املهمــة بشــكل أفضــل؛
وقــد تــم تصميمهــا خصيصــا كرخــص للربمجيــات .عــى ســبيل املثــال ،تتضمــن معظــم رخــص الربمجيــات
مفتوحــة املصــدر أحكامـاً حــول توزيــع الشــفرة املصدريــة للربمجيــات – يف حــن أن رخــص املشــاع اإلبداعي
ال تتطــرق لهــذا الجانــب املهــم ملشــاركة الربمجيــات .يقــوم نظــام مشــاركة الربمجيــات عــى أُســس راســخة،
وهنــاك العديــد مــن الرخــص الجيــدة للربمجيــات املفتوحــة املصــدر لالختيــار مــن بينهــا .وتحتــوي هــذه
األســئلة الشــائعة مــن موقــع منظمــة املشــاع اإلبداعــي عــى مزيــد مــن املعلومــات حــول ســبب عــدم تشــجيع
منــح رخصنــا للربمجيــات.
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إلى من تنسب الحقوق التي يغطيها ترخيص المشاع اإلبداعي؟
ال يغطــي ترخيــص املشــاع اإلبداعــي ألحــد األعــال ســوى حــق النــر الــذي يحملــه الشــخص الــذي قــدم
خــص .عــى الرغــم مــن أن األمــر يبــدو واض ًحــا إال أنــه إحــدى النقــاط املهمــة التــي يجــب
الرتخيــص – املر ِّ
فهمهــا عــى ســبيل املثــال ،ميتلــك العديــد مــن أصحــاب العمــل حــق نــر أعــال أنشــأها املوظفــون ،فــإذا
قــام أحــد املوظفــن بتطبيــق ترخيــص املشــاع اإلبداعــي عــى عمــل ميتلكــه صاحــب العمــل ،فــا ميكنــه
إعطــاء أي إذن مــن أي نــوع إلعــادة اســتخدام العمــل .يجــب أن يكــون الشــخص الــذي يطبــق الرتخيــص هــو
امل ُنشــئ أو الشــخص الــذي اكتســب الحقــوق.
فضــاً عــن ذلــك ،قــد يتضمــن أحــد األعــال عمــاً آخــ ًرا يحمــل حقوقًــا لنــره ،مثــل مقــال علمــي
يســتخدم صــورة تحميهــا حقــوق النــر لتوضيــح فكــرة (بعــد الحصــول عــى إذنٍ مــن مالــك الصــورة
إلدراجهــا) .ال ينطبــق ترخيــص املشــاع اإلبداعــي الــذي يطبقــه مؤلــف املقــال العلمــي عــى الصــورة ،بــل
عــى باقــي العمــل فقــط .قــد يلــزم األمــر الحصــول عــى إذنٍ منفصــلٍ لــي يتــم نســخ الصــورة (وليــس
باقــي املقــال) .انظــر قســم  4.1ملزيــد مــن التفاصيــل حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذه املواقــف.
كذلــك ،غالبًــا مــا تحتــوي األعــال عــى أكــر مــن حــق نــر واحــد مرفــق بهــا .عــى ســبيل املثــال،
قــد ميتلــك مخــرج أفــام حــق نــر فيلــم مقتبــس عــن كتــاب ولكــن ميتلــك مؤلــف الكتــاب حــق نــر
أيضً ــا للكتــاب الــذي يــدور حولــه الفيلــم .يف هــذا املثــال ،إذا تــم ترخيــص الفيلــم ترخيــص مشــاع إبداعــي،
فــإن ترخيــص املشــاع اإلبداعــي ينطبــق عــى الفيلــم فقــط وليــس عــى الكتــاب .قــد يحتــاج املســتخدم إىل
الحصــول عــى ترخيــص بشــكلٍ منفصــلٍ الســتخدام محتــوى الكتــاب املحمــي بحــق النــر الــذي يُعــد جــز ًءا
مــن الفيلــم.
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إن مفتــاح فهــم كيفيــة عمــل المشــاع اإلبداعــي يكمــن فــي فهــم أن الرخــص

تعتمــد علــى حقــوق التأليــف والنشــر ألداء وظيفتهــا .ويشــرح هــذا المفهــوم
البســيط الكثيــر عــن معرفــة متــى تطبــق األدوات والمقــدار الــذي يتــم تغطيتــه
فــي ُمصنَّ ــف مــن المصنفــات.

3.3
أنواع الرخص

3.3
أنواع الرخص
مخرجات التعليم
يوجــد ســتة أنــواع مختلفــة مــن رخــص
املشــاع اإلبداعــي ،وهــي مصممــة لتلبيــة
االحتياجــات املتنوعــة للمؤلفــن مــع
اســتخدام مصطلحــات بســيطة وم َّوحــدة
يف الوقــت ذاتــه.

1

رشح مجموعــة رخــص املشــاع
اإلبداعــي

2

وصــف العنــارص املختلفــة لرخــص
املشــاع اإلبداعــي

السؤال الهام  /ما أهمية الموضوع
ملاذا يوجد العديد من أنواع رخص املشاع اإلبداعي؟
ال توجــد رخصــة مشــاع إبداعــي قامئــة بذاتهــا .إن مجموعــة رخــص املشــاع اإلبداعــي (التــي تتضمــن رخــص
املشــاع اإلبداعــي الســتة) وأداة املشــاع اإلبداعــي الصفريــة ( )CC0التــي تضــع العمــل ضمــن امللكيــة العامــة
توفــر للمؤلفــن مجموعــة مــن الخيــارات .يف البدايــة ،قــد تبــدو كل هــذه الخيــارات شــاقة ولكــن عندمــا
تتعمــق فيهــا ســتدرك أن مجموعــة الخيــارات بســيطة إىل حــد مــا.
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تأمل شخصي  /ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟
فكــر يف ُمص َّنــف إبداعــي أو أكادميــي قمــت بتأليفــه وتفخــر بــه بشــكل خــاص .إذا مــا شــاركت هــذا
امل ُص َّنــف مــع آخريــن فهــل كنــت ستشــعر بالرضــا يف حــال قيامهــم بتعديلــه أو اســتخدامه ألغــراض تجارية؟
ملــاذا؟

