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 الفكرية: لملكيةوتأثيرها على حقوق ا ُرَخص المَشاُع اإلبداعي

  تحليلية دراسة
  

 د. ناصر أبوزيد الكشكى 

املساعد   املكتبات واملعلومات   أستاذ   

املكتبات واملعلومات قسم  ورئيس    

سوهاج   عة جام   – كلية اآلداب    

 ستخلص امل

الدراسة   اإلبداعي  إىل تتناول  املشاع  ملفاهيم رخص  يقدم  الذى  النظرّي  بني    جانبها  العالقة  منطلق  من 

حقوق امللكية الفكرية ورخص املشاع اإلبداعي، ومدى توافق هذه الرخص بني حق املؤلف واإلتاحة للمجتمع،  

التقييد  وتدرج هذه ا من االستخدام العادل وامللك العام، وأنواع هذه    ل هبا ق، وما يتص اإلطال  إىل حلقوق من 

املشاع   رخص  اخلاضعة حتت  املصنفات  عىل  احلصول  وطرق  اإلتاحة،  وطرق  وطبقاهتا،  ،  اإلبداعيالرخص 

املنصات التي تتيح مصنفاهتا وفًقا    أهم والتعرض للوضع الدويل والعريب الستخدام رخص املشاع اإلبداعي، و

التأثري اإلجيايب للمشاع اإلبداعي عىل حقوق امللكية الفكرية، ف حفظها،    نتائجها:  أهمهلذه الرخص، وكان من  

امللكية الفكرية؛ بل هي امتداد هلا،  املشاع اإلبداعي حمل حقوق    وتوافقها مع بيئة الويب، وعدم إحالل رخص

فًقا لرخص املشاع اإلبداعي،  اق أية أرضار بحقوق املؤلف املعنوية عند نرش مصنفاته، وعليها، وعدم إحلمبنية و

من   ومقاالت    أهم وكان  جامعية،  ورسائل  مصنفات،  نرش  عىل  والعربية  املرصية  اجلامعات  حث  توصياهتا: 

االهتامم، ف  رضورة  و رخص املشاع اإلبداعي،    ني هلا، حتتهيئة التدريس ومعاونيهم، التابع  دوريات، ألعضاء 

رخص   إدراج  عىل  والعربية  املرصية  وتبالترشيعات  قوانينها،  ضمن  اإلبداعي  الوطنية،  املشاع  املكتبات  نى 

 تصال رخص املشاع اإلبداعي، وإصدار النرشات باملصنفات التي تدرج حتتها سنوًيا. ووزارات اال 

 شاع اإلبداعي؛ رخص املشاع اإلبداعي. : حقوق امللكية الفكرية؛ االستخدام العادل؛ امل الكلامت املفتاحية

 بحوث ودراسات
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 املقدمة املنهجية 
 تمهيد ال

تعد امللكية الفكرية بداية احلد احلاسم ف محاية الفكر واإلبداع اإلنساين، وقد ساعدت التكنولوجيا احلديثة  

وضع    إىلعىل كشف العدوان عليها، وعىل وضع القوانيني وتطبيقها ف العامل كافًة، وسعت املنظامت واهليئات  

حقوًقا  كارية املمتدة هلذه احلقوق، التي توفر للمؤلف  االحت  الصفة   إىلقوانينها، ومالحقة مرتكبيها، ولكن بالنظر  

قتصادًية لفرتة حمددة، مع السامح باالستخدام العادل ملصنفاته؛ كان من املنطقي وجود  معنوية أبدية، وامتيازات ا

االحتكار   مقابل  وإتاحتها  املصنفات،  هذه  من  لإلفادة  قانونى  بعض  ابتكار  برشط  للمؤلف،  يمنح  الذى 

املمنوحة من قبل املؤلف ف الوقت نفسه، حيث يقىض بتطبيق هذه التسهيالت، غري مشمولة باحلامية  هيالت  التس

املطلقة، ألسباب تتعلق غالًبا باملصلحة العامة، ومدى الفائدة التي ستعم عىل البرشية نتيجة اإلتاحة، واإلفادة  

تسمح للمستفيدين من زيادة الفائدة،    ورخصوانني وضع ق إىل أن يتجه إىلمن هذا اإلبداع، وهذا ما دفع العامل 

املتدرجة بـ  وتسمح للمؤلف بوضع بعض االستثناءات والرخص  التي تعرف  املشاع  "  عىل مصنفاته،  رخص 

 التي احلرية من بقدر الفكري التي تسمح للمؤلف بإتاحة إنتاجه   "Creative Commons Licenses"  "اإلبداعي

من   متكنه وسط إذن حل فهي "بعض احلقوق حمفوظة" إىل، "حمفوظة احلقوق مجيع" عن بعيًدا له مالئمة يراها 

 نسبة اشرتاط مع  ألعامله،   هبا،بالنسبة  القيام لآلخرين حيق التي احلقوق نوع الفكري، مع حتديد إنتاجه نرش

 لصاحبه.  العمل

 مشكلة الدراسة 

والتي ختضع مجيعها  - ها والتعاون فيومشاركتها    ، اإلبداعات البرشية   إىل الفرصة للوصول    "الويب"أتاح  

الفكرية حلقوق   مسبوق   - امللكية  غري  نطاق  حيثعىل  التكنولوجيا   ،  أتاحتها  التي  املشاركة  إمكانات  تتشابك 

املشاركة املضمنة ف قوانني   قيود  الفكريةالرقمية مع  العامل  امللكية  امل  أنشئت، من أجل ذلك  حول  شاع  منظمة 

بني قدرة املنشئ    ، للمساعدة ف معاجلة التوترالتي قدمت عدًدا من الرخص   "Creative Commons"اإلبداعي  

وما    ، التوافق بني ما مُتّكنه التكنولوجيا حقوقه، وحتسني  وتنظيم    ،عىل مشاركة األعامل الرقمية عىل مستوى العامل 

الذين يرغبون ف    ، بديلة للمبدعنيإلبداعي من طريقة  وما قدمته رخص املشاع ا،  امللكية الفكريةتقيده حقوق  

،  "بعض احلقوق حمفوظة":  إىل  االفرتاضية  "مجيع احلقوق حمفوظة"برشوط أكثر مرونة من    مصنفاهتم، مشاركة  

 مناقشة مدى تأثري رخص املشاع اإلبداعي عىل حقوق امللكية الفكرية. من هنا تتمثل املشكلة ف:  
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 الدراسة وأهدافها  يةأهم

من  -جانبها النظرّي الذى يقدم ملفاهيم رخص املشاع اإلبداعي  إىلفة  باإلضا   -هذه الدراسة    يةأمهتأتى  

منطلق العالقة بني حقوق امللكية الفكرية ورخص املشاع اإلبداعي، ومدى توافق هذه الرخص بني حق املؤلف  

ك  من االستخدام العادل واملل  اإلطالق، وما يتصل هبا   إىللتقييد  واإلتاحة للمجتمع، وتدرج هذه احلقوق من ا

املنصات التي تتيح مصنفاهتا    أهموالعريب الستخدام رخص املشاع اإلبداعي، و  ويلالعام، والتعرض للوضع الد

للدراسة ف رصد العالقة بني حقوق امللكية الفكرية، ورخص املشاع   الرئيس   اهلدف  يتمثل و  وفًقا هلذه الرخص، 

  إىل  الدراسة  تسعى   ، الفرعية   األهداف   من  عةجممو  عىل   الرئيس   اهلدف  هذا  وينطوي  ،عي وتأثريها عليها اإلبدا

 :وهى حتقيقها، 

 التعرض حلقوق امللكية الفكرية، وحدود االستخدام العادل املسموح به.  -

 . ة املشاع اإلبداعي، ومراحل تطوره  تتبع نشأ -

 اإلتاحة.  إىلمن التقييد   اإلبداعي، وأنواعه، وتدرجهوم رخص املشاع الوقوف عىل مفه  -

 ع اإلبداعي.وفًقا لرخص املشا  توضيح طرق اإلتاحة  -

 إلقاء الضوء عىل واقع العامل العريب من تطبيق رخص املشاع اإلبداعي. -

 مصادرها ضمن رخص املشاع اإلبداعي. إتاحة منصات املشاع اإلبداعي، وطرق   استعراض -

 تساؤالت الدراسة 

 : تية اآل  عن التساؤالت  الدراسة اإلجابة قيق األِّهداف السالفة الذكر، حاولت ولتح

 ما حقوق امللكية الفكرية، وحدود االستخدام العادل املسموح به؟ -

 ؟ ملشاع اإلبداعي، وما مراحل تطورهمتى نشأ ا  -

 اإلتاحة؟ إىل من التقييد  وم رخص املشاع اإلبداعي، وأنواعه، وتدرجهما مفه  -

 حة وفًقا لرخص املشاع اإلبداعي؟ما طرق اإلتا  -

 ملشاع اإلبداعي؟ما واقع العامل العريب من تطبيق رخص ا  -

 مصادرها ضمن رخص املشاع اإلبداعي؟  إتاحة ما منصات املشاع اإلبداعي، وطرق -

 منهج الدراسة 

التحلييل، حيث إنه أنسب    استخدام املنهج الوصفي  -أهداف  من  إليه   سعىت   وما  – الدراسة  طبيعة  فرضت

  ،وما يرتبط هبا   ،يل املعلوماتطريقة منظمة لتحل استخدمت؛ حيث موضوع الدراسة إىل مناهج البحث وأقرهبا 

واقع استخدام رخص املشاع اإلبداعي عىل املستوى العاملي، واملستوى العريب، واستعراض    ليل وحت  ها، وتفسري
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ه الرخص، وعرض نامذج من املصادر،التي تنص ف صدر صفحاهتا  أشهر املنصات التي تتيح مصادرها وفًقا هلذ

 عىل استخدام رخص املشاع اإلبداعي.

 الدراسة  ودحد

احلدود املوضوعية: تتناول الدراسة رخص املشاع اإلبداعي، وطبقاهتا، وأنواعها، وما يتعلق هبا   -

 من حقوق امللكية الفكرية، واالستخدام العادل. 

الزمنية: - رصد  احلدود  عىل  وحتليل  تقوم  الدراسة  عامى    ه،موضوع  بني  ما  الفرتة  ف 

 م. 2019/ 2018

  لكتب،...إلخا   )الصور، والفيديو،  :ا من أشكال مصادر املعلوماتاحلدود الشكلية: تناولت عددً  -

 . (اخلاضعة لرخص املشاع اإلبداعي

 فردات المحورية في الدراسة الم

 ها:أمههناك عدد من املصطلحات واملفردات املهمة واملحورية التي قامت عليها الدراسة، من 

 copyright  : حقوق امللكية الفكرية 

ناشــــر،    أو  مســرحي،   كاتب   أو   ،   مرتجم   أو   حمرر،   أو   ملؤلف،   املمنوحة   رصية حل ا  القانونية   احلقوق   هي

  غريها  أوالفنية، أو  أوالدرامية،  أواملوسيقية، األدبية،  األعامل  من  نسخ  توزيع   أو  بيع، أو  إنتاج،  أو  لنرش،   موزع أو

  املصنفات   إعداد  ف  احلق  ،أيًضا   امللكية الفكرية  قانون  وحيكم  من القيود،  معني  عمل   إطار  ضمن  ،األعامل  من

 (.  Reitz, 2004) العامة  األماكن ف مصنف  أداء  أو  وعرض  ، منه أجزاء   أو  مصنف  واستنساخ ،املشتقة 

 Fair Use : االستخدام العادل 

امللكية    حلقوق   انتهاًكا   منه   جزء  أو  املصنف  نسخ  اليمثل  بموجبها   هو مبدأ قانونى خيضع لبعض الرشوط

والبحث،    والتدريس،   والتعليم،  األخبار،  عن  والتعليق،واإلبالغ  النقد،   ألغراض  سخ الن  ذلك  ف  بام  ، الفكرية

  بالنظر  التييج  العوامل   تشمل   أن   جيب   ، استخداما عادال  معينة   حالة   أية   ف   املصنف  استخدام  كان  إذا   ما   حتديد   وعند

  تعليمية   ألغراض   أو  جتارية   عةطبي  ذا   االستخدام   هذا  كان   إذا  ما   ذلك  ف   بام  ، وطبيعته  االستخدام   من   الغرض   :فيها 

  بحقوق  املحمي  بالعمل  يتعلق  فيام  املستخدم،   اجلزء   النرش، ومقدار  بحقوق  املحمي  العمل  ربحية؛ وطبيعة   غري

  الطبع   بحقوق   املحمي  أوقيمةالعمل  املحتملة،   السوق   عىل   االستخدام   وتأثري  ككل،  والنرش  الطبع

 (. Reitz, 2004والنرش)
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 :Creative Commons املشاع اإلبداعي 

من خالل توفري األدوات    هتا،تتيح تبادل استخدام اإلبداع واملعرفة وإعاد   ،هي منظمة عاملية ال تبغي الربح

القانونية أولئك الذين يرغبون ف تشجيع إعادة استخدام أعامهلم من خالل    ا أدواهت  تساعدو ،القانونية املجانية

سخية رشوط  بموجب  لالستخدام  من  ألموحدة  و   ، تقديمها  االستفادة  يريدون  الذين  األعامل  ولئك 

هذا   ،اإلبداعية من  االستفادة  يريدون  الذين  اإلبداعي  ،التعايشوأولئك  املشاع  خصيًصا    ه وأدوات  وقد صمم 

الويب الذي    ؛ للعمل مع  املحتوى  واستخدامه  ،بموجب رشوطهيقدم  مما جيعل  واكتشافه  عنه  البحث    .سهل 

((creativecommons,2018 

 : Creative Commons Licenses بداعي شاع اإل رخص امل 

توضح احلقوق التي   ،هلا عدة أنواع خمتلفة   ،بداعي هي نوع من تراخيص امللكية الفكرية املشاع اإل  رخص

مجيع    : بدال من"بعض احلقوق حمفوظة":  يتنازل عنها لآلخرين، مما ينتج عنه كون  واحلقوق التي حيتفظ هبا املؤلف  

ا ف كثري  معمول هبا حاليً   اإلبداعي«وأصبح عن منظمة »املشاع  م  2002يص هبا عام  الرتخبدأ    ، "احلقوق حمفوظة

 ( 2013للرتاخيص. )العايدي،شكال خمتلفة أ( 6)عيل  يبداعحيتوي املشاع اإل، من دول العامل 

 الدراسات السابقة 

مسحً أجرى   فالباحث  وذلك  الدراسة،  موضوع  حول  الفكري  لإلنتاج  شاماًل    ضبط ال  اتأدو  كل  ا 

 هذه األدوات العربية واألجنبية:  أهم ومن  أو اإللكرتوين؛ املتخصصة، سواء ف شكلها التقليدي فالببليوجرا

للجامعات،   - األعىل  للمجلس  التابع  املستقبل  نظام  ي فهرس  مقتنيات    كثري  فيه سجل  الذي  من 

للجامعات    األكاديمية   املكتبات الرسائل  التابعة  وكذلك  وقواملرصية،  البيانات اجلامعية،  اعد 

 املتاحة عليه. 

، بسنواته املختلفة، ثم قاعدة اهلادي  الفكري العريب ف جمال املكتبات واملعلومات   اإلنتاجدليل   -

 . (  )أعلم  املتاحة عىل موقع االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات

املتخصصة - الدولية  املهنية  اجلمعيات  بيانات  قواعد  ف  و  البحث  والعربية  حمركات  اإلنجليزية، 

 البحث. 