المعارف األساسية
اكتساب
ِ
رخــص املشــاع اإلبداعــي عبــارة عــن أدوات م َّوحــدة ،ولكــن جــزءا ً مــن الرؤيــة ينطــوي عــى توفــر
مجموعــة مــن الخيــارات للمؤلفــن ممــن لديهــم الرغبــة يف مشــاركة أعاملهــم مــع الجمهــور عوض ـاً عــن
االحتفــاظ بجميــع الحقــوق مبوجــب حقــوق الطبــع والنــر.
ـب امل ُص َّنــف (رمــز  ،)BYوالرتخيــص باملثــل
تتحــد العنــارص األربعــة املكوِنــة للرخصــة أال وهــي ن َْسـ ُ
(رمــز  ،)SAوغــر تجــاري (رمــز  ،)NCومنــع اشــتقاق املصنــف (رمــز  )NDلتكويــن ســتة خيــارات مختلفــة
للرخــص.
ـب امل ُص َّنــف (رمــز  .)BYوبعبــارة أخــرى تتطلــب جميــع الرخــص
تشــتمل جميــع الرخــص عــى رشط ن َْسـ ُ
نســب امل ُص َّنــف إىل مؤلفــه .وبخــاف هــذا الــرط املشــرك ،تختلــف الرخــص مــن حيــث (أوالً) هــل
أن يُ َ
يُسـ َمح باالســتخدام التجــاري لل ُمص َّنــف؛ و (ثانيـاً) هــل يجــوز تعديــل امل ُص َّنــف ،ومــا هــي الــروط يف حالــة
جــواز ذلــك.
وفيــا يــي الرتاخيــص الســتة بــدءا ً مــن األقــل تقييــدا ً ومــرورا ً لألكــر تقييــدا ً للحريــات املمنوحــة
للمســتخدمني الذيــن يعيــدون اســتخدام املصنفــات:

 24البنية التركيبية لرخص المشاع اإلبداعي

أنواع الرخص 3.3
المصنَّ ف أو
نَ ْس ُب ُ
“”CC BY

تتيــح هــذه الرخصــة لآلخريــن اســتخدام العمل ألي غــرض (ولــو لألغراض
التجاريــة أو يف صيغــة معدلــة) طاملــا ينســبون املُص َّنــف للمؤلف.

تتيــح هــذه الرخصــة لآلخريــن باســتخدام العمــل (ولــو تجاريــاً أو يف
صيغــة معدلــة) طاملــا ينســبون العمــل للمؤلــف ويتيحــون أعاملهــم
املشــتقة التــي يشــاركونها مــع اآلخريــن تحــت نفــس الرخصــة أو رخصــة
مامثلــة .وتعتــر هــذه الرخصــة هــي النســخة املعدلــة ملنظمــة املشــاع
اإلبداعــي التــي تضاهــي رخصــة الحقــوق املرتوكــة وهــي الرخصــة
املطلوبــة لتحميــل أي محتــوى ملوقــع ويكيبيديــا ،عــى ســبيل املثــال.

المصنَّ ف  -غير
نَ ْس ُب ُ
تجاري أو “”BY-NC

تتيــح هــذه الرخصــة لآلخريــن باســتخدام املُص َّنــف لألغــراض غــر
التجاريــة فقــط طاملــا ينســبون العمــل للمؤلــف.

تتيــح هــذه الرخصــة لآلخريــن باســتخدام املُص َّنف لألغــراض غــر التجارية
فقــط طاملــا ينســبون العمــل للمؤلــف ويتيحــون أعاملهــم املشــتقة التــي
يشــاركونها مــع اآلخريــن تحــت نفــس الرخصــة أو رخصــة مامثلــة.

المصنَّ ف  -منع
نَ ْس ُب ُ
االشتقاق أو “”BY-ND

المصنَّ ف -
نَ ْس ُب ُ
الترخيص بالمثل
أو “”BY-SA

المصنَّ ف  -غير
نَ ْس ُب ُ
تجاري  -الترخيص بالمثل
أو “”BY-NC-SA

تتيــح هــذه الرخصــة لآلخريــن باســتخدام العمــل ألي غــرض (حتــى
تجاريــاً) بــدون اشــتقاق طاملــا ينســبون العمــل للمؤلــف.

تعــد هــذه الرخصــة هــي األكــر تقييــداً يف الرخــص التــي تقدمهــا
منظمــة املشــاع اإلبداعــي .وتتيــح هــذه الرخصــة لآلخريــن اســتخدام
العمــل بــدون اشــتقاق لألغــراض غــر التجاريــة فقــط طاملــا
ينســبون العمــل للمؤلــف.

المصنَّ ف  -غير تجاري
نَ ْس ُب ُ
 منع االشتقاقأو “”BY-NC-ND
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لفهــم كيفيــة عمــل خيــارات الرخــص المختلفــة ،دعنــا نتعمــق فــي فحــص عناصــر
المصنَّ ــف جــزءاً أساســياً فــي جميــع أنــواع رخــص المشــاع
ـب ُ
الرخــص المختلفــة .يعــد نَ ْسـ ُ
ـب المطلــوب فــي وحــدة الحقــة .أمــا حاليــاً ،
اإلبداعــي ،وسنشــرح بالضبــط نــوع النَ ْسـ ُ
دعنــا نركــز علــى مــا يجعــل كل رخصــة مختلفــة عــن األخــرى.