 :وهي  املعرفةاملرصي، بنكعىل املتاحة العاملية البيانات قواعد داخل   البحث -

- SCOPUS 

- EBSCO Host (LISTA/ ERIC/Academic Search Complete) 

- Sage Journals Online 

- ProQuest Theses and Dissertations 
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- Science Direct 

- ISI Web Of Science 

- Emerald 

- Springer 

املصطلحات العربية ومقابلها األجنبى، ذات الصلة املبارشة، بموضوع الدراسة،من  عدًدا من  مستخدًما  

 ها:أمه

 Copyrightحقوق امللكية الفكرية  -

 Fair Use االستخدام العادل -

 Creative Commonsاملشاع اإلبداعي  -

 Creative Commons Licensesرخص املشاع اإلبداعي -

ن الوقد  من  كثري  البحث  هذا  عن  ال تج  العلمية،  والبحوث  املشاع  دراسات  رخص  تناولت  تي 

اقترص عىل إلقاء الضوء عليها، ومنها ما تناول عالقتها باملكتبات، ومع هذا ندرت الدراسات  فمنها ما  اإلبداعي،

، ومنصاهتا، وطرق  التي تناولت رخص املشاع اإلبداعي وتطورها وأنواعها، وعالقتها بحقوق امللكية الفكرية 

  إىل مرتبة زمنًيا من األقدم    هيأبرز مالحمها، و  إىلهذه الدراسات، مع اإلشارة    أهمونستعرض فيام يأتى  إتاحتها،  

 األحدث، عىل النحو اآلتى: 

أطروحة وتطوره  املشاع  نشأة  Tsiavos ,2007))  تناولت  بدياًل   اإلبداعي،    النرش   حقوق   حلامية   بوصفة 

مؤسسوتطرق    السائدة، ف(  لورنسليسيج )  احلركة  خللفية  من  ةسامهم  البحث  من  الثاين  اجلزء  وتناول    كثري 

ف  املحتوى  وحركة  احلرة،  الربجميات   مؤسسة   : مثل  املؤسسات؛  للمشاع    املامرسة  تطوير  املفتوح،  العملية 

  تسمح بإتاحة مصنفاته،  تنظيمية  ألدوات   تقديمه  وحماولة  املبدع،  متكني  وقدم حتليالت ساعدت ف  اإلبداعي،

  احلايل، وقدمت  والنرش الطبع  حقوق  نظام  ف املوجودة  االختالالت  تقليدية، وحللت الدراسة ل ا احللول منبداًل 

 . "الويب"عىل  اإلبداعية املامرسات عىل  املعياري  حمتواها  لفرض  تنظيمية   الئحة

( إنفاذ   (Loren, 2007دراسة  امللكية    حقوق   عن  املحدود   والتخيل اإلبداعي،    املشاع  خص ر  تناولت 

وقامت حقوق  بتحليل    الفكرية،  بقانون  املحيطة  وآراءالتعقيدات  الفكرية،  للمصنفات    امللكية  املستخدمني 

، وصعوبة فهم ما  أم ال  اإلبداعية الذين جيدون صعوبة ف حتديد ما إذا كان املصنف خاضًعا حلامية حقوق النرش 

وتوصلت هذه   ،والنرشذه األعامل، وصعوبة حتديد موقع مالك حقوق الطبع  يمكنهم وما ال يمكنهم فعله هب

واضحة عىل    ة لتوفري حقوق عام  ،حقوق الطبع والنرش   و حيتضنها مالك  أدوات   يوفراملشاع اإلبداعي    : إىل الدراسة  

توضح هذه املقالة أن املحاكم جيب أن  و امللكية الفكرية، نطاق أوسع من تلك املنصوص عليها ف قانون حقوق  
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، وكذلك  ا ف أعامهلا اصة التي احتفظ هبا أصحاهب ية احلقوق اخلتعزيز موثوق الرخص، عن طريقتسهل نمو هذه 

هبا   يتمتع  التي  العامة  احلقوق  طريق وجودة  امل  وناملستفيدموثوقية  اإلبداعي  رخصاستخدام    عن  ،  املشاع 

اخلاضعة لرخص املشاع    انتهاك حقوق الطبع والنرش وخرق مطالبات العقد   االعرتاف املناسب بكل من دعاوىو

لتوضيح طبيعة احلقوق    ؛أن تتبنى املحاكم مبدأ التخيل املحدود عن حق املؤلفب صت الدراسة  ووأ  اإلبداعي،

 هبا. وتعزيز املوثوقية  ،املشاع اإلبداعي رخصبموجب  صدر تالعامة ف األعامل التي  

حلامية حقوق النرش    بدياًل بوصفه    تطور املشاع اإلبداعي،  Prodromos,2007))ة  دراس  تستكشف ف حني  

ن  م  ،عىل الرتخيص  قائاًم ه شكاًل  فلرخص املشاع اإلبداعي، بوص  أن اخلصائص املميزة، وتطرح فكرة  سائدةال

ملؤسس احلركة،ونتيجة لطريقة    القانونية يمكن تفسريها من خالل النظر ف اخللفية    ، التي قواعد التعريف حيث  

  بداًل   ،الستخدام ف جمال تطوير الربجميات التطوير اخلاصة التي تعهدت هبا مناقشات الربيد اإللكرتوين شائعة ا

التقليدية القانونية  املناقشات  جمموعة    ،من  تأثري  من  ذ وكذلك  من  متنوعة  العامل،  املشاركات  أنحاء  خمتلف 

ال وا من  الثاين  اجلزء  الواردة    دراسةستعرض  القائمة  كثري  ف املدخالت  التنظيمية  اهلياكل  مؤسسة    : مثل   ، من 

ف    ،بشأن التنظيم واملعنى   مؤسسها   ويظهر كيف تسهم وجهات نظر  املحتوى املفتوح،  الربجميات احلرة وحركة

التنظيم األدوات  توفري  وحماولة  املبدع  ال  بداًل   ، يةمتكني  احللول  الدراسة  من  هذه  وخلصت    : إىلتقليدية، 

املتمثلة    ، ألعمقاهليكلية ا  كالت هي أعراض للمش ، احلايل  امللكية الفكريةاالختالالت املوجودة ف نظام حقوق  

 منها. املصنفات واإلفادة  إىل حماولة لزيادة الوصول  ف تقييد اإلتاحة، وبذلك تصبح رخص املشاع اإلبداعي

  إىل التي هتدف  ه،  وتصميم رخص  ،مفهوم املشاع اإلبداعيفركزت عىل    Yan Jun ,2009))أطروحة    أما 

واملستخدمني  للمؤلفني  مرونة  أكثر  للمؤ،وت تقديم خيارات  بتمسمح  أعامهلم لفني  النسخ ب  ييز  ف  حرة  أو    ،أهنا 

الطريقة، يمكن للمستخدمني    وهبذه "بعض احلقوق حمفوظة"لإلعالن عن    -بموجب رشوط معينة    -التحويل  

هو وسيلة فعالة الستعادة    ، أن املشاع اإلبداعيبهذه الدراسة    أشارت ،و قانوين  احتكاراألعامل دون    إىل الوصول  

التأل العنارص إلجيادها  يف والنرش،توازن نظام حقوق  املزيد من  بحيث يصبح    ،لزيادة سيولة األعامل وتقديم 

،  تطوير االقتصاد والثقافة واالبتكار  ف  ، حيث تساعد رخص املشاع اإلبداعيتراكم الثقافة وتراثها أكثر سالسة

وإعادة إنشاء    ،تخدامتكلفة االس  ف تقليل  تسهم   نتائج هذه الدراسة أن رخص املشاع اإلبداعي  أهم وكان من  

 .ستخدمني واجلمهور احلصول عىل نتيجة مربحة للجانبنيبموجب هذه اآللية، يمكن للمبدعني وامل، واألعامل

، وتأثريها  "اإلنرتنت"أعقبت نشأة    التغريات الكبرية التي   ( (Huai Shen ,2012ف حني ناقشت دراسة

الدراسة   الفكرية، وعارضت  امللكية  املاحلامعىل حقوق  النرش ية  التيفرطة من حقوق  ستتعدى عىل املصالح   ، 

  تحاول  وأيدت هذه الدراسة فكرة املشاع اإلبداعي ورخصها، التي  املسار اجلديد لإلبداع احلر، ، ف ظل  العامة

https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=0811j2hfp/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Xia,+Huai+Shen/$N?accountid=178282
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،  املشاع اإلبداعي  عن طريق رخصواجلمهور    امللكية الفكرية،حتقيق التوازن بني االهتاممات وحائزي حقوق  

ملزيد من النقاش حول    األساساملفاهيم ذات الصلة، التي هي  من    كثري  قضايا، هى:   ةتفصيل مخسوناقشت بال

زيادة أعامل    قضيتها الثالثة ناقشت الدراسة ف، ووتأثريه مرشوع املشاع اإلبداعي،  ، ثم وصفتاملشاع اإلبداعي

احلداثة،  بعد  ما  تفكيك  الفكرية، ونظرية  امللكية  الفكريةلرصا  و   التحرير، وأزمة حقوق  امللكية    اع بني حقوق 

التي    الت ، حتليل املشك2.5حمتوى رخصة املشاع اإلبداعي اإلصدار    قدمت   ف اجلزء الرابع ،وحقوق اإلنسان

التعارض مع حقوق  بوواجهتها،   آنخاصة  الفكرية  السابقة وعىل    -األخري  فك، واذامللكية    - أساس األجزاء 

اإلبداعي و  الدراسة ترسم   للمشاع  الفكرية، محاية  صورة  امللكية  املستقبلية حلامية    حقوق  النامذج  والرتكيز عىل 

 ف املشاع اإلبداعي. املؤلفنيحقوق 

دراسة  بحقوق    :(  م 2014،في )سوي  وهناك  الفيوم،  بجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  وعى  تناولت  التي 

ني، عن طريق تطبيق استبانة  لقواندى قبوهلم ورفضهم هلذه اامللكية الفكرية، ودور تراخيص املشاع اإلبداعي، وم

ها: عدم وعى  أمهعدد من النتائج، من    إىلف ذلك منهج دراسة احلالة، وتوصلت    ، مستخدًمة (عضًوا  60عىل )

عينة الدراسة ملفاهيم املشاع اإلبداعي، وأوصت الدراسة بزيادة الوعي هبذه الرخص، وعقد دورات للتعريف  

 حوث ف هذا الشأن. مزيد من الدراسات والب ء إجراهبا، و

)بوعناقة،  دراسة  كذلك  تناولت   ( 2015وهناك  املشاع    -   اخلالقة   العموميات   استخدامات  والتي 

من املكتبات    نامذج  إىل   اإلشارة  مع  املجال،  هذا  ف  تطبيقها   آليات   وكذا  املكتبات واملعلومات،  قطاع  ف  -اإلبداعي

الدراسة    لبث   : احلقوق   من  النوع   هذا   واعتمدت   الفكر،   هذا   اعتنقت   التي استخدمت  حمتوياهتا ونرشها، وقد 

مصادره   إتاحة  مرحلة النضج،ف  إىل عدم وصول العامل العريب    :نتائجها   أهم التحلييل، وكان من    املنهج الوصفي

وختوف  اخلالقة،  العموميات  لرخص    ودوريات   املفتوحة  األرشيفات  ف   بحوثهم   إيداع  من  الباحثني   وفًقا 

 الشأن.  تقدم توصيات ف هذا الوصول احلر، ولكنها مل

التفاوض مععىل  تعرف  ال  إىل   تهدفف  ( 2016)رمضان،   أما دراسة  املكتبات اجلامعية ف  النارشين    دور 

ء الضوء  ذات الوصول احلر، وإلقا   أو   ،بشأن تراخيص استخدام مصادر املعلومات، سواء املتاحة منها باشرتاكات

املشاع    رخص   حتوى الرقمي املفتوح، ومدى صالحيةقانونية للمالرتاخيص ال  التطورات احلديثة ف جمال   عىل 

ف حتقيق التوازن بني محاية حقوق املؤلفني واملستفيدين ف العرص الرقمي، وتقديم بعض املقرتحات    اإلبداعي

تتالءم مع مقتضيات التعامل مع املكتبة الرقمية وشبكة اإلنرتنت، وما    ،ترشيعات جديدة  التي تساعد عىل وجود

نرش الوعي العام بوجود هذه الترشيعات، وكيفية تطبيقها    ية أمهتطلَّبه احلفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية، وإبراز  ي
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  أدوات  جمموعة من   ها عىل منهج املسح امليداين، باستخدام أهداف  واعتمدت الدراسة ف حتقيق،  واالستفادة منها 

 . ملقابلة الشخصية، واملالحظة، واةمجع البيانات املتمثلة ف: االستبان

ف رخص    رصاحة   مذكورة  املعنوية   احلقوق   كانت  إذا  ما Giannopoulou , 2017) )حني تناولت دراسة    ف

ومقارنة هذه احلقوق ف النظام  هوعالجهم، وطرق احلفاظ عليها،    فام،  كذلك  األمر  كان  وإذا  املشاع اإلبداعي،

والتأكيد إلا   املشاع   مع رخص   توافقها   من  التحقق   أجل   من   الفرنيس؛  البنود   كانت  إذا  ما   أيًضا   بداعي،    بعض 

  للمؤلفني، أم ال، وحللت الدراسة تراخيص   املعنوية احلقوق مع تتعارض رخص املشاع اإلبداعي، ف املوجودة

يمثل    ألنه   اإلبداعي ف القانون الفرنيس؛  املشاع  رخص  جتاه  خاًصا   ك حتدًيا أن هنا   إىل وتوصلت  ،  املفتوح   املحتوى

 . إتاحة  امللكية الفكرية أكثر  حلقوق  ية محا  نظام

 اإلبداعي  املشاع  رخص هية  ما عىل    تعرفال  إىل  عام  بشكل  هدفت  فقد  (م 2019،  ة)أبومحام   أما دراسة

ف  واملعلومات  املكتبات  ملجال  يتها أمهو تناولت  حيث  النظري،    يتها أمهو  اإلبداعي  املشاع  رخص  جانبها 

  رخص   آفاق تطبيق   رصد  ، وتناول اجلانب العميل العامل   حول   ا النتشاره  ويجالرت  مستجدات   خرآو  ،وأهدافها 

 بية. العر املعلومات بيئة  ف استخدامها  ف  التوسع ومعوقات   ،املعلومات بمرافق اإلبداعي املشاع

جاءت   الوطنية  عىل  تعرف  ال   إىلهدفت    التي (  م2019دراسة)حسن،  وأخرًيا  الترشيعات  قدرة  مدى 

ة هذه املصنفات  ة الفكرية للمصنفات الرقمية املتاحة عىل الويب، وحتديد طبيعوالدولية عىل محاية حقوق امللكي

من   وموقف مرص  اإلنرتنت،  مواقع  عىل  املنشور  الرقمي  املحتوى  متثل  هلذه  التي  الداعمة  الدولية  االتفاقيات 

الوصفي املنهج  الدراسة عىل  لتحقيق  احلقوق، وقد اعتمدت هذه  نتائجها:    أهمها، وكان من  أهداف  التحلييل، 

التطورات   ملواكبة  الترشيعات  هذه  حتديث  برضورة  الدراسة  وأوصت  والدولية،  املحلية  الترشيعات  ضعف 

 دعة النتهاك حقوق امللكية الفكرية. لوجية املستمرة، وتوقيع عقوبات راوالتكن

 يتها لموضوع الدراسة أهماتجاهات الدارسات السابقة و

ملوضوع    واألجنبي   العريب   الفكري   لإلنتاج  الكاملة  الصورة  وضيح ت نتائج الدراسات السابقة؛    أهم كان من  

  املوضوعات   وتعرف  ،رار التك  عمليات   لتجنب   وذلك  الفكري؛   اإلنتاج  تناوله  بام  اإلحاطةالدراسة، عن طريق  

عىل  والتعرف  ووالنوعية  والشكلية،  واللغوية،  والزمنية،   املوضوعية،   :وخصائصه   ه،سامت   الشاغرة،    مدى، 

 .التطبيقية واجلوانب النظرية، باجلوانب  االهتامم

املشرتك، وهو    هدفها   فوقد اتفق عدد من الدراسات السابقة، مع هذه الدراسة ف موضوعها العام، و

ا  ها، واختلفت هذه الدراسة عن سابقاهتف أغلب  التحلييل   ، مستخدمة املنهج الوصفي"املشاع اإلبداعي  رخص“

  "رخص املشاع اإلبداعي وعالقتها بحقوق امللكية الفكرية وتأثريها عليها   "  : حتديد موضوعها وهو  بتفردها ف 
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كثر دقة واستخداًما، من مصطلح  وهو املصطلح األ  "رخص املشاع اإلبداعي" :وحتديد املصطلح بكل دقة وهو

  والذي يعنى املنظمة التي تصدر هذه الرخص، وترعاها، والتي استخدمته بعض الدراسات   "املشاع اإلبداعي"

 بطريقة غري موفقة. 

فإن الدراسة احلالية استفادت كثرًيا مما سبقها من دراسات، حيث حاولت توظيف    ؛ ومهام يكن من أمر

تشخيص دقيق للمشكلة ومعاجلتها بشكل شمويل، ومن جوانب االستفادة العلمية    فة،كثري من اجلهود السابقال

 من الدراسات السابقة: 

االستخدام    اإلبداعي بني   َشاعُ مل ا  صَخ : رُ ن البحثي املوسوم بـصياغة دقيقة للعنوا  إىل الوصول   -

 . دراسة حتليلية  الفكرية: مللكية العادل وحقوق ا

التحلييل، ودعم مشكلة    ف استخدام املنهج الوصفي   الدراسات السابقة، إفادة الدراسة احلالية من   -

 يتها. أمهالدراسة، وصياغة 

 بقة ف إثراء اإلطار النظري. إفادة الدراسة احلالية من الدراسات السا  -

 فهي: أما عن جوانب الفجوة العلمية التي تعاجلها هذه الدراسة، 

رخص املشاع  "ملتغريات واملعايري اخلاصة بتقييم  تضمنت هذه الدراسة ربًطا للمشكلة البحثية با  -

 وتأثريها عىل حقوق امللكية الفكرية.  "اإلبداعي

 . ( دخل التطبيقيلنظري/ امل)املدخل ا : استخدمت الدراسة مدخلني مها  -

الوصول   - أجل  من  الدراسة،  عينة  ف  تنوًعا  الدراسة  هذه  للمنهج   إىل تضمنت  دقيق  تطبيق 

 املستخدم. 

السابق، العرض  موضوع:    من  بتناوهلا  اجلوانب،  متعددة  علمية  فجوة  عاجلت  الدراسة  هذه  أن  يتضح 

ا  اإلبداعي  َشاعُ ملا  صَخ رُ  عىل  حتدرا  الفكرية:  مللكيةوتأثريها  التطبيق،  ليليةسة  معايري  وتعدد  عينتها،  وتنوع   ،

 واستخدامها املنهج املناسب ملوضوعها. 

 صياغة االستشهادات المرجعية 

 American Psychological Associationالنفس    لعلم   األمريكيَّة   معياراجلمعية   عىل   الدراسة   اعتمدت 

(APA هبا.   الواردة املرجعية  االستشهادات صياغة ف 
 للدراسة النظري اإلطار 

مللكية   أن  عليه،  املتعارف  مقدًسا،    اإلنتاجمن  حًقا  وتعددها،  ومضامينه  مواصفاته  باختالف  الذهني، 

إطار جمريات وقواعد قانونية معتمدة    ة، ال جيوز الترصف فيها، وال استعامهلا من قبل غريهم، إال فوحرًمة مصانً 

فيها  لبس  إنسانية، ال  ترابطت  ومرشوعة، وألهداف وغايات  وذات صبغة موضوعية واضحة وحمددة،وقد   ،
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  - الكيانى-واالعتبار  مع ما حصل من تطور الوعى البرشى والتقدير   عوامل احلفاظ عىل حقوق هذه امللكية، 

يته ورضورة صيانته،بوصفه قيًمة  مه ومكانته، ف مدارج التقدم اإلنساين وأثره البالغ فيه، وأل  اإلنتاجلدور هذا  

 (. 1988يتقدم )اهلاشمي، وخالدة، وصانعة ملنطلق جديد يسمو به اإلنسان وإنسانية باقية 

 حقوق امللكية الفكرية 

الفكرية   امللكية  للمبدعنيحق  املمنوحة  احلقوق  يصف  قانوين  األدبية    ، مصطلح  مصنفاهتم  خيص  فيام 

الزيتية  ،والفنية  واللوحات  واملوسيقى  الكتب  من  واسعة،  مصنفات  طائفة  املؤلف  حق  واملنحوتات    ويغطي 

 .ة والرسوم التقنيةات واخلرائط اجلغرافياإلعالنالربامج احلاسوبية وقواعد البيانات و إىل ،واألفالم

،  أتىولكن فيام ي،  عىل قوائم كاملة باملصنفات املشمولة بحق املؤلف   ،ال يمكن العثور ف الترشيعات عادةو

 :ف كل أنحاء العامل بشكل عام، املصنفات الشائعة املحمية بموجب حق املؤلف  

مثل - األدبية  امل  :املصنفات  واملصنفات  واملرسحيات  الشعر  وقصائد  ومقاالت  الروايات  رجعية 

 . الصحف 

 .الربامج احلاسوبية وقواعد البيانات -

 . األفالم والقطع املوسيقية وتصاميم الرقصات -

 . اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية واملنحوتات  :املصنفات الفنية مثل  -

 . مصنفات اهلندسة املعامرية  -

 .ات واخلرائط اجلغرافية والرسوم التقنيةاإلعالن -

اإلوتشمل   أو  األفكار  وليس  التعبري  أوجه  املؤلف  حق  بموجب  املمنوحة  أساليب  جراءاحلامية  أو  ات 

ن املوضوعات  وقد ُتتاح، أو ال ُتتاح، احلامية بموجب حق املؤلف لعدد م  ،أواملفاهيم الرياضية ف حد ذاهتا ،  العمل

 (. 2018)الوايبو،  األبوةىل عنرص  العناوين أو اجلمل القصرية أو الشعارات، وذلك حسب نسبة اشتامهلا ع  : مثل

 :هناك نوعان من احلقوق املمنوحة بموجب حق املؤلفو

 . احلقوق االقتصادية، التي متّكن صاحبها من جني عائدات مالية من استخدام الغري ملصنفاته  -

 .مصالح املؤلف غري االقتصادية  ية، التي حتمياحلقوق املعنو  -

املؤلف حق  قوانني  معظم  ببعض  لصاح  :عىل   ، وتنص  الترصيح  ف  االقتصادي  احلق  احلقوق  ب 

أو ف احلصول، ف بعض احلاالت، عىل مكافأة لقاء استخدام    ،أومنعها فيام يتعلق بمصنف ما   ، االستخدامات

منع األعامل    ، ن لصاحب احلقوق االقتصادية املرتبطة بمصنف ما يمك. و(اجلامعية مثال  اإلدارةمصنفه )من خالل  

 :أو الترصيح هبا  اآلتية 

 . النرش املطبعي أو التسجيل الصويت :استنساخ املصنف بمختلف األشكال مثل  -
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 . كام ف املرسحيات أو كاملصنفات املوسيقية ،أداء املصنف أمام اجلمهور  -

 . و أرشطة الفيديو الرقمية مثال تسجيالت له عىل األقراص املدجمة أ إجراء  -

 . أو الكابل أو الساتل اإلذاعة بواسطة  املصنف بث -

 .لغات أخرى   إىل ة املصنفترمج -

 .فيلم مثال إىلمن قصة روائية   ر املصنف يوحت -

أبوة املصنف، واحلق ف  احلق ف املطالبة ب  ،ومن األمثلة عىل احلقوق املعنوية املعرتف هبا عىل نطاق واسع

 (. 2018)الوايبو، سمعة املبدع إىلبشكل قد ييسء   التغيريات التي ُتدخل عىل املصنفاالعرتاض عىل 

  املصنف   يعد   حيث   هذا احلق،   إلنقاذ  رسمية  ات إجراء  عيل   تعتمد  ال املؤلفني  حقوق محاية؛ بالذكر  وجدير 

  سينامئي،  رشيط   عيل   تة مثب  أم   ورق،  عيل   مدونة   أكانت  مادية، سواء   دعامة   عيل   وتثبيته  منه،   االنتهاء   بمجرد  حممًيا 

  ف معظم  يوجد   أنه   إال  ، املختلفة   احلفظ   وسائل   من   أم عىل غريها   صلب،   قرص   عيل   أم   سطوانة ضوئية،أ  عيل   أم

  منازعات  إثارة  عند  إثبات   وسيلة   وتسجيلها، بوصفها   املصنفات   تلك  إيداع  عملية  عيل   تقوم   وطنية   مكاتب   الدول

اإلشارةينو   ،ت املصنفا   تلك  انتهاك  تم   ما   حال   قضائية، ف    وقواعد  اآليل   احلاسب  برامج  إيداع  يتم :    إيل  بغى 

  ،تكنولوجيا املعلومات  صناعة  تنمية  هبيئة  وقواعدالبيانات الربجميات،  محاية   بمكتب ف مرص  وتسجيلها  البيانات

  احلصول   ويتم   الثقافة،  بوزارة   السمعية والبرصية   واملصنفات  مثل:الكتب   ، األخرى  األدبية   املصنفات  إيداع   ويتم 

 (. 2018)املركز املرصى،  . اإلعالم وزارة والتليفزيوين من اإلذاعي البث  تراخيص عيل 

حد ما عىل الرغم من شيوع استخدامه ف    إىلسميات اخلاطئة  من امل   "حق الطبع والنرش"د مصطلح  ويع

  اتفاقية ف، وتناول  ملستخدم ف إطار أعراف القانون املدين هو حق املؤل القانون العام، وأن املصطلح الصحيح ا

)   "برن" الفنية  واألعامل  األدبية  األعامل  من    ( م1886حلامية  أيا  تستخدم  وال  والفنية  األدبية  املصنفات 

من ذلك تعرف تلك األعامل بمصطلحات عامة،    وبداًل   ، "حق املؤلف"أو    ،"حق الطبع والنرش"املصطلحني:  

أو شكله،    اإلنتاجا ما كان أسلوب التعبري الناتج عن هذا  لتشمل كل إنتاج ف املجال األديب والعلمي والفني، أيً 

باريس حلامية امللكية    اتفاقية  )كام هو مبني ف   -املستمد من القانون الفرنيس-  "امللكية الصناعية"ويغطى مصطلح  

والعال  تبراءا "من:    كاًل   ( م1883ية  الصناع الصناعية  والتصاميم  املنفعة  ونامذج  التجارية  االخرتاع  مات 

، لذلك  "سامء التجارية، وبيانات املصدر، أو تسميات املنشأ، وقمع املنافسة غري املرشوعة واألعالمات اخلدمة و

نظم القانونية املتباينة، بام ف ذلك  مصطلح جامع يضم حتت مظلته كثرًيا من ال   "امللكية الفكرية "فإن مصطلح  

التجاري والعالمات  والنرش وبراءات االخرتاع  التأليف  والتي ال جيمعها سوًيا سوى سامت  حقوق  ة وغريها، 

منفصل، وتغطى أنشطة خمتلفة، وتعمل بأساليب وطرائق  قليلة جًدا، وقد استحدثت تلك النظم القانونية بشكل  

 (. 2012)هارمس، ف جمال السياسات العامة متباينة، وتثري قضايا خمتلفة 
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وتشمل جمموعة    ،ثالثة مبادئ أساسية  إىل تند؛وتسبرن محاية املصنفات وحقوق مؤلفيها   اتفاقيةتتناول  و

من األحكام املتعلقة باحلد األدنى للحامية الواجب منحها وبعض األحكام اخلاصة التي وضعت ملصلحة البلدان  

 الثالثة هي:  ية األساساملبادئ ، والنامية

)أي   ()أ املتعاقدة  الدول  إحدى  ف  الناشئة  م  :املصنفات  مؤلفها  يكون  التي  تلك  املصنفات  مواطني  ن 

الت أو  املتعاقدة  الدولة،  الدول  الدولة جيب أن حتظى ف كل دولة من  للمرة األوىل ف تلك    ،األخرىي نرشت 

 . ("املعاملة الوطنية "باحلامية نفسها التي متنحها ملصنفات مواطنيها )مبدأ 

 . "ئية التلقا "شكيل )مبدأ احلامية  إجراء جيب أال تكون احلامية مرشوطة باختاذ أي  ( )ب

احلامية. ومع ذلك،    "استقالل"احلامية عىل احلامية املمنوحة ف بلد منشأ املصنف )مبدأ    هذه  ال تتوقف  ()ج

وتوقفت محاية    ، تفاقيةأطول من احلد األدنى املنصوص عليه ف اال  ، إذا حدد ترشيع أية دولة متعاقدة مدة للحامية

 ء مدهتا ف بلد املنشأ. ، جاز رفض احلامية عند انتها املصنف ف بلد املنشأ

 تتعلق املعايري الدنيا للحامية باملصنفات واحلقوق الواجب محايتها ومدة احلامية: 

ا كانت  كل إنتاج ف املجال األديب والعلمي والفني، أيً "املصنفات، جيب أن تشمل احلامية    إىل بالنسبة    ( )أ

 . (تفاقية من اال 21ادة )امل  "ة أو شكل التعبري عنه طريق

احلقوق    عم(  )ب تدخل  املسموح هبا،  االستثناءات  أو  التقييدات  أو  التحفظات  بعض    الالحقة مراعاة 

 : استئثارية الذكر ضمن احلقوق التي جيب االعرتاف هبا كحقوق ترصيح 

 . حق الرتمجة  -

 .حق حتوير املصنفات وتعديلها  -

 . العلني للمرسحيات واملرسحيات املوسيقية واملصنفات املوسيقية األداء حق  -

 .الوة املصنفات األدبية علنا ت حق -

 . حق نقل أداء تلك املصنفات للجمهور -

حق اإلذاعة )مع جواز النص ف ترشيع الدولة املتعاقدة عىل جمرد احلق ف احلصول عىل مكافأة   -

 . (عادلة بدال من حق الترصيح

 بعض  مع جواز نص الدولة املتعاقدة عىل السامح ف ،  شكل كانأى  طريقة أو    حق االستنساخ بأية -

ت أي  دون  باالستنساخ  اخلاصة  إخالل  رشط  ،رصيحاحلاالت  باالستغالل    عدم  االستنساخ 

العادي للمصنف، وأال يسبب أي رضر ال داعي له للمصالح املرشوعة للمؤلف، ومع جواز  

 . ادلة عن التسجيالت الصوتية للمصنفات املوسيقيةالنص عىل احلق ف احلصول عىل مكافأة ع

توزيعه    املصنف أو إلنتاج مصنف سمعي برصي، وحق استنساخ ذلك  ، ما حق استعامل مصنف  -

 أو أدائه علنا أو نقله للجمهور. 
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اإلقرار باحلق الشخيص للمؤلف واملبدع،    إىلتوصل ف النهاية،    املجتمع الدويل،  :إىل نخلص من كل هذا،  

صيانته، ومحايته، إزاء من حياول    إىلفة  وضع القواعد والنصوص املقننة هلذا احلق، واهلاد  إىل ته املصنفة، وجتاه ماد

ف حدوده املرشوع بام    الوقت نفسه، وضع هذا احلق الشخيص  ف االعتداء عليه، أو انتهاك حرمته واستغالله، و

 . (1988  ن هذه املادة املصنفة )اهلاشمى،ال يتعارض وموجبات االستفادة العامة، عىل النطاق املعرف، م

تتناول  و اإللكرتوين، تفواال املعاهدات  مل  للنرش  القانوين  الدولية اإلطار  ؤلف والنرش  امل وحقـوق    اقيات 

كانــت ملكــية جتاريــة للعالمــات  أســواء    بشكل عامكية  بشكل حمدد، بل جاءت تدور ف فلك حقوق امل

أ صــناعية  م الــتجارية  بملكــية  مثل  ا،  االختـراع   راءات،  قـبل  مـن  حمـاوالت  هـناك  كانـت  يـبو  الووإن 

م الــتي كــرس اتفــاق  ١٨٧١فقــد نظمــت معاهــدة بــاريس  ،  عىل النرش اإللكرتوين   لتطبيق ذلك  ،وغريها 

ي جــاءت ف اتفاقــيات إنــشاء  الــت  Trips  اتفاقيةاألدبــية والفنــية، وكــذلك    محايــة لألعمــال  "بــرن"

العا   مــنظمة  ا ملالــتجارة  بحقــملــية  املــتعلقة  معاهــدة وق  مــرشوع  وكــذلك  الفكــرية،    "ويــبو"  كــية 

ولقد حاولت معاهدة الويبو، تغطية  ،  واألعامل الرقمية  والتي تضمنت األعامل التحضريية هلا،  ،املؤلف   حلقوق 

الـشبكات الـرقمية، حـيث حتـدث خـالل عملـيات البث سلسلة من    خالل عملية البث فمسألة ما ينتج من  

علــى القــيام    ينطوي  ستخدم،امل من قبل    وحتى التصفح، أ عروف أن االستخدامامل ومن    ،اإلنتاج  إعادة  عمليات

الفقـرةاحلالـة، ف   بعمــل نــسخ مؤقــتة، وحتمــيلها علــى الكمبيوتــر الشخـيص، وف هــذه من    ( 2)   ـإن 

حيث    ،ا ، من أجل أن يصبح العمل مفهومً قت ؤ امل  اإلنتاجالـسامح بإعـادة    ، جتيز كاستثناء عىل إمكان(7املعاهدة )

ؤلف  املسمح به    يالعمل الذأوظـرفية، شـريطة أن يكون ذلك ف سياق استخدام  ،  مؤقـتة   اإلنتاج  تكون إعادة

 (. 2001  )أبو صقر، أو يسمح به القانون

 Fair Use: االستخدام العادل 

تثناء عىل القاعدة العامة التي تقىض بتطبيق  يعد عدم شمول بعض املصنفات باحلامية املقررة حلق املؤلف؛ اس

عىل املصنفات األدبية والعلمية والفنية لصالح مؤلفيها، سواء أكانت هذه املصنفات أصلية أم    محاية حق املؤلف 

حق املؤلف الوطنية واالتفاقيات الدولية اخلاصة    مشتقة، وهذا االستثناء يرد عىل سبيل احلرص ف معظم قوانني

أسباب تتعلق باملصلحة العامة،    إىلذلك ألن عدم متتع هذه املصنفات باحلامية، يرجع ف الغالب    بحق املؤلف،

األحيان    فو اإلبداع   إىل بعض  من  اإلفادة  تقتىض  البرشية  إن مصلحة  إذ  الشخصية،  باملصلحة  تتعلق  أسباب 

خاصة أن وبدمها ورفعة شأهنا،  والفني، ففي اطالعها عىل هذا اإلبداع ما يسهم ف ثرائها وتقالذهني واألديب  

ما    إىل البرشية مجعًيا رشيكة للمؤلف فيام أبدعه من مصنفات، فهو مل خيرج مصنفه من فراغ، بل هو أضاف لبنًة  

إلنتاج ما أبدعه من مصنفات،    من مؤلفني  سابقيهوصل إليه الفكر السابق عليه، فال شك أنه قد أفاد من فكر  
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 بانتشاره واطالع البرشية عليه، وإعجاهبا به،  صنفه، الذي لن ينجح ويزدهر إال املؤلف مدين للبرشية بإنجاح م و