أوال  /االستخدام التجاري مقابل االستخدام غير التجاري
ـب امل ُص َّنف
كــا نعلــم ،فــإن ثالثــة أنــواع مــن الرخــص (عىل وجــه التحديــد رخصــة ن َْسـ ُ
ـب امل ُص َّنــف  -غــر تجــاري – الرتخيــص باملثــل
 غــر تجــاري أو “ ،”BY-NCورخصــة ن َْسـ ُـب امل ُص َّنــف  -غــر تجــاري  -منــع االشــتقاق أو “BY-
أو “ ،”BY-NC-SAورخصــة ن َْسـ ُ
 )”NC-NDتقتــر أن يكــون إعــادة اســتخدام العمــل يف أغــراض غــر تجاريــة فقــط.
ويتــم تعريــف الغــرض غــر التجــاري يف النــص القانــوين بأنــه غــرض “غــر مخصــص أو موجــه يف املقــام
األول للحصــول عــى ميــزة تجاريــة أو تعويــض مــايل” .ويهــدف هــذا إىل توفــر املرونــة اعتــادا ً عــى
الحقائــق املحيطــة بإعــادة االســتخدام ،دون اإلفــراط يف تحديــد مواقــف محــددة ميكــن فيهــا اســتبعاد بعــض
حــاالت إعــادة االســتخدام املحظــورة واملســموحة.
مــن املهــم مالحظــة أن تعريــف منظمــة املشــاع اإلبداعــي لألغــراض غــر التجاريــة يعتمــد عىل االســتخدام
وليــس عــى املســتخدم .فــإذا كنــت متثــل منظمــة غــر ربحيــة أو خرييــة ،فــإن اســتخدامك لعمــل مرخــص
غــر تجــاري قــد يظــل متعارضـاً مــع التقييــد غــر التجــاري ،وإذا كنــت متثــل كيانـاً ربحيـاً ،فإن اســتخدامك
لعمــل مرخــص غــر تجــاري ال يعنــي بالــرورة أنــك قمــت بانتهــاك هــذا املصطلــح .عــى ســبيل املثــال،
ال ميكــن لكيــان غــر ربحــي القيــام ببيــع عمــل مــن األعــال ميلكــه شــخص آخــر برتخيــص غــر تجــاري
وذلــك للحصــول عــى ربــح ،ويجــوز للكيــان الربحــي اســتخدام عمــل مــن األعــال برتخيــص غــر تجــاري
يف أغــراض غــر تجاريــة .يعتمــد االســتخدام إذا مــا كان تجاريـاً عــى األوضــاع املحــددة يف كل حالــة .راجــع
صفحــة منظمــة املشــاع اإلبداعــي الخاصــة بتفســر االســتخدام غــر التجــاري هنــا للحصــول عــى مزيــد مــن
املعلومــات واألمثلــة.

ثانيا  /التعديالت :
تعتمــد االختالفــات األخــرى بــن أنــواع الرخــص عــى امكانيــة ورشوط تعديــل املســتخدمني لألعــال
خــص تعتمــد عــى القانــون
املرخصــة و ِمــن ث َ ـ َّم مشــاركتها .إن مســألة تحديــد مفهــوم تعديــل العمــل املر َّ
املطبــق لحقــوق التأليــف والنــر (راجــع الوحــدة الثانيــة للتذكــر) .تتمثــل إحــدى الحقــوق الحرصيــة
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املمنوحــة للمؤلفــن مبوجــب حقــوق التأليــف والنــر يف الحــق يف إدخــال تعديــات عــى أعاملهــم ،أو كــا
يطلــق عليهــا يف بعــض املواضــع األعــال املشــتقة( .عــى ســبيل املثــال ،صناعــة فيلــم مســتوحى مــن كتــاب،
أو ترجمــة كتــاب مــن لغــة إىل أخــرى).
ومــن الناحيــة القانونيــة فإنــه قــد يكــون مــن الصعــب يف بعــض األحيــان القيــام بشــكل دقيــق بتحديــد مــا
يُشَ ـكِّل أو مــا ال يُشَ ـكِّل تعديـاً .وفيــا يــي بعــض القواعــد املفيــدة حــول الرخــص لوضعهــا يف االعتبــار:
•
•
•
•

•

تحويــل الصيغــة مــن الناحيــة الفنيــة ،عــى ســبيل املثــال (،تحويــل عمــل مرخــص مــن
صيغــة رقميــة إىل نســخة ماديــة) ال يعــد تعديــاً بــرف النظــر عــا قــد ينــص عليــه
القانــون املطبــق لحقــوق التأليــف والنــر.
تصحيح األخطاء البسيطة يف التهجئة أو عالمات الرتقيم ال يعد تعديالً.
إجــراء مزامنــة لعمــل موســيقي مــع صــورة متحركــة يعــد تعدي ـاً بغــض النظــر عــا قــد
ينــص عليــه القانــون املطبــق لحقــوق التأليــف والنــر.
إعــادة إنتــاج األعــال وتجميعهــا مع ـاً يف مجموعــة ال يعــد تعدي ـاً لألعــال الفرديــة .عــى
ســبيل املثــال ،تجميــع مقــاالت مســتقلة كتبــت بواســطة عــدد مــن املؤلفــن يف شــكل
مجموعــة مقــاالت الســتخدامها ككتــاب درايس مفتــوح هــو عبــارة عــن تجميــع ملجموعــة
وال يعــد تعديــاً .معظــم املناهــج الدراســية املفتوحــة عبــارة عــن تجميــع ملــوارد تعليميــة
مفتوحــة ألشــخاص مختلفــن.
تضمــن صــورة مرتبطــة بنــص ،كــا هــو الحــال يف مدونــة ،أو عــرض توضيحــي “بــاور
بوينــت” ،أو مقالــة ،ال يشــكل تعدي ـاً مــا مل يتــم تعديــل الصــورة نفســها.

ثالثاً  /منع االشتقاق:
ـب امل ُص َّنــف  -منــع االشــتقاق أو “BY-
تحظــر رخصتــان (عــى وجــه التحديــد رخصــة ن َْسـ ُ
ــب امل ُص َّنــف  -غــر تجــاري  -منــع االشــتقاق أو “)”BY-NC-ND
 ”NDورخصــة ن َْس ُ
املســتخدمني الذيــن يعيــدون اســتخدام العمــل مــن مشــاركة (أي توزيــع أو إتاحــة) نســخ
خــص .وللتوضيــح فــإن هــذا يعنــي أنــه يجــوز ألي شــخص تأليــف
مشــتقة مــن العمــل املر ّ
مشــتقات لألعــال املرخصــة برخــص منــع االشــتقاق طاملــا أنهــم ال يشــاركون العمــل مــع
آخريــن يف صيغــة مشــتقة .وهــذا يســمح ،مــن بــن أمــور أخــرى ،للمنظــات املشــاركة يف
اســتخراج النصــوص والبيانــات دون انتهــاك مصطلــح منــع االشــتقاق.
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رابعاً  /الترخيص بالمثل:
ـب امل ُص َّنــف -
تتطلــب رخصتــان مــن الرخــص (عــى وجــه التحديــد رخصــة ن َْسـ ُ
ـب امل ُص َّنــف  -غــر تجــاري  -الرتخيــص
الرتخيــص باملثــل أو “ ”BY-SAورخصــة ن َْسـ ُ
خــص
باملثــل أو “ )”BY-NC-SAأنــه يف حالــة مشــاركة نســخ مشــتقة مــن العمــل املر َّ
فإنــه يجــب إتاحتهــم تحــت نفــس الرخصــة أو رخصــة مامثلــة .وفيــا يتعلــق بأغراض
الرتخيــص باملثــل ،فــإن قامئــة الرتاخيــص املامثلــة قصــرة إذ أنهــا تضــم اإلصــدارات
الالحقــة مــن نفــس الرتخيــص (عــى ســبيل املثــال فــإن اإلصــدار  4.0مــن رخصــة
ـب امل ُص َّنــف  -الرتخيــص باملثــل ( )BY-SA 4.0متاثــل اإلصــدار  3.0مــن نفــس الرخصــة ())BY-SA 3.0
ن َْسـ ُ
إىل جانــب عــدد قليــل مــن الرتاخيــص غــر املشــمولة باملشــاع اإلبداعــي التــي قــد تــم تعيينهــا بواســطة
منظمــة املشــاع اإلبداعــي كرتاخيــص متوافقــة معهــا (عــى ســبيل املثــال ،ترخيــص الفــن الحــر) .ميكنــك
قــراءة املزيــد عــن هــذا املوضــوع هنــا ،ولكــن أهــم يشء ينبغــي أن تتذكــره هــو أن الرتخيــص باملثــل يتطلــب
منــك يف حالــة قيامــك مبشــاركة نســختك املشــتقة أن تســتخدم نفــس الرخصــة أو رخصــة مامثلــة.

الملك العام :
خامساً ِ /
باإلضافــة إىل مجموعــة رخــص املشــاع اإلبداعــي ،توفــر منظمــة املشــاع
اإلبداعــي أيضـاً خيــارا ً للمؤلفــن الذيــن يرغبــون يف اتبــاع نهــج “بــدون حقوق
محفوظــة” والتخــي بالكامــل عــن حقــوق التأليــف والنــر .وميكــن ذلــك مــن
خــال أداة املشــاع اإلبداعــي الصفريــة  ، CC0أداة تخصيــص األعــال ضمــن امللكيــة العامــة.
وعــى غــرار رخــص املشــاع اإلبداعــي ،ت َْسـتَ ِ
خدم أداة املشــاع اإلبداعــي الصفريــة (( )CC0وتقــرأ باإلنجليزيــة
يس يس زيــرو) التصميــم املكــون مــن ثــاث طبقــات  -النــص القانــوين ،والســند ،والبيانــات الوصفيــة
(.)Metadata
كــا يســتخدم أيض ـاً النــص القانــوين ألداة  CC0نهج ـاً قانوني ـاً ثــايث الجوانــب .ال تســمح بعــض الــدول
للمؤلفــن بتخصيــص أعاملهــم ضمــن امللكيــة العامــة عــن طريــق التنــازل أو التخــي عــن تلــك الحقــوق،
لذلــك فــإن أداة  CC0تتضمــن رخصــة “احتياطيــة” (“ )”fallback licenseتســمح ألي شــخص يف العــامل
بالتــرف كيفــا يشــاء يف العمــل دون قيــد أو رشط .ويــأيت دور الرخصــة االحتياطيــة عندمــا يخفــق التنــازل
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يف تحقيــق الغــرض منــه ألي ســبب .وأخــرا ً ،يف الحالــة نــادرة الحــدوث التــي يكــون فيهــا التنــازل والرخصة
“االحتياطيــة” غــر قابلــن لإلنفــاذ تقــوم منظمــة املشــاع اإلبداعــي بتضمــن وعــد مــن الشــخص الــذي
يطبــق أداة  CC0عــى عملــه بــأال يُ ِفــرض حقــوق الطبــع والنــر عــى املســتخدمني الذيــن يعيــدون اســتخدام
العمــل بطريقــة تتعــارض مــع نيتــه املعلنــة للتخــي عــن جميــع حقــوق العمــل.
عــى غــرار الرخــص فــإن أداة  CC0تعتــر أداة لحقــوق التأليــف والنــر ،إال أنهــا تغطــي أيضــاً بعــض
الحقــوق اإلضافيــة تفــوق تلــك التــي تغطيهــا رخــص املشــاع اإلبداعــي ،مثــل قوانــن عــدم املنافســة .ومــن
وجهــة نظــر إعــادة االســتخدام فإنــه ال تــزال هنــاك حقــوق أخــرى تتطلــب الرتخيــص بشــكل منفصــل ،مثــل
حقــوق العالمــات التجاريــة ،وحقــوق بــراءات االخــراع ،وحقــوق األطــراف الثالثــة يف العمــل مثــل حقــوق
اإلشــهار أو الخصوصيــة.
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مالحظات ختامية
تــم تصميــم األدوات القانونيــة للمشــاع اإلبداعــي لتوفيــر حــل للقوانيــن

المعقــدة بأســلوب موحــد ،وهــو مــا يجعلهــا ســهلة االســتخدام والتطبيــق بقــدر

اإلمــكان لغيــر المحاميــن .إن فهــم المبــادئ القانونيــة األساســية فــي هــذه
الوحــدة سيســاعدك علــى اســتخدام رخــص للمشــاع اإلبداعــي وأدوات الملكيــة
العامــة بطريقــة أكثــر فعاليــة.