 (. 2011ومن هنا كان له بعض احلق عىل مصنفاته )أبومحد، 

  ين اآلخرحرمان    األحيان،ف   كثريمن  ف   تتسبب  قد  تلك احلامية،  من  املؤلف  عليها   حيصل   التي  الفائدة  لكن

هتدف لا   العامة  واملصلحة  اليتناسب   منها،وهوما  ولتحقيق   إبداعات  من   ى القصو  االستفادة  إىل   تي    املؤلفني، 

  الترشيعات إلقرارحق  املحمي،جلأت  باملصنف  باالنتفاع  اجلمهور   ورغبة  املؤلف  حقوق   بني   موضوعية  موازنة

  موضوعية  عىل   أبرز اإلثباتات  اإلقرار  هذا   يعد  حيث  الشخصية   عىل املؤلفات  الشخصية  النسخة   عمل  اجلمهورف 

  ف مواضيع  املصلحتني هاتني بني  التوازن ويتجىل (   2013)الداللعة،  املوازنة هذه  لتحقيق  املؤلف حقوق أنظمة

  الوقت نفسه   املؤلف،فإهنافأعامل    ف   واألصالة  اإلبداع  محاية   هذه األنظمةعىل   تؤكد  حني  األنظمة،ففي   ف  عدة

  الستعامل   اإلجبارية  املادية والرتاخيص   وقاحلق  لرسيان  النظامية  ملدة:  احلقوق،مثال  عىل هذه  القيود  بعض  تضع

تتيح  للمصنفات   العادل  االستخدام  املحمية، وكذلك  املصنفات   ونسخ  طباعة   ف  احلق  للعامة  املحمية، والتي 

  "برن"اتفاقية   من   ( 2/ 9املادة)   املؤلف، ف حني وضعت   إذن   أوالتعليم، دون   النقد  ف حاالت  املحمية   املصنفات 

  املوقعةعىل   الدول  عىل   جيب"::فيها   جاء  النسخ،حيث  للحق ف  استثناءات  ملنح  مبدأ  نيةوالف  األدبية  للمصنفات

بنسخ   تفاقية اال احلاالت   ف   واألدبية   الفنية   األعامل  السامح  االستثناء  يكون   أال   االستثنائية،برشط   بعض    هذا 

للمصنف   االستغالل  مع  متتعارًضا  املرشوعة  غريمربر  رضًرا  واليلحق،العادي    "للمؤلف   باملصالح 

 (. 1978)برن،

خالل  ومفهومه؛  العادل  االستخدام  ملصطلح  ظهور  أول  كان    ف  Folsom v. Marsh)قضية  وقد 

  للرئيس دون   روائية  سرية  إلنشاء"واشنطن  جورج"للرئيس    صةخا   أوراًقا   عليه  ملدعى م، استخداما  1841عام

  وذكرت ف   ،امللكية  حق   عىل   دًيا عت  اليعد   األوراق  استخدام تلك  أن  املحكمة   وجدت  احلق،وقد   مالك  إذن من

  وجود االستخدام   من  للتأكد  تعليمي،  شبه   لغرض  األوراق، وكان  من  بسيط  جلزء  كان  االستخدام  أن  حكمها 

و  العمل  باالعتبارطبيعة  األخذ  ينبغي  إنه  :للقول   املحكمة  العادل،ذهبت ونوعه،    اجلزءاملستخدم،  يةأمه املنشأ 

لالستخدام   كل   تشكل   العوامل   هذه  كل والعوائد،باألرباح    األصيل   تأثراملصنف  ودرجة   العنارصالرئيسية 

ونتيجة   مراحل   ف  املؤلف   حقوق  محاية   تواجه  التي  الناجحة  للحلول  الترشيعية  السلطة   تقديم   لعدم  العادل، 

  جهة   من  العامة  واملصلحة  جهة  من  املؤلف   حقوق   بني  التوازن  من  نوًعا   ختلق  أن  املحاكم   عىل   كان  فقد  متقدمة،

  مشكلة  Storm Impact, Inc. v. Software of the Month Clubقضية   ف  املحكمة   تناولت   قد ى،و أخر

مستوى    إىل  أشارت  هذه،حيث  التوازن لرفع  مهم  مادية،هوطريق  مكاسب  عىل  للحصول  األفراد  تشجيع 

التقدم،البد   هذا  يستمر  لكي  املقابل  املؤلفني واملخرتعني، وف  مواهب  العامة من خالل  السامح  من  املصلحة 
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ماوصلت إليه من إبداع، ومن هنا جاءت رضورة التوازن    املصنفات السابقةوالبناءعىل   إىل لآلخرين بالرجوع  

 (. Ding,2019ت من جهة،والسامح لآلخرين بالبناء عليها من جهة أخرى )بني محاية املصنفا 

 Creative Commons (CC) : املشاع اإلبداعي 

اإلنجليزي   االقتصادي  لويد"نرش  فورسرت  عام    "وليام  عن  م،1833ف  افرتاضًيا  مثااًل  يتضمن  كتيًبا 

كان هذا هو وضع رعاة املاشية الذين يتقاسمون قطعة أرض مشرتكة حيق هلم  ،  االستخدام املفرط ملورد مشرتك

ع راٍع أكثر من العدد  ه إذا وضافرتض أن  ، العادة ف القرى اإلنجليزية  جرت فيها أن يرتكوا أبقارهم ترعى، كام  

لكل حيوان إضاف، يمكن أن حيصل  ، الرعي املفرطاملخصص له من املاشية عىل القواسم املشرتكة، فقد يؤدي  

إذا اختذ مجيع الرعاة  ،عات الراعي عىل فوائد إضافية، ولكن املجموعة بأكملها تتقاسم األرضار التي حلقت باملشا 

اجلميع  تدمريه، عىل حساب  أو  املشرتك  استنفاد  يمكن  الفردي،  العقالين  االقتصادي  القرار   Corbett))  هذا 

,2011. 

اإلبداعي   املشاع  تسمية  أصل  هاردين"االقتصادي    إىل   "Creative Commons"ويرجع    "جاريت 

Garrett Hardin"  مقال نرش  املهم تعندما  ا"  ة ه  عام  "The tragedy of the commons"  "ملشاعمأساة  ف 

، حول الرعي  ، الذي استشهد به"لويد"استمدت املقالة عنواهنا من كتيب  "ساينس"، الذي نرش ف جملة  م 1968

املشكالت التي ال يمكن حلها بالوسائل التقنية، والتي ختتلف    "هاردين"ناقش  ، حيث  رط لألرايض املشرتكةاملف

و ال يشء ف طريق  ، والتي تتطلب القليل أالعلوم الطبيعية التغيري فقط ف تقنيات  "لك التي هلا حلول تتطلب  عن ت

املوارد  البرشي، واستخدام    النمو السكاينعىل    "نيهارد "ركز  حيث    "األخالقأو أفكار    قيم اإلنسانيةالري ف  التغي

جادل بأنه إذا كان األفراد يعتمدون عىل أنفسهم وحدهم، وليس عىل عالقة  ، و فاهيةلألرض، ودولة الر  الطبيعية 

اآلباء واألمهات الذين يتكاثرون بشكل  و،أرسة مصدر قلق عاماملجتمع واإلنسان، فلن يكون عدد األطفال لكل  

ور عىل مثل  تم العث،أقل ألهنم لن يكونوا قادرين عىل إعالة كل طفل بشكل كاف   امفرط سوف يرتكون أحفاد

ف السامح بمأساة املشاعات؛    يةدولة الرفاهباللوم عىل    "هاردين"ألقى  ،  هذه املالحظات السلبية ف مملكة احليوان 

أمر  "مالثوس"كارثة  من حقوق اإلنسان، فإن    حيث توفر الدولة لألطفال وتؤيد اإلفراط ف الرتبية كحق أسايس

العاملي    اإلعالن صف  من األمم املتحدة : ي  اآلتىاله عن أسفه لالقرتاح  ، فقد عرب هاردين ف مقمن ثم و،ال مفر منه 

اختيار  ويرتتب عىل ذلك أن أي  (  16)املادة  للمجتمع  يةاألساساألرسة بأهنا الوحدة الطبيعية و  حلقوق اإلنسان

جيب أن يقع بشكل ال رجعة فيه مع العائلة نفسها، وال يمكن أن يتخذها أي   ،فيام يتعلق بحجم األرسة ،أو قرار

 Hagedorn, 2017) .)شخص آخر
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رأسهم   وعىل  اإلبداعي،  املشاع  منّظرو  عارض  وقد 

ليسيج" الرؤية موضحني    Lawrence Lessig"لورانس  تلك 

الفكرية املنتجات  حالة  ف  هذه   أنه  حتدث  لن  واإلبداعية، 

إن إذ  بزيادة   املشكلة،  قيمته االجتامعية  تزيد  إبداعي  منتج  كل 

منه، وباإلضافة   املستفيدين  األفراد  باملفهوم  فذلك،    إىلعدد  لالستهالك  ليست عرضة  الفكرية  املنتجات  هذه 

كوميديا  "أن نتحدث عن    اإلبداع البرشى ال حمدود، ومن ثم نستطيع  ألناملادي، وال ختضع للقصور الطبيعي  

 (. 2014)اليرباندي، "املشاع اإلبداعي"حيث املنتجات املعنية هي  "Comedy of the Commonsاملشاع 

مهمة املرافعة    "ستانفورد"ا للقانون ف جامعة  أستاذالذي كان يعمل آنذاك    "لورانس ليسيج"وقد تبنى  

محاية امللكية الفكرية، ف  ف الطعن املقدم ضد متديد فرتة  أمام املحكمة الدستورية العليا ف الواليات املتحدة؛  

قانون   أنه خمالف للدستور األمريكي، وقد اعتمد    "سونى بونو"إطار  ف مرافعته عىل نقطتني    "لورانس"عىل 

 أساسيتني مها: 

 ف الدستور األمريكي.  "حمدودية الفرتة الزمنية"متديد فرتة احلامية خيرق رشط  -

 لحق األول للدستور. افية ينتهك املية لعرشين سنة إضمتديد فرتة احلام -

لتمديد فرتة    "سونى بونو "لكن املحكمة الدستورية العليا رفضت هذه االدعاءات؛ وأقرت برشعية قانون  

عن امليض    "لورانس"حقوق امللكية الفكرية، وبأنه ال يتعارض مع دستور الواليات املتحدة؛ إال أن ذلك مل يثن 

يمكنقدًما نحو اإلج السابق: كيف  السؤال  التوازن  ابة عن  إعادة  الفكرية،    إىلنا  امللكية  احلالية حلامية  القوانني 

نمو يتيح  الويب  بشكل  عرص  ف  األعامل  ؟االزدهار  تطوير  الستمرارية  املالئمة  احلوافز  وجود  ضامن  مع   ،

 ,Fitzgerald 2014اإلبداعية

ه املطالب املذكورة  ذا التساؤل، ملبية ف الوقت نفسالعبقرية لتجيب عن ه "لورانس"ومن هنا أتت فكرة  

: وهي منظمة غري ربحية تأسست ف والية   Creative Commons (CC)املشاع اإلبداعي"آنًفا، وذلك بإنشاء  

بناء طبقة منطقية ومرنة حلامية  ":  إىلم، هتدف  2001ف الواليات املتحدة األمريكية ف عام    "فرانسيسكو سان"

حتقيق هذا اهلدف    إىل، وتسعى هذه املنظمة  "امللكية الفكرية ملواجهة الرشوط احلالية التي ما فتئت تزداد رصامة

القيود أو احلريات التي يريدون تطبيقها عىل    دوات لتمكني املؤلفني من حتديدعن طريق توفري جمموعة من األ

أعامهلم اإلبداعية، كام تقدم أيًضا موقًعا عىل شبكة اإلنرتنت ملساعدة املؤلفني عىل اختيار أكثر الرتاخيص مالءمة  

حتفيز    إىلاملنظمة، وتسعى    دافأه  دعم املشاريع التي تتالقى غاياهتا مع  إىلالحتياجاهتم ومتطلباهتم، باإلضافة  

 (. 2009)السلاموى،  اإلبداع ف عرص اإلنرتنت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%88
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م، مقاطع فيديو  1999ف أملانيا ف عام  (  Tübingen)  "نجتوبن"الطريق املوازي نفسه، نرشت جامعة    فو

اإلنرتنت   عىل  بالوقت  املتعلقة  ملبادرهتا  اإلنرتنت  عىل  املحارضات   Tübinger Internet Multimediaمن 

Server  حركة األفق  ف  لتظهر  املفتوح"،  املنهاج  معهد  "ف  OpenCourseWare" (OCW)""برنامج 

  ، كيني ف الشأن املعلومايت ياألمر  الباحثني موعة صغرية من  جمالتي جاءت عن طريق    "ماساشوستس للتكنولوجيا 

من مناهجه الدراسية كلها    موادَ   "معهد ماساشوستس للتكنولوجيا "الفكرة ف أن خيتار    احلركة أو   تلّخصت تلك 

 أن كل شخص بإمكانه "مفتوحة وجمانية":وتعني كلمتا  ،

ون  دويضعها ضمن أعامله ويترصف هبا،    ،ا يرتمجها ويعيد توزيعه  أن يقرأها وحيصل عليها، وكذلك أن 

وقد  قيو الربق د،  برسعة  الفكرة  تلك  برسعة،انترشت  مؤّيدهيا  عدد  املنهاج  "سم  ا ومحلت    ، وتنامى  برنامج 

معهد ماساشوستس  "ف موقع   "برنامج املنهاج املفتوح"وصار قسم "OpenCourseWare"(OCW) "املفتوح

ويزوره ماليني األشخاص الذين يأتون من مشارب    ، جامعي  هاج من  2000) حيوي ما يزيد عىل    "للتكنولوجيا 

إن تلك املناهج يمكن تنزيلها عىل احلواسيب الشخصية، كام ال يقترص التعامل  ف  طبيعة احلالوب  ،وخلفيات متنّوعة

تشري  تلك املناهج، إذ    إىلمدى احلاجة    ة أيضا وأثبتت هذه احلري،  نرتنت املوقع عرب اإل  إىل معها عىل زمن الوصول  

 (. Snijder ,2015)  شهرًيا  ألف منهاج جامعي متكامل 250تنزيل ما يزيد عىل    إىلاألرقام 

تعزيز التعلم البرشي ف مجيع  "  :هو   –  OCW)  وراء  -  "ماساتشوستس للتكنولوجيا "كان تفكري معهد  و

ل املثال ال احلرص،  يسمح للطالب )بام ف ذلك، عىل سبي املعرفة،عىل أن  توافر شبكة من    عن طريقأنحاء العامل  

  عددىء  منذ ذلك احلني، أنش، و أثناء الفصل  فحتى يكونوا أكثر انخراًطا   ،ر استعداًدا للصفوفأن يصبحوا أكث 

اجلامعات قبل  مّمول    بعضها ،  من   William and Flora Hewlett"  هيوليتوفلورا  ويليام  مؤسسة  "ن 

Foundation 

قمي جماين ومفتوح للمواد التعليمية  ع: ر، وهو مرشوConsortium(  OCW)   وفًقا ملوقع الويب اخلاص بـ

متاح لالستخدام والتكيف بموجب ترخيص مفتوح، مثل بعض تراخيص  ، دوراتودة، يتم تنظيمه كعالية اجل

اإلبداعي انضمت  املشاع  وقد  التعل  إىل ،  واملؤسسات  اجلامعات  أغلب  الفذة،  املبادرة  وترمجت  يهذه  مية، 

ل أنحاءمناهجها، وأتاحتها  املشاع اإلبداعي)  طالهبا ف كل  الفكرة نواة   Giannopoulou)العامل، وكانت هذه 

,2014. 