3.4
قابلية إنفاذ الرخص

3.4
قابلية إنفاذ الرخص
مخرجات التعليم
لقــد تــم تصميــم رخــص املشــاع اإلبداعــي
بعنايــة لتكــون قابلــة لإلنفــاذ قانونــاً يف
كل دول العــامل.

1

وصــف الســوابق القضائيــة للمشــاع
اإلبداعــي

2

رشح الفائــدة املحتملــة اللتــاس
األحــكام بشــأن الخالفــات خــارج
دائــرة التدابــر القانونيــة

السؤال الهام  /ما أهمية الموضوع
رخــص املشــاع اإلبداعــي عبــارة عــن أدوات قانونيــة مبنيــة عــى قانــون حقــوق التأليــف والنــر.
وباعتبارهــا أدوات قانونيــة ،فــإن رخــص املشــاع اإلبداعــي تحتــاج أن تصمــد أمــام القضــاء .مــاذا يحــدث
عندمــا يتــم رفــع دعــوى قضائيــة تتعلــق برخــص املشــاع اإلبداعــي؟ مــاذا يحــدث إذا انتهــك أحــد األشــخاص
رخصــة املشــاع اإلبداعــي التــي طبقتهــا عــى أحــد األعــال ،ولكنــك ال ترغــب يف رفــع دعــوى قضائيــة؟ مــاذا
خــص مــن كيفيــة قيامــك بنســب العمــل إليــه عنــد إعــادة اســتخدامك لعملــه؟
يحــدث إذا اشــتىك املر ِّ
حتــى هــذا التاريــخ وعــى حــد علمنــا ،مل تُشَ ـ ِكك أي محكمــة يف جميــع أنحــاء العــامل قامــت بالنظــر
يف قضيــة تتعلــق برخصــة مــن رخــص املشــاع اإلبداعــي (وهــي قضايــا عددهــا قليــل جــدا ً) يف صحتهــا أو
صالحيتهــا رخصــة املشــاع اإلبداعــي .وبفضــل أعضــاء مجتمــع املشــاع اإلبداعــي ،يتــم حــل معظــم النزاعــات
املرتبطــة برخــص املشــاع اإلبداعــي بعيــدا ً عــن أروقــة املحاكــم وغالبـاً بــدون إرشاك محامــن.
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تأمل شخصي  /ما أهمية الموضوع بالنسبة لك؟
ســواء كنــت تســتخدم رخــص املشــاع اإلبداعــي أو تســتخدمها مؤسســتك ،أو كنــت تنصــح اآلخريــن
باســتخدام رخــص املشــاع اإلبداعــي ،فإنــك ســرغب يف أن تكــون واثقاً مــن أن رشوط رخــص املشــاع اإلبداعي
قابلــة لإلنفــاذ .إذا قــام أحــد األشــخاص بإســاءة اســتخدام عملــك ،فــا هــي ُســبل االنتصــاف املتاحــة لــك؟
كيــف ســتترصف عــى ســبيل املثــال إذا اكتشــفت أن أحــد األشــخاص يســتخدم مبجلــة صــورة متتلكهــا تكــون
مرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي دون نســب الفضــل إليــك؟

صــورة رفــوف مكتبــة قانونيــة (تــم اقتصاصهــا مــن الصــورة األصليــة) مــن موقــع Unsplash
بعدســة مالــت بومــان وهــي مخصصــة ضمــن امللكيــة العامــة بــأداة CC0

المعارف األساسية  -نظرة عامة
اكتساب
ِ
معظــم األشــخاص الذيــن يعيــدون اســتخدام األعــال املرخصــة برخــص املشــاع اإلبداعــي يحاولــون
االلتــزام بــروط الرخصــة .ولكــن يف بعــض األحيــان قــد يخطئــون ســواء كان ذلــك عــن قصــد أو بــدون
قصــد.
خصــاً برخــص املشــاع اإلبداعــي بــدون نســب العمــل أو اتبــاع
إذا كان أحــد األشــخاص يســتخدم عمــاً مر ّ
رشوط الرخصــة ،فــإن حقــه يف اســتخدام العمــل ينتهــي تلقائي ـاً مبجــرد انتهاكــه لــروط الرخصــة .مــا مل
يحصــل الشــخص الــذي يســتخدم العمــل عــى إذن منفصــل أو يعتمــد عــى االســتخدام العــادل أو أي اســتثناء
آخــر لحقــوق التأليــف والنــر ،فإنــه مــن املحتمــل أن يخضــع النتهــاك حقــوق التأليــف والنــر .اقــرأ هــذه
األســئلة الشــائعة ملعرفــة مــاذا يحــدث عندمــا ال ميتثــل أحــد األشــخاص لرخصــة املشــاع اإلبداعــي .اقــرأ هــذه
األســئلة الشــائعة إللقــاء نظــرة عــى مــاذا يحــدث مــن وجهــة نظــر الشــخص الــذي أعــاد اســتخدام العمــل.
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الحــظ هــذا االختــاف الهــام بــن
أحــدث إصــدار مــن إصــدارات
رخــص املشــاع اإلبداعــي (اإلصــدار
 )4.0ومــا يســبقه مــن إصــدارات:
مأخــوذ مــن صفحــة مــا الجديــد يف اإلصــدار  4.0عــى موقــع منظمــة املشــاع
ـب امل ُص َّنــف 4.0
اإلبداعــي .رخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ

يف اإلصــدار  4تعــود تلقائيـاً الحقــوق املنصــوص عليهــا يف الرخصــة إىل مســتخدمي األعــال املرخصــة
برخــص املشــاع اإلبداعــي بعــد معاودتهــم االمتثــال لــروط الرخصــة خــال  30يومـاً مــن اكتشــافهم النتهاك
الرشوط.
ويف بعــض األحيــان قــد تأخــذ هــذه األنــواع مــن املنازعــات مجراهــا يف أروقــة املحاكــم .مل تشــهد
منظمــة املشــاع اإلبداعــي عــى مــدار تاريخهــا وعــى حــد علمنــا ،ســوى عــدد قليــل جــدا ً مــن املنازعــات
واألحــكام القانونيــة املتعلقــة بــاألدوات القانونيــة للمشــاع اإلبداعــي .وكان إصــدار كل محكمــة لحكمهــا قامئـاً
دون التشــكيك يف قابليــة إنفــاذ رخصــة املشــاع اإلبداعــي املعنيــة.
صــدرت هــذه األحــكام القضائيــة يف أماكــن مختلفــة حــول العــامل ،مبــا يف ذلــك إســبانيا ،وبلجيــكا،
وهولنــدا ،وأملانيــا ،والســويد ،والواليــات املتحــدة .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.
ويجــدر القــول أنــه يف جميــع تلــك األحــكام الصــادرة ،مل تشــكك أي محكمــة يف صحــة رخــص املشــاع
اإلبداعــي يف القضيــة .وعــى الرغــم مــن لعــب رخصــة املشــاع اإلبداعــي دورا ً ثانويـاً يف بعــض الحــاالت ،إال
أنــه يف حــاالت أخــرى اعتــرت املحكمــة أن املدعــى عليــه مســؤول عــن انتهــاك حقــوق الطبــع والنــر بســبب
عــدم اتبــاع رشوط رخصــة املشــاع اإلبداعــي .ميكــن القــراءة عــن أحــد تلــك األحــكام يف هــذا امللخــص.
تعــد قابليــة اإلنفــاذ القانــوين إحــدى امليــزات الرئيســية لرخــص املشــاع اإلبداعــي .يف حــن يٌنظَــر إىل
الرخــص عمومــا باعتبارهــا رمــوزا ً للمشــاركة الحــرة واملفتوحــة ،فإنهــا تتمتــع أيضـاً بصفــة قانونيــة .ولقــد
تــم كتابــة النــص القانــوين بواســطة محامــن مبســاعدة شــبكة عامليــة مــن خــراء حقــوق التأليــف والنــر
الدوليــن وهــو األمــر الــذي نتــج عنــه مجموعــة مــن الــروط واألحــكام التــي يعتــزم العمــل بهــا وإنفاذهــا
يف كل أنحــاء العــامل.
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إصدارات الرخص
كــا ُذكِــر أعــاه ،هنــاك إصــدارات مختلفــة مــن رخــص املشــاع اإلبداعــي .وببســاطة فــإن رقــم إصــدار
ـي ،وال يجــب الخلــط بينــه
الرخصــة يشــر إىل الوقــت الــذي تــم فيــه كتابــة النــص القانــوين لإلصــدار املعنـ ّ
وبــن أنــواع الرخــص املختلفــة املوضحــة يف القســم  .3.3تقــوم منظمــة املشــاع اإلبداعــي بتحســن رخصهــا
مــن خــال عمليــة إصــدار نســخ أحــدث ،وهــي العمليــة التــي نقــوم مــن خاللهــا بتحديــث النــص القانــوين
بغيــة الوضــع يف االعتبــار بشــكل أفضــل التغــرات التــي تطــرأ عــى قانــون حقــوق التأليــف النــر والتغــر
التقنــي مــن ناحيــة ،واحتياجــات املســتخدمني الذيــن يقومــون بإعــادة اســتخدام العمــل مــن ناحيــة أخــرى.
يف حــن توجــد بعــض االختالفــات بــن إصــدارات الرخــص ،إال أن اإلصــدارات املختلفــة تتطابــق إىل حــد كبري
مــن حيــث تأثريهــا العمــي .يعــد اإلصــدار  4.0هــو أحــدث إصــدار مــن مجموعــة رخــص املشــاع اإلبداعــي،
وقــد تــم نــره يف عــام 2013م .وميكــن إيجــاد تفاصيــل حــول التحديثــات التــي أُ ِ
دخلَــت عــى الرخــص يف
اإلصــدار  4.0عــى موقــع منظمــة املشــاع اإلبداعــي .تفضلــوا بزيــارة موقعنــا عــى الويــب للحصــول عــى
عــرض أكــر تحديــدا ً وشــمولية عــن التغيــرات التــي طــرأت عــى الرخــص بدايــة مــن اإلصــدار  1.0حتــى
ـب امل ُص َّنــف والرمــوز.
وقتنــا الحــارض ،مبــا يف ذلــك جميــع التغيــرات التــي طــرأت عــى متطلبــات ن َْسـ ُ
ويف جميــع الحــاالت ،نــويص املؤلفــن باســتخدام أحــدث إصــدار للرخــص ،ألنــه يعكــس أحــدث رؤيــة ملنظمة
املشــاع اإلبداعــي وشــبكتها العامليــة مــن الخــراء القانونيني.

الترجمات الرسمية لألدوات القانونية للمشاع
ميكــن ترجمــة أحــدث اإلصــدارات لجميــع األدوات القانونيــة للمشــاع اإلبداعــي يف شــكل نســخ رســمية
بلغــات أخــرى .وتقــوم منظمــة املشــاع اإلبداعــي باتبــاع إجــراء رســمي يتــم مــن خاللــه تنفيــذ ذلــك لضــان
أن تكــون الرتجــات قريبــة مــن النــص األصــي بقــدر اإلمــكان .ويتمثــل هدفنــا يف ترجمــة األدوات القانونيــة
إىل أكــر عــدد ممكــن مــن اللغــات ،حتــى يتمكــن كل شــخص مــن قــراءة وفهــم املصطلحــات باللغــة (اللغات)
األصليــة التــي ينطقهــا .يتــم اإلشــارة إىل الرتجــات الرســمية يف ذيــل النــص القانــوين يف جميــع الرخــص،
وتطابــق كل واحــدة منهــا األخــرى.
يتســاءل الكثــر مــن النــاس عــن العالقــة بــن الرتجــات الرســمية والنــص اإلنجليــزي األصــي .جميــع
الرتجــات الرســمية هــي ترجــات لغويــة فقــط ،بعكــس النقــل (“( )”portingكــا هــو موضــح أدنــاه).
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تتطابــق قانون ـاً جميــع الرتجــات الرســمية مــع بعضهــا البعــض ،مــا يعنــي أنــه يف الوقــت الــذي يقــرأ
ـب امل ُص َّنــف عــى عملــه،
فيــه املر َّ
خــص النســخة اإلنجليزيــة الختيــار تطبيــق رخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
فإنــه يســتطيع يف ذات الوقــت أحــد األشــخاص الناطقــن بالعربيــة ممــن يقومــون بإعــادة اســتخدام ذلــك
العمــل باالطــاع عــى نفــس الرخصــة باللغــة العربيــة .ويشــبه ذلــك كيفيــة قيــام املنظــات الدوليــة لوضــع
املعايــر مثــل “رابطــة الشــبكة العامليــة” برتجمــة معيــار واحــد إىل لغــات مختلفــة ،وكيفيــة نــر األمــم
املتحــدة للمعاهــدات.

التمييــز بيــن اإلصــدارات المنقولــة لرخــص المشــاع
اإلبداعــي التــي تســبق اإلصــدار 4.0
قبــل نــر اإلصــدار  4.0يف نوفمــر  ،2013منحــت منظمــة
املشــاع اإلبداعــي اإلذن لشــبكة ا ملشــاع اإلبداعــي العامليــة لـــ “نقــل”
تراخيــص املشــاع اإلبداعــي .وقــد تضمــن النقــل إجــراء ترجمــة
وتعديــات لغويــة بحيــث أصبحــت الرخــص تعكــس املصطلحــات
املحليــة وصياغــات الربوتوكــوالت ،ووضعــت يف االعتبــار اختالفــات
محليــة أخــرى ،مثــل وجــود الحقــوق املعنويــة وجمعيــات حقــوق
األداء.
كان مــن ضمــن األســباب الرئيســية لتحديــث إصــدارات الرخــص
مــن اإلصــدار  3.0إىل اإلصــدار  4.0هــو التخلــص مــن الحاجــة إىل
النقــل ،وهــي عمليــة معقــدة غــر رضوريــة ميكــن التخلــص منهــا
إذا أولــت منظمــة املشــاع اإلبداعــي الحــرص عــى ضــان تدويــل
الرخــص الجديــدة .وبــدءا ً مــن اإلصــدار  ،4.0وهــو مــا ميثــل أحــدث
إصــدار مــن مجموعــة رخــص املشــاع اإلبداعــي ،مل تعــد منظمــة
املشــاع اإلبداعــي تقــوم بعمــل “نقــل” الرخــص .ويظــل مــن املمكــن
اســتخدام الرخــص املنقولــة مــن اإلصــدارات الســابقة كــا تظــل
ســارية قانون ـاً وقابلــة لإلنفــاذ؛ ومــع ذلــك ،فــإن منظمــة املشــاع
اإلبداعــي ال تشــجع عــى اســتخدامها وتــويص باســتخدام اإلصــدار
 4.0باعتبــاره آخــر وأحــدث رؤيــة توصلــت إليهــا منظمــة املشــاع
اإلبداعــي وشــبكتها العامليــة.
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حل النزاعات
منــذ نــر اإلصــدار  1.0مــن الرخــص يف عــام  ،2002مل يصــل إىل علــم منظمــة املشــاع اإلبداعــي عــدد
خصــن واملســتخدمني الذيــن يعيــدون اســتخدام األعــال،
كبــر مــن النزاعــات حــول الرخــص فيــا بــن املر ِّ
ـب امل ُص َّنــف.
مبــا يف ذلــك النزاعــات حــول مصطلحــي االســتخدام غــر التجــاري ون َْسـ ُ
وقــد يرجــع ذلــك لعــدة تفســرات .وفقــا ملــا الحظتــه منظمــة املشــاع اإلبداعــي يف دراســة تعريــف
خصــن واملســتخدمني الذيــن يعيــدون
مصطلــح غــر تجــاري التــي أجرتهــا ،فــإن توقعــات كال مــن املر ِّ
ِ
فاملرخصــون الذيــن يرغبــون
خــص برخــص املشــاع اإلبداعــي قــد تكــون عامـاً مؤثــرا ً.
اســتخدام املحتــوى املر َّ
يف املشــاركة قــد يكونــوا أكــر ســخا ًء مــن نظرائهــم أصحــاب ترخيــص حقــوق امللكيــة يف اإلرصار عــى
االمتثــال الصــارم ،بينــا قــد يكــون املســتخدمون الذيــن يعيــدون اســتخدام األعــال املتاحــة مجان ـاً أكــر
احرتامـاً لحــدود الرخــص ،ويتجنبــون تخطــي تلــك الحــدود كلــا أمكــن ذلــك .ويف أغلــب األحيــان التــي قــد
تنشــأ فيهــا النزاعــات حــول املحتــوى املرخــص باملشــاع اإلبداعــي ،يتــم التوصــل لحلــول وديــة بعيــدا ً عــن
أروقــة املحاكــم ،وغالبـاً مــا تكــون بــدون إرشاك املحامــن .وعوضـاً عــن ذلــك ،يتــم حــل النزاعــات مــن خــال
خــص مــع املســتخدم ،والتوصــل التفــاق متــوازن لتصحيــح أي مشــكلة فعليــة.
تواصــل املر ِّ
الحــظ أننــا وضعنــا يف االعتبــار هــذه املامرســة يف اإلصــدار  .4.0يف حــن أنــه قبــل اإلصــدار  4.0كان
يــؤدي أي انتهــاك للرخصــة إىل إنهائهــا تلقائي ـاً ،وكان يســتلزم حصــول املنتهــك عــى إذن جديــد ورصيــح
مــن املرخــص إلعــادة اســتخدام العمــل مــرة أخــرى .أمــا يف اإلصــدار  ،4.0يتــم إعــادة الرخصــة تلقائي ـاً إذا
قــام املنتهــك بتصحيــح املشــكلة خــال  30يومـاً مــن علمــه بهــا .وهــذا يشــجع املســتخدمني الذيــن يعيــدون
اســتخدام العمــل بالقيــام باألمــور بطريقــة صحيحــة – أي تصحيــح مــا وقــع مــن انتهــاكات يف أقــرب وقــت
خــص برفــع شــكوى مــن عدمــه .وقــد يســاعد هــذا يف تجنــب وقــوع
ممكــن عنــد اكتشــافها ،ســواء قــام املر ِّ
النزاعــات.
ح عديــدة فــإن كلتــا هاتــن املامرســتني  -كونهــا يتســان بدرجــة أعــى مــن الســخاء
ومــن نــوا ٍ
واالحــرام ،ويحققــان قــدر أعــى مــن التواصــل لحــل أي انتهــاكات مزعومــة – فإنهــا يشــهدان عــى القيــم
التــي يعتنقهــا وميارســها أعضــاء مجتمــع املشــاع اإلبداعــي مــن املؤلفــن واملســتخدمني الذيــن يعيــدون
خصــن وأولئــك
اســتخدام األعــال .وتشــجع منظمــة املشــاع اإلبداعــي التفاعــات الســليمة واملفتوحــة بــن املر ِّ
الذيــن يعيــدون اســتخدام أعاملهــم.
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مالحظات ختامية
تعــد المتانــة القانونيــة التــي تتمتــع بهــا رخــص المشــاع اإلبداعــي مهمــة