املتحدة األمريكية،    "سان فرانسيسكو"منظمة غري ربحية، مقرها مدينة  واملشاع اإلبداعي   الواليات  ف 

افق مع   نحو يتوعليها عىل   واإلضافة  ،توسيع جمال األعامل اإلبداعية املتاحة للناس لالستفادة منها   إىلوهتدف  

الفكرية امللكية  قوانني  العمل    أهداف   ومن،  متطلبات  صاحب  يمنح  حيث  التشاركية،  تسهيل  أيًضا  املنظمة 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/University_of_T%25C3%25BCbingen&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhCUarNFobHBK_1sy9-DDBrVHH4kw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/University_of_T%25C3%25BCbingen&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhgJ-TCuXqAgQ7WnRz8x7pIA4IJeVg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/William_and_Flora_Hewlett_Foundation&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhigbDG4AKHK_zXJA-DjDqNL8AS2uQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/William_and_Flora_Hewlett_Foundation&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjL8Z8xE_RWOT5WFZ9nCE4c6eMQ-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=ar&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/William_and_Flora_Hewlett_Foundation&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhjL8Z8xE_RWOT5WFZ9nCE4c6eMQ-Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhzRIJlWTYPnsBBzNwQD1rY6n5DwQ
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ترخيًصا لآلخرين باستخدام عمله بحسب إحدى الرخص املبينة، ف حني أن الوضع املبدئي هو افرتاض احلامية  

ليستخدمها    ، للملكية الفكرية، وتسعى لرتوجيها مة عدة رخص  أصدرت املنظ ، وقد  الكاملة ألي عمل فور نرشه

رشكة  ،مؤسسة املشاع اإلبداعيتعد  ال  ، و املبدعون حول العامل جماًنا لرتخيص املصنفات الفكرية التي ينتجوهنا 

م خدمات ة  عالق  تنشئ إنَّ توزيع رخص املشاع اإلبداعي العمومية ال    ، أواستشارات قانونية،  حماماة، كام ال تقدِّ

وامل لهحامي  والموكِّ أخرىة  أي  ،  هبا    ، عالقة  املتعلِّقة  واملعلومات  اإلبداعي رخصها  املشاع  مؤسسة  كام  "تتيح 

م  ،كام  "هي صة بموجب أحكامها    يةأ، وال  ضامنات بشأن رخصها   ة مؤسسة املشاع اإلبداعي أيال تقدِّ مادة مرخَّ

ية  ئول ية مس ،أال تتحمل بأي شكل كانع اإلبداعي  مؤسسة املشا ،إن  معلومات هلا عالقة بذلك  ية أ  ال ورشوطها، و

َخص  الرُّ هذه  استعامل  عن  النامجة  األرضار  ممكن  ،عن  قدر  ووألكرب  إحدى  ،  استعامل  البمجرد  رخص  هذه 

دة  ، العمومية صة بموجب أحكام ورشوط حمدَّ ُص اجلمهوَر اإلذَن باستعامل املادة املرخَّ ف حالة عدم  ،وَيمنح املرخِّ

ص   لب احلصول تطي  ، وجود أي سبب عىل سبيل املثال بسبب أي استثناء أو تقييٍد ساٍر بموجب   - عىل إذن املرخِّ

فقط    املشاع اإلبداعي  مَتنُح رخُص ، و فإنَّ هذا االستعامل لن يكون خاضًعا ألحكام هذه الرخصة  -حق املؤلِّف 

ص سلطة ملنحه  ، اإلذن بموجب حق املؤلِّف وحقوق أخرى معيَّنة فإنَّ استعامل    ، ومع ذلك  ،ا يكون لدى املرخِّ

صة قد يكون مقيًَّدا ألسباب أخرى، بام ف ذلك أن يكون للغري حق مؤلِّف أوحقوق أخرى ف هذه   املواد املرخَّ

ص أن يتقدم بطلبات خاصة، كأن يطلب أن ُيشار  ،واملواد  مجيع التعديالت أو أن يتم وصفها   إىل يمكن للمرخِّ

(Araya ,2015)  ،بعض احلقوق  "فكرة    إىل   "كل احلقوق حمفوظة"  فكرة التحول من فكرةويوضح الشكل اآلتى

 فكرة امللك العام: إىل ، وكذلك زيادة مستوى اإلتاحة "حمفوظة

 

 ( creativecommons,2018)اإلتاحة  يوضح التدرج في ( 1)شكل رقم 

 نشأة رخص املشاع اإلبداعي وتطورها: 

دة من األتتيح رخص املشاع   ن املبدعني وأصحاب احلقوق    ،حكام والرشوطاإلبداعي جمموعة موحَّ متكِّ

استعامهلا اآلخر من  واملواد    ؛ين  املؤلَّفات  من  املبتكرة  أعامهلم  املؤلف    ، املحمية  األخرىملشاركة  حق  بموجب 



 دراسة حتليلية ُرَخص املَشاُع اإلبداعي وتأثريها عىل حقوق امللكيةالفكرية: 28

 

املعيَّنة   العمومية  األخرىوبعض احلقوق  الرخصة  إليها ف  ارات غايات تعريفية  االعتبهذه    ، حيث تعدّ املشار 

اعتبارات متعلقة  رخص املشاع اإلبداعي، وتشتمل عىل  من    عىل سبيل احلرص، وال تشكل جزءً   تفقط، وليس

صني لني بإعطاء اإلذن للجمهور  ، وهى باملرخِّ ة لالستعامل من ِقَبل أولئك املخوَّ الستعامل مواد بطرق تكون    ، معدَّ

عىل  ،وغري قابلٍة للرتاجع عنها ،وهى  األخرىمن احلقوق الـُمعيَّنة    وغريه  ، باألصل مقيَّدة بموجب حق املؤلِّف

وفهم املختارة  الرخصة  أحكام ورشوط  قراءة  صني  تطبيقها   ها املرخَّ احلقوق  ،وقبل  تأمني  أيًضا  صني  املرخِّ عىل 

،  ى؛ وذلك حتى يتمكن اجلمهور من إعادة استعامل املواد كام هو ُمتوخَّ هذه الرخص   ة قبل تطبيقالالزمة كافً 

صني اإلشارو رخص    ةوهذا يشمل املواد اخلاضعة ألي  ،ملواد غري اخلاضعة للرخصة ا  إىلة بوضوح  عىل الـُمرخِّ

اإلبداعي املشاع  رخص  من  استثناء   ،ُأخرى  بموجب  الـُمستعَملة  املواد  املؤلِّف   أو  ،أو  حق  عىل    تقييد 

((creativecommons,2018. 

من  ويصدر جمموعة  اإلبداعي  حقوق    ، رخصال املشاع  استخدام  جيوز   املؤلفتنظم  ال  التي  بالطرق 

توضح احلقوق التي حيتفظ هبا املؤلف واحلقوق التي    مستوياتتوجد منها عدة  ها،وممارستها دون موافقة صاحب

  التي تتبناها   "مجيع احلقوق حمفوظة" نعا  عوًض  "بعض احلقوق حمفوظة" يتنازل عنها لآلخرين، مما ينتج عنه كون

إصدارات متتابعة، كان هدفها التحسني والتطوير، وضبط العالقة بني املؤلف    امللكية الفكرية، وقد صدرت أربع

 هتا املختلفة،والتي يمكن تلخيصها فيام يأيت: اهلذه الرخص وإصدار  ةواملستخدم،ويمكن عرض املراحل اخلمس 

، وكان شاع اإلبداعيامل عن منظمة  م،  2002ديسمرب    16صدرت ف    تيالVersion:1.0اإلصدار -

مالحمها  أبرز  اإللكرت  إتاحة  من  للمصادر  عامة،  الرخصة  رخصة  وكانت  وجود  ونية،  مع 

استثناءات كثرية، والسامح بالرتمجات املحلية والتعديل عليها،وكان يلزم لتطبيق هذه الرخصة  

 . العنوان واملؤلف، وحقوق التأليف والنرش، إىلاإلشارة 

ج  Version:2.0اإلصدار - بحلول  التي  العالقة  2004مايو    25اءت  توضح  بدأت  والتي  م، 

بني   أفضل  أبرز مالحمها:بشكل  وكان  منه،  واملستفيد  الرتخيص  أعطى  لـ    إتاحة  من  الرخص 

URL. 

م، وكان من أبرز مالحمها: التنازل رصاًحة  2005والتي صدرت ف يونيو    Version:2.5اإلصدار -

 عن بعض احلقوق. 

حول طرق    من املناقشات   م، كجزء 2005ملية اإلصدار ف أبريل  بدأت ع  Version:3.0اإلصدار -

ورتاال   حتسني الرخصة    ها،وضوحخيص  تدويل  عىل  ركز  الدولية    "العامة"حيث  واملواءمة 

 . طويلة األمداملشاع اإلبداعي ال لتشمل رؤية لرتاخيص ل

أكثر سهولة ف االستخدام  ،والتي تعد  2013نوفمرب    25التي صدرت ف    Version:4.0اإلصدار -

بشكل موحد  هنا    ة الرخصتتنازل جمموع،  وأكثر قوة عىل املستوى الدويل من أي وقت مىض

لتمكني    احلد الرضوري  إىلهبا املرخص، حيثام أمكن،  التي حيتفظاحلقوق املعنويةورصيح عن  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhDYyyEnrtK_VES3od3Ygxpw_qVRQ#What_are_moral_rights.3F
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhDYyyEnrtK_VES3od3Ygxpw_qVRQ#How_do_Creative_Commons_licenses_affect_my_moral_rights.2C_if_at_all.3F


 29 د. نارص أبوزيد الكشكى 

 

التي يقصدها الرتخيص بالطريقة  التنازل رصاحة عن  ، وإعادة استخدام املحتوى  الدعاية  يتم 

 ,Liuنفسه    النطاق املحدود  إىل،احةا املرخص رصالتي يملكهواخلصوصية وحقوق الشخصية

2014 ((creativecommons,2018. 

 ها: ف مفاهيم رخص املشاع اإلبداعي وتعري 

عملية مفتوحة وشاملة    ها، عن طريقإصدار تراخيص حقوق النرش العامةوحتديثاملشاع اإلبداعي بتقوم  

تتوج هذه  ؛ و املجتمعات والدوائر املتنوعة  إىلباإلضافة  ،للمشاركة مع شبكة املحامني والرشكات التابعة العاملية 

  ، حيثت ر حداثة لالستخدام ف مجيع أنحاء العاملالعملية بنرش جمموعة تراخيص املشاع اإلبداعي املفضلة واألكث

همة  املتحسينات  من التتضمن جمموعة  و ق مع قانون حقوق الطبع والنرش،ليتواف  الرخص صاغ كل إصدار من  

ها  أمه، وتشتمل هذه الرخص عىل جمموعة من املفاهيم واملصطلحات، نعرض  بشكل جيد دولًيا   عملها لضامن  

 فيام يأيت: 

ر - تعني املواد اخلاضعة حلق املؤلِّف وللحقوق املشاهبة املشتقة من/أو التي تكون    : ةاملواد الـُمحوَّ

ترمجة،   من خالل  صة  املرخَّ املواد  عىل  املواد  أو  تشكيل،  أو  تغيري،  أو  مبنية  تعديل  أو  حتويل، 

صة بأي شكل يستوجب   ص بموجب حق املؤلِّف أو  إجراءاملرخَّ ه احلصول عىل إذن من املرخِّ

املش صاهباحلقوق  املرخِّ حيوزها  التي  املادة   ، ة  تكون  حني  العمومية،  الرخصة  هذه  ألغراض 

دائاًم  املادة  هذه  حتوير  يكون  صوتًيا؛  تسجياًل  أو  أداًء،  موسيقًيا،  عماًل  صة  خالل    ،املرخَّ من 

 .استعامهلا بالتزامن مع صورة متحركة

ر - واحلقوق املشاهبة اخلاصة    ،ف تعني الرخصة التي تقوم بتطبيقها عىل حق املؤلِّ   :رخصة الـُمحوِّ

رةسامهف م  هب  .وفًقا ألحكام ورشوط هذه الرخصة العمومية ،اتك للمواد الـُمحوَّ

تعني حق املؤلِّف و/أو احلقوق املشاهبة املتصلة هبا، التي تشمل  :حق املؤلِّف واحلقوق املشاهبة  -

ة البيانات، بغض النظر  اعداحلقوق الفريدة لقوالتسجيل الصويت،  والبث،  و،  األداء ودون تقييد،  

 عن وصف تلك احلقوق أو تصنيفها. 

الة - ْلطة املالئمة -تعني تلك التدابري التي  :  التدابري التكنولوجية الفعَّ ال جيوز التحايل  -ف غياب السُّ

من معاهدة ( ١١)ات املنصوص عليها ف املادة  االلتزامعليها بموجب القوانني التي تتوافق مع  

، و/أو االتفاقيات  ١٩٩٦ديسمرب/ كانون األول    ٢٠ف، املعتَمدة ف  ق املؤل بشأن ح  "الوايبو"

 .الدولية املشاهبة

والتقييدات  - العادل  :االستثناءات  االستخدام  العادل (Fair Use)  تعني  الترصف   ،  (Fair 

Dealing و/أو أي استثناء أو تقييد عىل حق املؤلف واحلقوق املشاهبة ينطبق عىل استعاملك ،

 .صةاملرخَّ للمواد 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhDYyyEnrtK_VES3od3Ygxpw_qVRQ#What_are_publicity.2C_personality.2C_and_privacy_rights.3F
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhDYyyEnrtK_VES3od3Ygxpw_qVRQ#What_are_publicity.2C_personality.2C_and_privacy_rights.3F
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhhDYyyEnrtK_VES3od3Ygxpw_qVRQ#How_are_publicity.2C_privacy.2C_and_personality_rights_affected_when_I_apply_a_CC_license.3F
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صة - املرخَّ أي  : املواد  أو  البيانات،  قاعدة  أو  األديب،  أو  الفني  العمل  خُيضعها   ة تعني  أخرى  مواد 

ص هلذه الرخصة العمومية  .املرخِّ

ص  - املرخَّ الرخصة  :  ةاحلقوق  هذه  ورشوط  ألحكام  اخلاضعة  لك،  املمنوحة  احلقوق  تعني 

املؤلِّ  للمواد  وق املشف واحلقالعمومية، واملقترِصة عىل مجيع حقوق  املطبَّقة عىل استعاملك  اهبة 

ص سلطة ترخيصها  صة، والتي لدى املرخِّ  .املرخَّ

ص - هو الفرد )أو األفراد أو الكيان )أو الكيانات الذي َيمنح احلقوق بموجب هذه الرخصة  :  املرخِّ

 .العمومية

البيانات - الفريدة لقاعدة  امل:  احلقوق  ة بموجب  املنبثقؤلِّف وهي تلك احلقوق املختلفة عن حق 

األور EC/96/9التوجيه   واملجلس  الربملان  ِقَبل  بتاريخ  من  واملتعّلق   1996مارس    11يب 

باحلامية القانونية لقواعد البيانات، وتعديالته الالحقة و/أو ما يليه، كام تشمل أية حقوق أخرى  

 .تكون موازية هلا ف أي مكان ف العامل

التقنية   - لك  يرصِّ :  باحةاملالتعديالت  الوسائط  ح  مجيع  ف  صة  املرخَّ احلقوق  بمامرسة  ص  املرخِّ

التعديالت التقنية الرضورية    إجراء كانت معروفة اآلن أو مسَتحَدثة الحًقا، وأوالصيغ، سواء  

ه و/أو يوافق عىل عدم املطالبة بأي حق أو ُسْلطة  ص عن حقِّ   ه حترم  الالزمة لذلك. يتنازل املرخِّ

صة، بام ف ذلك التعديالت  ت تقنتعديال   ة أي   إجراء بموجبه من  ية رضورية ملامرسة احلقوق املرخَّ

 التقنية الرضورية للتحايل عىل التدابري التكنولوجية الفعالة. 

صة بموجب هذه الرخصة  وهى  احلق ف سالمة العمل،  هى مثل  :  احلقوق املعنوية - ليست مرخَّ

احلقوق الشخصية املشاهبة    ذلك حقوق اإلشهار واخلصوصية، و/أو العمومية، كام ال تشمل ك

ص  األخرى يتنازل عن و/أو يوافق عىل عدم املطالبة    -بقدر اإلمكان  - ؛ ومع ذلك فإن املُرخِّ

الرضوري الذي يسمح لك بمامرسة احلقوق  وبأي من هذه احلقوق العائدة له، بالقدر املحدود  

صة فقط  creativecommons,2018 (Liua , Taob ,2018 .))) الـُمرخَّ

 هتا: ااإلبداعي ونطاق   ملشاع رخص ا 

كل احلقوق  "ف النموذج التقليدي    وأدواهتا توازنا   امللكية الفكرية،رخص املشاع اإلبداعي حلقوق    حتقق

والنرش  "حمفوظة التأليف  قانون حقوق  أنشأها  حمفوظة "  إىل؛  التي  احلقوق  التي "بعض    ا طريقً وا  أدوات  متنح  ، 

الرشكات الكبرية وحتى املؤسسات، لتحديد صالحيات حقوق    إىل راد  ة للجميع، بداية من األفة ونموذجيً مبسطً 

تزايد   إىل  ،ومستخدميها   رخص املشاع اإلبداعي  أدوات  ويؤدي الدمج بني   ،أعامهلم اإلبداعية  إىلالتأليف والنرش  

الرقمي  الذ هوانتشار  املشاع  هو  ،  للمحتوىي  جتمع  عن  الذى    عبارة  توزيعه،  ونسخه،   يمكنالرقمي  إعادة 

واالو تعديله،  و منهتغيريه،  والنرششتقاق  التأليف  حقوق  قانون  نطاق  ف  ذلك  وكل   ،  

((creativecommons,2018 

https://creativecommons.org/videos/a-shared-culture
https://creativecommons.org/videos/a-shared-culture
https://creativecommons.org/videos/wanna-work-together
https://creativecommons.org/videos/wanna-work-together
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 اعي وبنودها الرئيسة: طبقات رخص املشاع اإلبد 

جمرد مفهوم    ت د أن جمموع احلقوق ليسيتأكمدجمة مًعا، ل   ثالث طبقاتتتكون رخص املشاع اإلبداعي من  

، ويعرض  الويب نفسه  ا يفهمهو  ،ونالعادي  وناألعامل، أو املستخدم ون وصانعواملبدع  ا بل يفهمه ، قانوين بحت

 الشكل اآليت، هذه الطبقات: 

 

 ( creativecommons,2018)  ع اإلبداعيخص المشاطبقات ر ( 2شكل رقم )

التي متثل اجلانب القانوين من الرخص، أو سند الرخصة،    Legal code layer  :الطبقة األوىل -

عىل   تنظم  وتشتمل  قانونية  مواد  وثامنى  الديباجات  من  وتتكون  للرخصة،  القانونية  اجلوانب 

 العمل. 