للغايــة .وبفضــل المســاعدة المقدمــة مــن أعضــاء الشــبكة الدوليــة للمشــاع

اإلبداعــي مــن الخبــراء فــي القانــون والسياســة يتــم قبــول وإنفــاذ رخــص المشــاع
اإلبداعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم .وحتــى هــذا التاريــخ ،لــم يحــدث أن حكمــت أي
محكمــة بعــدم إنفــاذ الرخــص ،وترتــب علــى ذلــك عــدد قليــل جــداً مــن الدعــاوى

القضائيــة .وفــي الغالبيــة العظمــى مــن الحــاالت ،يتوصــل أعضــاء المجتمــع إلــى
حــل النزاعــات خــارج أروقــة المحاكــم

موارد إضافية

موارد إضافية
ــب
حــول الرخصــة المفتوحــة للنشــر بقلــم ديفيــد وايلــي .رخصــة المشــاع اإلبداعــي نَ ْس ُ
المصنَّ ــف اإلصــدار 4.0
ُ
نبــذة تاريخيــة عــن ترخيــص املحتــوى املفتــوح وملــاذا تــم اســتبدال الرخــص يف آخــر املطــاف برخــص
املشــاع اإلبداعــي التــي تتمتــع بقــدر أكــر مــن املتانــة –
http://opencontent.org/blog/archives/329
رخص املشاع اإلبداعي .رخصة ن َْس ُب امل ُص َّنف  -الرتخيص باملثل اإلصدار 3.0
مقال منشور عىل موقع ويكيبيديا عن الرخص وبعض التعليامت حول استعاملها
https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons_license
ـب امل ُص َّنــف اإلصــدار
حــول الرخــص املمنوحــة مبوجــب املشــاع اإلبداعــي رخصــة املشــاع اإلبداعــي ن َْسـ ُ
4.0
لقــراءة كافــة ســندات الرخــص أو النصــوص القانونيــة ،برجــاء زيــارة هــذا املوقــع واســتطالع أنــواع
الرخــص املختلفــة
https://creativecommons.org/licenses/
الخطــوات الثــاث لرتخيــص أعاملــك املطبوعــة بتقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد بقلــم مايــكل وينــرج.
ـب امل ُص َّنــف  -الرتخيــص باملثــل اإلصــدار )3.0
رخصــة ن َْسـ ُ
مجموعة من التعليامت حول كيفية ترخيص املواد املطبوعة بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد
_https://www.publicknowledge.org/assets/uploads/documents/3
Steps_for_Licensing_Your_3D_Printed_Stuff.pdf
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بعــض األســئلة الشــائعة المختــارة بواســطة منظمــة المشــاع اإلبداعــي .رخصــة المشــاع
المصنَّ ــف اإلصــدار 4.0
ــب ُ
اإلبداعــي نَ ْس ُ
هــل تؤثــر رخــص املشــاع اإلبداعــي عــى االســتثناءات والقيــود الخاصــة بحقــوق التأليــف والنــر مثــل
التعامــل العــادل واالســتخدام العــادل
https://creativecommons.org/faq/#do-creative-commons-licensesaffect-exceptions-and-limitations-to-copyright-such-as-fair-dealingand-fair-use
هل ميكنني تطبيق رخصة املشاع اإلبداعي عىل عمل ضمن امللكية العامة؟
https://creativecommons.org/faq/#may-i-apply-a-creative-commons-license-to-a-work-in-the-public-domain
مــاذا يحــدث إذا طرحــت أعــايل مبوجــب رخصــة املشــاع اإللكــروين وقــام أحــد األشــخاص بإســاءة
اســتخدامها؟
https://creativecommons.org/faq/#what-happens-if-i-offer-my-material-under-a-creative-commons-license-and-someone-misusesthem
كيف أًف ِقد حقوقي يف رخصة املشاع اإلبداعي؟ ويف حالة حدوث ذلك كيف اسرتد تلك الحقوق؟
https://creativecommons.org/faq/#how-can-i-lose-my-rights-under-a-creative-commons-license-if-that-happens-how-do-i-getthem-back
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موارد إضافية

المصنَّ ــف مرخــص بموجب رخصة المشــاع
هــذا ُ
المصنَّ ــف  4.0رخصــة دوليــة
ـب ُ
اإلبداعــي نَ ْسـ ُ
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