الثانية - بشواملو  Human Readable Layer  : الطبقة  املبدعني  جهة  أو  للبرش،  أساس  كل 

واملستخدمني العاديني، وقد صممت بشكل بسيط يشتمل عىل رموز وأشكال يستطيع العامة  

كواجهة مبسطة  وتوضحها،    الرشوط والقيود   أهمبعض  لخص  فهمها والتعامل معها، وهى ت

 . "سند املشاع اإلبداعي"، وتعرف بـلقانويناللنص 

النهائيةا - بيانات   Machine Readable Layer  :لطبقة  وهى  الرقمية،  بالطبقة  تعرف  التي 

  إىل ية املكتبية  اإلنتاج  إىل دور الربجميات، من حمركات البحث    يةأمهتعزز    " "Metadataوصفية  

والتي   املوسيقى،  إنشاءاألعامل  هاًم م  دوراتؤدىء  تعديل   ها، وتوزيع ها  اكتشافهاونسخو  ف 

 صيغة تفهمها  فملشاع اإلبداعي،  امل املرخصة برخصة اف العثور عىل األع  "الويب"وملساعدة  

الربجميات،   التكنولوجيا وأنظمة  البحث، وأنواع أخرى من  حقوق    رشح لغة   تدعى،  حمركات 

لتحقيق  CC REL Creative Commons Rights Expression Language املشاع اإلبداعي

 .دفذلك اهل

https://wiki.creativecommons.org/Ccrel
https://wiki.creativecommons.org/Ccrel
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 أساس رخص املشاع اإلبداعي: 

  ف   هبا   السامح   املؤلف   يريد   التي   "احلريات"يتضمن  :    أوهلام :قسمني  من   اإلبداعي  املشاع  تتكون رخص 

 احلريات. هذه استخدام  رشوط  يوضح : اآلخر والقسم  عمله، 

  العمل   بنسخ  الرخص   وبذلك تسمح تلك   ، املرخص له   إىل   املرخص   يمنحها   التي   احلريات :  األول   القسم

 اآلتى: والنص بالشكل وتوزيعه

 "نسخ العمل وتوزيعه ونقله فاملشاركة  "لكل احلق ف 

 املقابل: كام يوضحها الرمز 

 

 "االستخدام: إعادة استخدام العمل وإدخاله ف أعامل أخرى "لك احلرية ف

 كام يوضحها الرمز املقابل: 

 

  ة أربعن تصنيف رخص املشاع اإلبداعي ف  لتي يمكعمله؛ ا  الستخدام   املرخص  رشوط  : اآلخرالقسم  

 رغبته، هي: حسببينها  االختيار املرخص  يستطيع  رئيسة، بنود

املؤلف أو صاحب الرخصة بالطريقة   إىلتغزو العمل  جيب أن نسب املصنف: 

ليس بطريقة توحى أهنم مؤيدون لك أو لعملك وهذا البند    لكن)التي تراها مناسبة  

ف كل مرة يستخدم فيه هذا العمل جيب أن  :  ص، وينص عىل  موجود ف مجيع الرخ

 : ، كام يوضحها الرمز املقابل(مؤلفه إىل ينسب العمل 
 

جتارى إذا  غري  أنه  يعنى  وهذا  العمل،  هذا  من  التجاري  االنتفاع  يمكن  ال   :

وزعت نسًخا من العمل، ال يمكن االنتفاع به بأي شكل جتارى أو مادي، وإذا أريد  

 نه جتارًيا، فريجى العودة للمرخص ف هذا، كام يوضحها الرمز املقابل: االنتفاع م

 

تغيري هذا العمل أو البناء عليه، وإذا أريد التعديل، أو  ال يمكن  منع االشتقاق:  

التصحيح، أوالرتمجة، أو االشتقاق منه، فيجب العودة للمرخص للسامح بذلك.كام  

 يوضحها الرمز املقابل: 
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أتاحها املؤلف؛ ستظل مطبقة أيًضا عىل النسخ    احلريات التي:الرتخيص باملثل

من  املشتقة  وا  املعدلة  املرخص،  دائم  العمل  كتأثري  أيًضا،  املعدلة  من  املعدلة  لنسخ 

 كام يوضحها الرمز املقابل: ومستمر،

 

 حزمة رخص املشاع اإلبداعي: 

البنود الستة السابقة، يمكن عن طريقها تكوين ستة أنو التي  باستخدام  اع من رخص املشاع اإلبداعي، 

 إلبداعي، عىل النحو اآلنى: جاءت مفصلة ف موقع املشاع ا

 : (BYAttribution-CC) ف املصننسب 

التغيري،  والتعديل، وتتيح هذه الرخصة لآلخرين حرية إعادة التوزيع،  

غري جتارية، طاملا    م، سواء أكان ذلك ألغراض جتارية أالعملواالشتقاق من  

هذه  ،ضمن العمل أو أية تعديالت أخرى، وتعد  العمل األصيل لكينسبون  

تساحمً  األكثر  رخص    ا الرخصة  جمموعة  اإلبداعي، ف  األنسب    املشاع  وهي 

صة املرخَّ للمواد  ممكن  واستخدام  انتشار  أكرب  الرمز  لضامن  يوضحها  ،كام 

 املقابل:

 

املصنف باملثل-نسب  Attribution SA-BY-CC-)  الرتخيص 

eShare Alik  )التعديل،  وحرية إعادة التوزيع،    ، تتيح هذه الرخصة لآلخرين

أ التغيري،  و جتارية  ذلك ألغراض  أكان  عملك، سواء  من  غري    مواالشتقاق 

ويرخصون أعامهلم املشتقة حتت    لصاحبه،  جتارية، طاملا ينسبون العمل األصيل 

غالبً   ،ا نفسه  لرشوطا الرخصة  املرتوكة"رخص    تضاهي  ا وهذه    "احلقوق 

  كل األعامل املشتقة من عملك ستحمل ،وصدرجميات احلرة واملفتوحة امل للرب

مجيع  ،  نفسها   صةالرخ فإن  ثم  باالستخدام ومن  تسمح  املشتقة  األعامل 

و باالستثامر    ف التجاري،  يسمح  ال  للعمل  األصلية  الرخصة  منع  حال 

 التجاري للعمل،كام يوضحها الرمز املقابل: 
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املصنف االشتقاق- نسب  ND Attribution-BY-C(C-  منع 

)Noncommercial 

لآلخرين  الرخصة  هذه  ذلك    ، تتيح  أكان  سواء  التوزيع،  إعادة  حرية 

 جتارية أم غري التجارية، ولكن دون تغيري،كام يوضحها الرمز املقابل:   ألغراض

 

املصنف  جتارى-نسب  NC Attribution-BY-(CC-غري 

)ShareAlike-Noncommercial 

التغيري،  والتعديل،  وحرية إعادة التوزيع،    ، خرينهذه الرخصة تتيح لآل

التجارية، وبالرغم من أن األعامل   واالشتقاق من عملك ف غري األغراض 

وأن تكون غري جتارية، فإنه ال    ،املشتقة جيب أن تنسب العمل األصيل إليك

ترخيص  يتم  أن  املشتقة  يلزم  الرمز    الرشوطب  أعامهلم  يوضحها  نفسه،كام 

 املقابل:

 

املصنفسن جتارى-ب  باملثل  -غري  NC-BY-(CC-الرتخيص 

)NoDerivatives-SAAttribution 

التحسني، وبناء نسخ مشتقة  والتعديل،    ، هذه الرخصة تتيح لآلخرين

العمل األصيل   التجارية، برشط َنسب  املُصنَّف ولكن ف غري األغراض  من 

العمل وتعديله،  ه، ويتاح هلم أيًضا ترمجة  إليك وترخيص األعامل اجلديدة نفس

عل األوالبناء  وكل  ثم  يه،  ومن  نفسه،  الرتخيص  ستحمل  املستوحاة  عامل 

 ستكون غري جتارية،كام يوضحها الرمز املقابل: 

 

املصنف جتارى-نسب  االشتقاق-غري  NC-BY-(CC-منع 

)No Derivatives-Noncommercial-NDAttribution 

تتيح فقطحيث  ،  هذه الرخصة هي األكثر قيودا  ل  لآلخرين حتمي  إهنا 

مع   ومشاركتها  إليك،    ،يناآلخر أعاملك  األصيل  العمل  َنسب  دون  برشط 

جتارية ألغراض  استخدامها  أو  تعديل  بأي  عليها  القيام  يطلق  ما  وعادة   ،

 ،كام يوضحها الرمز املقابل: "املجاين اإلعالن"رخصة 
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املؤلف حتديد  و املشاع اإلبداعي عىل  التي حيتفظ  تسّهل رخص  لنفسه واحلقوق  احلقوق  يتنازل  هبا  التي 

مبدأ    عنها، يتحقق  ومنها  برغبته،  لآلخرين  احلقوق حمفوظ"ويمنحها  التي    "ةبعض  اإلشارات  بوضع  وذلك 

مع احلريات املمنوحة من طرف القانون ملستخدمي األعامل    هذه الرخصال تتعارض  ، وتوضح الرخصة املوافقة

  ، العادل   االستخدامو  ،ت حقوق التأليف والنرش لنرش، مثل استثناءاون حقوق التأليف وا اإلبداعية املحمية بقان

تي خص  إذ تتطلب رخص املشاع اإلبداعي من املرخص هلم احلصول عىل ترصيح قبل القيام بأي من األشياء ال

ص حرصا  ص هلم نسب املصن،ووال تسمح هبا الرخصة رصاحةً   القانون هبا املرخِّ ص،  جيب عىل املرخَّ ف للمرخِّ

  ، رخصة املصنف ف مجيع النسخ  إىلر حقوق التأليف والنرش مع كل نسخ املصنف، وإرفاق رابط  إشعا   إرفاقو

ص هلم   .يناآلخرملنع استخدام املصنف من قبل   ةالتدابري التكنولوجي إىلاللجوء  ،كام ال يستطيع املرخَّ

للمبدعني واملالكني   نإنه يمك  :، أى حرصية غري رخص املشاع اإلبداعي    وتأسيًسا عىل ما سبق، فإن مجيع

خمتلفة إضافية  ترخيص  ترتيبات  ف  باسم    ها،نفسلامدة  ل الدخول  غالًبا  إليها  )يشار  وقت  أي  الرتخيص  "ف 

ما مل    ، بمجرد منحها  املشاع اإلبداعي غري قابلة لإللغاء  رخص  ومع ذلك، فإن "رتخيص املتعددال "  أو   "املزدوج

بعد ذلك امل  ،يكن هناك خرق، وحتى  له  للمرخص  فقط  الرتخيص  إهناء  التايل  خالف يتم  ، ويلخص اجلدول 

 رشوط هذه الرخص: 

 2013شروط رخص المشاع اإلبداعي)العايدى، (1جدول رقم ) 

 

https://creativecommons.org/faq/#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
https://creativecommons.org/faq/#what-if-i-change-my-mind-about-using-a-cc-license
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 اخلواص املشرتكة بني رخص املشاع اإلبداعي: 

ف احلفاظ عىل   حيث تساعد كل رخصة املؤلفني  ؛من املزايا املهمة   كثريتشرتك رخص املشاع اإلبداعي ف  

،  بشكل غري جتاري عىل األقل   ، أعامهلم  واستثامرإعادة التوزيع،  وحيات للنسخ،  مع إعطاء الصال  ،حقوق املؤلف 

تعمل  ،و فضل أعامهلم الذي يستحقونهأحصوهلم عىل    -للمؤلفني مجيعها    -  رخص املشاع اإلبداعي  أيضا   وتضمن

املشاع اإلبداعي عامليً  التأليف والنرش يطبق )قا   مادام ا  مجيع رخص  ساس حقوق  ا مبنية عىل أهنأل   نون حقوق 

عند حتديدهم    ،، التي يضيف إليها املؤلفون ما خيتارونه من صالحيات إضافية(تعمل املزايا املشرتكة و ف  املؤل 

ص باستخدام املشاع اإلبداعي باإلجابة ع، حيث  كيفية استعامل أعامهلم  الختيار    يسرية  أسئلة  ةبضع  نيقوم املُرخِّ

ريد السامح باألعامل املشتقة أم منعها؟  يهل  و  ،؟جاري أم منعهباالستغالل التريد السامح  ي هل    ، منها: الرخصة

ص السامح باألعامل املشتقة، فيمكنه أيًض  ندعوهم  -االشرتاط عىل أي أحد يستخدم املصنف    ا إذا اختار املُرخِّ

ص هلم   "الرتخيص باملثل"وهذا ما ندعوه    نفسها،   لرتخيص العمل املشتق برشوط رخصة العمل األصيل   -باملُرخَّ

وقد استلهمت    ،(الرقمي عىل مدار الزمن  ة اختيارها تساعد عىل نمو املشاعوهو واحد من اآلليات التي )ف حال

الربجميات احلرة واملفتوحة  من مشاريع    كثريالتي تستخدمها    العمومية،GPL) )فكرة الرتخيص باملثل من رخصة  

 creativecommons,2018)) .املصدر

املش رخص  أن  سبق،  مما  األكثرونخلص  من  تبدأ  اإلبداعي  بند    إىلانفتاًحا    اع  و  تقيًدا،  نسب  "االكثر 

ويتعارض  كل   ف   موجود   "املصنف واإلتاحة،  القيود  ف  الرخص  وتتفاوت    "االشتقاق  منع "الرخص، 

به، ويوضح الشكل    يسمح اآلخرحني    ف   العمل،  تعديل   األول يمنع   ع البعض، إذ م بعضه   "باملثل  الرتخيص"و

 اإلتاحة والتقييد: اآلتى مستويات

 

 ( creativecommons,2018) يوضح تدرج رخص المشاع اإلبداعي ( 3)شكل رقم 
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ة واإلهناء   لرخص املشاع اإلبداعي:   الـُمدَّ

وحقوقه   الدهر،  أمد  املعنوية  ف حفظها حلقوقه  للمؤلف،  الصد  حاجز  الفكرية،  امللكية  تشكل حقوق 

ف عاًما  عن مخسني  تقل  ال  فرتة  ف  غري    املادية،  منظمة  اإلبداعي  املشاع  أن  من  الرغم  وعىل  القوانني،  أغلب 

بعًدا   لتطبيقها، جعل من رخصها؛  الدويل  االجتاه  فإن  أو حكومية،  الضوابط    قانونًيا، وطرح عدد  ترشيعًيا  من 

ال الرقمي  املعرف  املحتوى  من  اإلفادة  واتساع  الفكرية،  امللكية  قوانني  إصالح  شأهنا  من  التي  دويل  القانونية، 

 اآليت:  ف وانتهائها  وتنميته، ويمكن توضيح مدة رخص املشاع اإلبداعي

صة هنا   ،نافذة  رخص املشاع اإلبداعيتبقى   -   ،طيلة مدة رسيان حق املؤلِّف واحلقوق املشاهبة املرخَّ

بموجب    - قوق  احل برشوط هذه الرخصة العمومية، فإنَّ    االلتزامه ف حال عدم  ومع ذلك، فإن

 سوف تفسخ تلقائًيا.  - عمومية هذه الرخصة ال

صة بموجب    قاحلعند إهناء   - فإنَّ  -ضح سابًقا كام و  _بالرخصة  االلتزام عدم  باستعامل املواد املرخَّ

 هذا احلق ُيستعاد: 

يوًما كحد أقىص    ثالثني تلقائًيا؛ وذلك من تاريخ معاجلة االنتهاك؛ رشيطة أن تتم املعاجلة خالل   -

 . من تاريخ اكتشافك لالنتهاك

ص. اإل عند -  عادة الرصحية من ِقَبل املرخِّ

منفصل - أحكام ورشوط  بموجب  صة  املرخَّ املواد  بعرض  أيًضا  احلق  ص  ُيوِقف    ، ةللمرخِّ أن  أو 

دون   كان؛  وقت  أي  ف  صة  املرخَّ املواد  العمومية أتوزيع  الرخصة  هذه  إلهناء  ذلك  يؤدي    ن 

(creativecommons,2018) 

 دعائم رخص املشاع اإلبداعي: 

لمنشئ واملالك  لواحلقوق املجاورة ذات الصلة    املؤلف،  مجيع أنحاء العامل تلقائًيا حقوق  فانني  وقال متنح  

ام ف  هسبغرض اإل  ،ف التخيل دائاًم عن تلك احلقوق ف املصنف   ونبعض املالكني يرغب ولكن    للعمل األصيل،

دون خوف    ، للجمهور الوثوق هبا   التي يمكن  "العموم"املشاعات من املصنفات اإلبداعية والثقافية والعلمية  

الالحق االدعاءات  باالنتهاكمن  عليها   ،ة  تعديلها   ،والبناء  أخرى،  ،أو  أعامل  دجمها ف  االستخدام  أو  أو  إعادة 

دوافع أخرى، ودون أي توقع  وبأي شكل من األشكال وألي أغراض    ،قدر اإلمكان  ، وإعادة التوزيع بحرية

تعويض أو  وغريه،لبحث  ذلك  كل  أجل  من  اإلب  ،  املشاع  منظمة  الرخص    إىل داعي  سعت  بعض  وضع 

هذه الدعائم والرخص، ما    أهم املحتوى املعرف، ومن    إتاحة  ، لإلسهام ف اآلخرعالمات، أو تبنى البعض  وال

 يأيت: 
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 : CC0.1Creative Commons Zero)الرخصة الصفرية ) 

( رخصة  والفنانني  CC0.1)تتيح  واملربني  صانعي   ، للعلامء  من  وغريهم 

بموجا املحمي  الفكرية،  ب حقوق  ملحتوى  البياناتامللكية  قواعد  التنازل عن    ، أو 

حتى    تلك االهتاممات ف أعامهلم ومن ثم وضعها ف أكمل وجه ممكن ف املجال العام 

ألياآلخريتمكن   املصنفات  استخدام  وإعادة  وتعزيزها  بحرية  البناء  من    ة ون 

بموجب    ، أغراض قيود  النرشدون  حقوق  عليها:  وي،  قانون  حقوق  "طلق  ال 

املقابل)،  "حمفوظة الرمز  يوضحها  اإلبداعي،    عىل عكس (  كام  املشاع  التي  رخص 

مع    ، باالختيار من بني جمموعة من األذونات،  تسمح ألصحاب حقوق الطبع والنرش

- متكن خياًر آخر متاًما  ( CC0.1)احلفاظ عىل حقوق الطبع والنرش اخلاصة هبم، فإن

وقواعد البيانات، واحلقوق    امللكية الفكرية، اك ف محاية حقوق  ختيار إلغاء االشرتا

العمل للملك العام بالتنازل عن   خيصص فإنه،  احلرصية املمنوحة تلقائًيا للُمنشئني

حتت قانون حقوق النسخ، بام ف ذلك كل احلقوق    ،كل حقوقه عىل العمل لكل الناس

 . أقىص حد يسمح به القانون إىل املجاورة، 

 

 : CC0.1)املنصات واملواقع التي تتيح مصادرها وفًقا لـــــ)  أشهر ومن 

ت  Europeana  با الرقميةمكتبة أور - البيانات الضخمةمن  تكون  التى  الثقافية  ،وجمموعة  األعامل 

حسب،  الرقميةوالفنية   العنارص  مجيع  تصفح  النصوص  يمكن  أنواع:    ، والصور  ، مخسة 

إزالة مجيع القيود املفروضة عىل استخدام  ريق  ن ط، عثالثية األبعاد،و والصوت  هات، والفيديو

  ، فرًصا للمطورين واملصممني تخلقحيث البيانات الوصفية التي تصف هذه األعامل الثقافية، 

التي    ، ني إلنشاء تطبيقات وألعاب ألجهزة املحمول ومواقع الويبوغريهم من املبتكرين الرقمي

 Europeana,2018نية تصور ومتثل املجموعة املتنوعة من األعامل الف

تسمح   Figshare  مؤسسة - سهلة،التي  بطريقة  أبحاثهم  خمرجات  مجيع  بنرش  قابلة و للباحثني 

البيانات    افرتاضية للباحثني  أداةك  اعتمدت وقد   ،قابلة للمشاركةو للبحث، ملشاركة جمموعات 

شك    إلزالة أي   CC0)حتت رخيص ) املجال العام  ا فقاعدة بياناهت  ت وضعوقد    اخلاصة هبم، 

كام ترى احلكومات  ،  حول ما إذا كان يمكن للباحثني استخدام البيانات ف مشاريعهم   ، قانوين

  مؤسسة قد قادت  ، حيث  يتسم بالثراء والرسعة  الذى  البحوث فائدة املحتوى املفتوح،   ووممول 

Figshare  دئ  هبذه املبا   االلتزام متكني األكاديميني والنارشين واملؤسسات من    إىل دائاًم الطريق

 . Figshare,2018)بأكثر الطرق فاعلية وكفاءةبسهولة و
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 CC +  :Creative Commons Plus)رخصة ) 

يوفر طريقة بسيطة  هى   نظام  للمستخدمني للحصول عىل حقوق  عبارة عن 

اإلبداعي املشاع  رخصة  قبل  من  املمنوحة  احلقوق  عىل  عن    ،إضافية  عبارة  وهي 

أكثر صالحيات  عن  تنوه  مرفقة  قبل    إىلافة  إلضبا   ، ملحوظة  من  املمنوحة  تلك 

، عىل سبيل املثال يمكن ترخيص عمل ما برخصة املشاع اإلبداعي يةاألساسالرخصة  

جتار  " غري  ـ  باملثلالنسبة  املشاركة  ـ  مستقل  "ي  إضاف  بند  وضع  يسمح    ،مع 

  باالستغالل

هلذا   التجاري 

العمل ف حاالت  

بني  إىل  + CC)) يشري،وحمددة املعدل    CC)سمىالر  الرتخيص اجلمع  )غري 

األذوناتوم  منفصلة  اتفاقية + واحلرف من  مزيًدا  متنح  أخرى  ،  ستقلة 

  : إىل جتدر اإلشارة  ، ورخيص عىل اإلطالقأو أي ت خمتلًفا،  أو   جديًدا   ترخيًصا  ليس إنه

يتطلب أن يتم ترخيص العمل بموجب ترخيص    ، واستخدام هذه العالمة + CC)  إن

((CC   التي مل يتم تعديلها أو ختصيصها   ،ية من األذوناتيوفر جمموعة أساس  ،قيايس ،  

  األذونات   تلك  مجيع  منح  إىل )+    اجلمع  عالمة  تشري  ، حيث ولكنها تستنسخ حرفًيا 

باإلضافة  نفسها  و املزيد  إىل ،  مورد  ،  أو  مستند  ف  اإلضافية  األذونات  حتديد  جيب 

ومنفصل ضمن    ،  الرسمي  القانوين  الرمز  تغيري  أو  إضافة  يمكن    "يا زوا"ال 

 الرتخيص. 

 

 ( PDM.1Public Domain Mark)   عالمة امللك العام 

األعامل التي مل تعد مقيدة  تتيح عالمة املجال العام إمكانية وضع عالمة عىل  

بموجب حقوق النرش بطريقة قياسية وبسيطة، مما جيعلها قابلة لالكتشاف بسهولة  

لآلخرين الثقاف،   ،ومتاحة  الرتاث  مؤسسات  من  العديد  املتاحف  إن  ذلك  ف  بام 

اية بحالة حقوق النرش للوحات والكتب واملخطوطات والصور  واملكتبات، عىل در

يعد خيضع  وغري  ،الفوتوغرافية ومل  قديم  منها  وكثري  األعامل ف جمموعاهتا،  من  ها 

  األخرى وكذلك املؤسسات    ، مما يسمح ملؤسسات مثل تلك  ، الطبع والنرش  حلقوق 

املعر مثل هذه  لدهيا  أن  فة التي  الطبع  ،بمعرفة  مقيًدا بموجب حقوق  يعد  مل  العمل 
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مة أيًضا مصدًرا  يمكن أن تكون العال ،وويمكن لآلخرين استخدامه بحرية  ، والنرش

مهاًم للمعلومات، مما يسمح لآلخرين بالتحقق من حالة حقوق الطبع والنرش ألحد  

العام لألعامل    يوىص باستخدام عالمة املجالالعمل، و ومعرفة املزيد عن  ،األعامل

من   العاملاخلالية  أنحاء  املعروفة ف مجيع  والنرش  الطبع  عادة  ،  حقوق  هذه ستكون 

قد يكون لألشخاص حقوق أخرى ف العمل أو متعلقة به، مثل  ، واأعامال قديمة جدً 

التجارية، العالمات  أو  االخرتاع  براءات  العمل،    أو حقوق  استخدام  كيفية 

اخلصوصية حقوق مثل أو  والدعاية  فإن  ،  ذلك،  خالف  عىل  رصاحة  ينص  مل  ما 

  املسؤولية ضامنات بشأن العمل، ويتنصل من    ةالشخص الذي حدد العمل ال يقدم أي

 Dan. )  حد يسمح به القانون املعمول بهقىص أ  إىلمات العمل،  عن مجيع استخدا

Davenport,2018 ) 

 خطوات اإلتاحة وفًقا لرخص املشاع اإلبداعي: 

الفالذاتية حلقو  اإلدارةمما سبق نرى أن ترخيص املصنفات يساعد عىل   كرية، بعيًدا عن شبكة  ق امللكية 

جديد نسبًيا، ومتصل بشكل مبارش بثورة التواصل العاملي،   إجراءهذه احلقوق، وهذا  إدارةالوكالء التقليدية ف 

القرارات والتقييامت التي كانت حمتكرة  بفضل تقنيات التواصل الرقمي، وهكذا أصبح لكل مؤلف حرية اختاذ  

مل املرخص،  تدار عملية الرتخيص من قبل املصنف نفسه، وعليه فقبل إصدار الع  ف النظام التقليدي، حيث 

إدراك الروية العامة لألدوات املتاحة، مثل املواقع الرسمية لإلتاحة التي تعلن عىل العمل املرخص،وهناك عدد  

 هي: (  creativecommons,2018)  جيب إدراكها، قبل الرشوع ف ترخيص املصنفات،  التي   يةاألساسالتنبيهات  

تنطبق رخص املشاع اإلبداعي عىل    : التأكد من أن املصنف ضمن نطاق رخص املشاع اإلبداعي -

األفالم واملرسحيات،  األعامل املحمية بقانون محاية امللكية الفكرية، وهي: الكتب، ونصوص  

اإل الكتاب:    لكرتونية، واملواقع  أشكال  من  آخر  شكل  وأي  واملدونات،  الدراسية،  واخلطط 

، والتسجيالت الصوتية، وأي  صور الفوتوغرافية، وأية وسيلة مرئية مماثلة: املقاطع املوسيقيةال

أعامل صوتية مماثلة، وال تنطبق رخص املشاع اإلبداعي عىل األعامل التي ال تقع ضمن حقوق  

 اقعية، واألفكار.امللكية، مثل: املعلومات الو

املشاع اإلبداعي للعمل، جيب التأكد من  رخيص  قبل ت  : التأكد من حيازة حقوق امللكية الفكرية -

ملكيته،   احلال حامل حقوق  بطبيعة  فهو  العمل،  فإذا كان مؤلف  لفعل ذلك،  السلطة  امتالك 

من فريق صنع العمل، فيحق له    بوصفه جزءً   ء، وإذا كان مشارًكا فيمكنه ترخيص عمله كيفام شا 

 مللكية الفكرية، حتى يستطيع الرتخيص. الرتخيص تبًعا لالتفاق، فيلزم ف كل احلاالت حيازة ا

https://wiki.creativecommons.org/Frequently_Asked_Questions#When_are_publicity_rights_relevant
https://smallofficecommunicator.net/author/socdan
https://smallofficecommunicator.net/author/socdan
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للعمل، جيب    : التأكد من فهم طريقة عمل رخص املشاع اإلبداعي  - القدوم عىل الرتخيص  قبل 

أوالفه اإلبداعي  املشاع  عمل  آلية  والرشوط،  م  الرخص،  بقراءة  وذلك  الشائعة،    سئلة واأل، 

 اع اإلبداعي نفسه. واملناقشات ف املنتديات، وهناك رشح واف لكل ذلك عىل موقع املش

رخص املشاع اإلبداعي مبنية عىل حقوق امللكية الفكرية، لذا    : حتديد نوع رخصة املشاع اإلبداعي -

الفكرية، من هذا   امللكية  لقوانني حقوق  تنطبق عىل مجيع األعامل اخلاضعة  املنطلق، متنح فهي 

استخدام   قواعد لكيفية  القدرة عىل وضع  اإلبداعي  املشاع  مل، لكنها ال  للع ين  اآلخررخص 

 يشء تسمح به حقوق امللكية األصلية، مثل: االستخدام العادل.   متنح قدرة منع أي

ن رخص املشاع اإلبداعي ال  إ  إىلجدير بالذكر اإلشارة    :لغاء رخص املشاع اإلبداعيإمكانية إ -

خاله  ة فيها، وهذا يعنى أنه ال يمكن إيقاف أحد من استخدام املصنف، حال املوافقة عىل إدرجع

الن  سخ  حتت رخص املشاع اإلبداعي، ولكن يمكن إيقاف نرش العمل حتت هذه الرخص، أما 

هذه  اختيار  قبل  جيًدا  التفكري  جيب  لذا  وقفها،  يمكن  فال  قبل،  من  وتداوهلا  نرشها  تم  التي 

 الرخص. 

ماسبق،وتأسيًس  عىل  ترخيصا  إشعار  إضافة  بسهولة  املختار،  يمكن  اإلبداعي  ال   إىلاملشاع  ويب  موقع 

  تعليامت ومتابعة    ،كل الالزمة لذوملء احلقول  وقع املشاع اإلبداعي،م عن طريق زيارة  بصاحب العمل،ص  اخلا 

HTML    بالفعلالربجمية املشاع اإلبداعيمسبًقا، حيث    املنسقة  ص باستخدام  املُرخِّ   ةاإلجابة عىل بضع،ويقوم 

هل أريد السامح باألعامل  ، و؟ التجاري أم منعه  باالستثامرهل أريد السامح    ها:أمه،  الختيار الرخصة  يسرية  أسئلة

ص  ، وبعد اإلجابة عن هذين السؤالني، يبدأ  ؟املشتقة أم منعها  االشرتاط  باستخدام عمله، وحتديد  السامح    ف املُرخِّ

جيلها عىل  ، وفًقا لرخص املشاع اإلبداعي، وتس،ويمكن توضيح طرق اإلتاحة للمصنفاتم املصنف استخداعىل  

 نوعني، مها:  إىل موقع املشاع اإلبداعي، التي تنقسم 

: وفيه  : نسخ شعار املشاع اإلبداعي، ولصقه أسفل صفحة الويب اخلاصة بصاحب املصنف األول -

الصفحة  تذييل  ف  اإلبداعي  املشاع  تضمني رخصة  الويب  ،يتم  موقع  أسفل  من  بالقرب  ،  أو 

نه ال يوجد  إ  :كل صفحة من صفحات املوقع )أي  إىلياه السامح للرتخيص بالتنقل  من مزا   ويكون

، وقد يقترص عىل وضع الرمز فقط، أو  ( ف الصفحة الرئيسةحقوق امللكية الفكرية  فقط ف بيان  

بكتابة نوع الرخصة دون الرمز، ويوجد هذا النوع ف    فيابة نوع الرخصة املستخدمة، وقد يكت كت

 املطبوعة واملصنفات التعليمية. الكتب 

واألكثر استخداًما، ورغبة من املشاع اإلبداعي لزيادة رصيدها من املصنفات، هو    اآلخرالنوع   -

حيتوي عىل   املحدد للصفحة أو املوقع الذي  العنوان"بتعليامت املشاع اإلبداعي، وإضافة    االلتزام

خURL  املصنف بيانات  وملء  املناسبة،  الرخصة  واختيار  وبيانات ،  املصنف،  بعنوان  اصة 

اإللكرتوين، وبعد إمتام عملية التسجيل، وملء البيانات، يمنح املشاع اإلبداعي    صاحبه، وبريده 

https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/choose/
https://creativecommons.org/choose/


 دراسة حتليلية ُرَخص املَشاُع اإلبداعي وتأثريها عىل حقوق امللكيةالفكرية: 42

 

اإلبداعي،   للمشاع  رابط  وضع  مع  املصنف،  عىل  الرخصة  أيقونة  وإدراج  املحددة،  الرخصة 

 خلطوات: والشكل اآلتى يوضح هذه ا 

 

 ي موقع المشاع اإلبداع فيصنفات لما إتاحة يوضح خطوات ( 4)شكل رقم 

 وأخرًيا متنح املشاع اإلبداعي أيقونة الرتخيص املحددة، كام يوضحها الشكل اآليت والكلامت املرفقة: 

 

 

 ترخيص يتم ترخيص املحتوى عىل هذا املوقع بموجب   ذلك،خالف  يذكر ما ملو

Creative Commons Attribution 4.0 International . Bottom of Form 

يا ر م   وعيوهبا:  بداعي املشاع اإل   خصزا

الفكرية فقط، والتغطي  امللكية  اإلبداعي بحقوق  املشاع    مثل:حقوق   أخرى   حقوًقا   تتعلق مجيع رخص 

اخلصوصية، عايالد أو  براءات   التجارية،  أوالعالمات  ة،  يعد   أو  وال  أي    ف  طرًفا   اإلبداعي  املشاع  االخرتاع، 

( Kreutzer,2018القانونية)   املشورة  حماماة،واليقدم  كذلك مكتبيوفرها، وال يعد    التي  الرتاخيص   من  ترخيص

https://creativecommons.org/policies#license
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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باملؤلفني واملؤسسات    ف املجتمع، بدءً ودعوة خمتلف طوائ توسيع دائرهتا،    إىل وتسعى منظمة املشاع اإلبداعي  

 مميزات هذه الرخص ما يأيت:   أهممصنفاهتم، واستخدامها واإلفادة منها، ويمكن تلخيص   إتاحة إىل واألفراد 

أعامهلم  املؤلفني،   حقوق  عىل   احلفاظ  فاملساعدة   -   للنسخ،   الصالحيات  بإعطاء  إليهم،  ونسبة 

 . جتاريةبصفة غري أعامهلم واستغالل  التوزيع، وإعادة

  الشخيص  نتائج املوقع  حتسني   إىل  باإلضافة  ، الرقمية  للمعلومات  واإلتاحة  الوصول   عملية   تسهيل -

 للمؤلف. 

  طريقة  تقاسم املعلوماتب   مبدأ  تشجيع  الرقمي،و   املحتوى   من  االستفادة  دائرة  توسيع   ف   اإلسهام -

 املعلومايت.  االحتكار نسبة من قانونية،والتقليل 

  واقعية، وذات  الرقمية، أكثر   البيئة  ف  اإلبداعي  رخصةاملشاع  صنف، وتعداملو  وقع املحتسني نتائج   -

مقارنة  مرونة دون   حقوقهم  ببعض  باالحتفاظ  للمؤلفني  سمح  ببقيةاحلقوق،حيثت  عالية 

 كاملة. ضياعها 

واملؤسسات  من   العديد   منقبل  اإلبداعي،   املشاع  رخص  استعامل   عىل   النسبي   اإلقبال  -   الدول 

وإدماجها   عملية   من  الرسمي،ممايسهل  الطابع  ا يهعل  في التعليمية،أض   الترشيعات   ف  تبنيها 

 .بعد فيام القانونية

رخص املشاع اإلبداعي،وتوحيد أيقوناهتا عىل مستوى العامل،  عالية ف التعامل مع مسألة  الرونة  امل -

فهاًم،   أكثر  املوحدة  صيغها  من  جعلت  حيث  اللغات،  اختلفت  احلاجة  مهام  مراسلة  إدون  يل 

 .العملاحب ص

ف زيادة  هذه املوارد  ، حيث ساعدت  بداع واالبتكارة ف زيادة اإلسامهالدويل وامل   خدمة املجتمع -

 العامة. املنفعة 

 ، التي قد يراها بعضهم، فيمكن اإلشارة إليها فيام يأيت: بداعياإل رخص املشاععيوب أما عن بعض 

ف مصنفه وفًقا يث إنه إذا أتاح املؤل ح   ى،رجع  بأثر ال يمكن تطبيقه    عدم تطبيق الرتخيص امللغى، -

لرخص املشاع اإلبداعي، وتراجع عن ذلك، أو جعله ف صوره أخرى، ال يستطيع هذا املؤلف  

 قانونًيا تطبيق الرتخيص اجلديد بأثر رجعى. 

، حيث إن  ي شخص خيرق الرتاخيصأمعاقبة    ،والبداعي ال يمكنها مقاضاةظمة املشاع اإلمن -

تنسيق وتنظيم    عىل دورها  ، ويقترص  نها من ذلككّ يم  ،وقضائي أي  دور تنفيذ   مة ليس هلا ظهذه املن

ا وذلك وفقً   ، يقع عائق املقاضاة واملالحقة عيل املؤلف  حني   ف ،مسألة الرتاخيص بني طرفني فقط

 ه. لقوانني احلامية الفكرية ف دولت 

املستخدمني   - املؤلفني جهل  بينهام  بأنواع  أو  واالختالف  امل   ،الرتاخيص  حينام  ستخدمنيفبعض   

ن  أن يدري أدون  ،  املشاع دون قيود   عىل ن هذا املحتوي متاح  أيرون صورة الرتخيص يعتقدون  
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كرب وهو عدم اختيار الرتخيص  ا يقعون ف اخلطأ األيًض أ املؤلفون  ، وخاصة  ا لكل ترخيص رشوطً 

 . ( 2013)العايدى،  بعناية

 وجمال التطبيق  الدراسة التحليلية
 مشاع اإلبداعيالدولي لرخص الالوضع 

للحصول عىل مدخالت من    ،يفتحون إبداعاهتم   نني األفراد الفنا املعرف، جعل    شهد العامل انفجار االنفتاح 

أعامال  إىل ين،  اآلخر تتطلب  التي  للجمهور،  احلكومات  متاحة  تكون  العام  القطاع  من  روح  و ممولة  تكتسب 

بدأ املشاع اإلبداعي تقديم الرتاخيص ملشاركة  هنا  من ،  نتائج إىل دي ا وتؤ زمخً  ، عىل حد سواءومارستها املشاركة 

أنشأ املشاع اإلبداعي البنية التحتية   ، حيثنتائج البحوث بأكملها   إىلمن املوسيقى والصور،    املحتوى املفتوح

والبيانات والفن  للمعرفة  الفعالة  املشاركة  تتيح  التي  والتقنية  وامل  ،القانونية  األفراد  قبل  نظامت  من 

التي تثري    ،ن ماليني املبدعني استفادوا من تلك البنية التحتية لتبادل األعاملإمن ذلك،    هم واأل ؛ت واحلكوما 

 . ( Hill,2019)  كلها املشاعات العاملية للبرشية 

ولتوضيح ذلك بشكل أكرب، نعرض لعدد من هذه التجارب الدولية، ومدى االهتامم بتطبيق رخص املشاع 

 اإلبداعي ف مصنفاهتا: 

املتحالواليا  - األمريكية:  ت  مفتوحة  دة  تعليمية  موارد  األمريكية  التعليم  وزارة  أدرجت 

باألولويات  ف التقدي  املقرتحة  إخطارها  املنح  وقد  رية لتمويل  العمل  ،  وزارة  خصصت 

التي تتيح مصنفاهتا    ووزارة التعليم ملياري دوالر لكليات املجتمع والتدريب املهني   ، األمريكية

برنامج املنح لصناديق االبتكار التابع لوزارة ذلك    إىل وفًقا لرخص املشاع اإلبداعي، ويضاف  

أعامل احلكومة الفيدرالية  ذلك  وك،  البيانات املفتوحة األمريكيةخطة عمل   العمل األمريكية ؛

 ، وغريها كثرّي. األمريكية

،  من املبادرات احلكومية املفتوحة حول العاملكثري مع التي تتشابه  AusGOAL) ) بوابة  أسرتاليا:  -

ا وتدعم امبادئ  األسرتاليني ملفويض ملفتوحلوصول  رخصاملعلومات  عىل  صادقت  وقد   ،  

، حيث   (Creative Commons Australia)  األسرتايل  املشاع اإلبداعي  من  3.0))اإلصدار  

األسرتالية،  ةالتابع  والرخصاملفتوح  ول  لوص ل  اإطارً   توفر  واإلرشاد وللحكومة  الدعم 

املعلومات املمولة من    إىل والقطاعات ذات الصلة لتسهيل الوصول املفتوح    ،حلكومات أسرتاليا 

العام وتتيحالقطاع  فوائد  AusGOAL) )  بوابة ،  واتوفري  معاقتصادية  للمجتمع  جتامعية  ززة 

الفيدرالية األسرتالية  أهمعىل    يتوحت األسرتايل؛لربملان  ل  األوسع ذلك   ، وثائق احلكومة  بام ف 

اللجان وتقارير  القوانني  مشاريع  ذلك  مجيع  كل  ترخيص،وينرش   Creative)بموجب 

Commons BY-NC-ND  األسرتايل 3.0اإلصدار. 

https://www.federalregister.gov/articles/2010/08/05/2010-19296/secretarys-priorities-for-discretionary-grant-programs
https://www.oaic.gov.au/publications/agency_resources/principles_on_psi_short.html
https://www.oaic.gov.au/publications/agency_resources/principles_on_psi_short.html
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اخلاصة  اتفاقية  ت طوركندا:   - املفتوحة  البيانات   CC BY 4.0)) تها بحكوم ترخيص 

International   )  مستوحى بشدة من  ولكنه ،  املنشور عىل موقعها املشاع اإلبداعي    رخص ليس

كر  ، حيث يتضمن الرتخيص املبتمن اجلوانب املتشاهبة  كثريفلسفة املشاع اإلبداعي وحيتوي عىل  

 3.0) ، و)الفكريةحقوق امللكية    عىل   ( 2.0)، و  تعريفات  يتضمن الذى1.0) عدة أقسام هي: )

الرتخيص عىل   و)منحة  اال  4.0)،  باملصدرعىل  )عرتاف  ويتضمن  ،  واملسؤولية  ، الضامن(  5.0، 

( بـــــ  إهناءب(  6.0وينتهى  و   تاريخ  املصالح    هذا  يسمحالرتخيص،  أو  لألفراد  الرتخيص 

يستخدموا  رشيطة أن    ، البيانات احلكومية  إىل باستخدام أو إعادة إنتاج أو إضافة قيمة    ، التجارية

 . إلسناد املطلوبا

وفًقا  وإتاحتها،  تستند ف نرش مصنفاهتا  التي  احلكومية  واملؤسسات غري  املنظامت  من  كبري  وهناك عدد 

 لرخص املشاع اإلبداعي، ومنها:

من املعلمني    ا جمتمعً م ف األرجنتني، والتي تعد  2002التي بدأت ف عام  Gleducar) مؤسسة ) -

وقد   ،من القضايا واملشاريع التعليمية  كثريالذين ينظمون أنفسهم حول    ،والطالب والناشطني 

املشاريع التعليمية    أهم   د ويع  ، الث سنواتمن قبل جملس الشيوخ األرجنتيني بعد ث عنه  علن  أ

األرجنتني  ف  حيث  املفتوحة  من  والشبكا ،  املجانية  التقنيات  استخدام  املوزعة،  تشجيع  ت 

ا واالبتكار  املفتوح،  عاموالوصول  بشكل  ولتعليمي  عىل  ،  املحتويات   مجيع 

(Gleducar)مرخصة بموجب ترخيص (CC Attribution-ShareAlike). 

، وهو  الويب هو برنامج نرش مشرتك للرسائل العلمية عىل  و  "تشييل "ف  (  Cybertesisبرنامج ) -

  50) ، من بني  "تشييل "وجامعة    "2ليون  "، وجامعة  "يال مونرت"عبارة عن مبادرة من جامعة  

 Fonds Francophone"مالًيا من ِقبل  ت عم، وقد دبا وأفريقيا وأمريكا مؤسسة أخرى ف أور

des Inforoutes"الربنامج،نسكوليو،وا هذا  من  واهلدف  الرتويج    ،  اجلامعية  لهو  لرسائل 

املعلومات    إىلوتنفيذ املعايري الدولية للنرش الرقمي، والتكنولوجيا التي تسهل الوصول  ،  ونرشها 

أساس عىل  املتبادل   أدوات  وتبادهلا،  للتشغيل  قابلة  املصدر  برنامج   يدعم،ومفتوحة 

(Cybertesis  )ح القانون ومطالبة املؤلفني  حقوق التأليف والنرش ملؤلفيها، وذلك عن طريق رش

  "احلظر" و  ،"عدم الرتخيص"  :عدة خيارات، مثل، حيث يقدم  إلدراج أعامهلم ف النظام   ،بإذن

املعيار   أصبح نظام ترخيص املشاع اإلبداعي هو  )الذي يسمح بتأجيل إصدار األعامل مؤقًتا، و

 .حقوق املؤلفني دارةإل ( Cybertesisبرنامج ) الذي اعتمدته

يوتا " - طريق  The Central Utah Writing Project  ( CUWP)"مرشوع  عن  خرج  والذى   ،

  "تا و ي"طالب ف والية    1200) استخدم سبعة من معلمي العلوم ف املدارس الثانوية العامة و  

نتائج اختبارات  نت  ، وقورف فصوهلم الدراسية  CK-12  الكتب املدرسية املرخصة بشكل مفتوح

  تاستبدل ، حيث  التكلفة   ت وفرةالطالب بمجموعة التحكم )الكتب املدرسية التقليدية وقيس 

تكلفة الطباعة عىل الكتب  ، حيث بلغت لكتب املدرسية االحتكاريةبا الكتب املدرسية املفتوحة  

http://www.data.gc.ca/
http://www.data.gc.ca/
http://www.data.gc.ca/
http://www.gleducar.org.ar/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/deed.es
http://www.cybertesis.cl/
http://www.cybertesis.cl/
http://www.cybertesis.cl/
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التعليمية  (  CK-12)  رسيةاملد املنطقة  تكلف  كتاب   تادوالر  4,23املعدلة  لكل  مقارنًة   ،فقط 

البالغة   النموذجية  املدرسية  املشاع  دوالًرا  80بالكتب  رخص  املرشوع  هذا  استخدم  وقد   ،

 .CC BY-NC-SA) اإلبداعي، مستخدما )

ر  أحد املتاحف الفنية األكثالذى يعد  (  Cleveland Museum of Art)   متحف كليفالند للفنون  -

  30000عن إصدار  الويب، وقد أعلن  املجموعات عىل    أهمأحد    زيارة ف العامل، وسيصبح قريبا 

م ومفتوحة  وجمانية  اجلودة  عالية  رقمية  املتحف ضمنصورة  جمموعة  عرب  (  CC0) ن  ومتاحة 

التطبيقات برجمة  يتاح  واجهة  وإعادة ، حيث  استخدامه  وإعادة  العمل  استخدام  ألي شخص 

،  "لصالح مجيع األشخاص ف العرص الرقمي"ا مع مهمة املتحف للعمل  متشيً ، و خلطه دون قيود

يرى  ، و وصول املفتوح رسوم البيانات الوصفية الشاملة وسياسة ال   "دكليفالن"يتصدر متحف  

  ية مهتزيد املنفعة واأل   أيًضا،  شاء رشاكات صادقةنبل إاملتحف أن دوره ليس فقط توفري الوصول،

 .ف عرصنا 

تزايد مستمر، ملا حتققه رخص املشاع    فوبخالف هذه املرشوعات، هناك اآلالف ف العامل كله، و -

 زيادة اإلتاحة من املصنفات واإلفادة منها.  اإلبداعي من

 الدول العربية والمشاع اإلبداعي 

اإلبداعي،يترسب   املشاع  مفهوم  حيث  إىل بدأ  استحياء،  عىل  العربية  العربية    الدول  املجتمعات  نظمت 

عام   أربع  رمضانًيا ا  إفطارم،2010بحلول  عربية  ة ف  قطر ، هىدول  احتفااًل  ،  والعراق   ، واملغرب  ، وتونس  ، : 

عىل الرغم من  ه، ثم تبع ذلك انضامم مرص، وعامن، واإلمارات؛ وبانطالق املشاع اإلبداعي هبا واستخدام رخص

العامل  فإن  من األماكن ف املنطقة،كثري  عدم االستقرار والعنف واالضطرابات السياسية التي ال تزال حتدث ف  

لة رحلة طويلة وحاف3.0) )عانت عملية نقل تراخيص  ك،فقد  ف ذللديه إرادة قوية للميض قدًما  ما زالت  العريب  

، وكانت اللحظة التي تفتخر املشاع اإلبداعي  متتد عىل املناخ الثقاف والسيايس املتغري ف العامل العريب  ،باألحداث

( رخصتها  العربية،و3.0)بإصدار  تراخيصباللغة  من  فريق  Egypt 3.0  االنتهاء  قبل  الذي  CC Egypt  من   ،

بدأت جهود التوطني ف العامل العريب بشكل جدي  ،ثم  ف مكتبة اإلسكندرية  املعرفة  إىل الوصول   افته مبادرةاستض

لتعزيز ثقافة    ،وإمكاناهتا   ، عىل رفع مستوى الوعي برتاخيص املشاع اإلبداعي،واألردن مع الرشكات التابعة ف  

العريب العامل  أنحاء  القائمة ف مجيع  وقداملشاركة  العربية،  ساعد  ،  الدول  املرصية مجيع  الرتمجة  هذه    ف ت  تبنى 

، بام ف ذلك جمموعة  الرخصين الستكامل  اآلخر من األشخاص  كثري  مع    CC Egypt  تعاون فريق الرخص، وقد  

نظرت هذه املجموعة  و،األخرىمن بني األعامل املهمة   لعربيةبا من املحامني والنشطاء املتحمسني من دول ناطقة  

مع التأكد    ،اللغة العربية الفصحى احلديثة   إىل CC  يارات لرتمجة الشفرة القانونية للغة اإلنجليزية ف خلبعض اف  

أسامء  ب مثل: وعنارص  الرخصأن  و  ها،  التجارية،  وغري  واملشاركة،  االشتقاق  )اإلسناد،  قبل  منع  من  ستفهم 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.clevelandart.org/
http://www.clevelandart.org/
http://www.bibalex.org/a2k/home/home.aspx
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العربية باللغة  املنطقة  ، الناطقني  أنحاء  مجيع  قبل  وتبنيها    ، ف  املحامني سامل من  فقط  وليس  النهائيني،  ،  تخدمني 

ف الدوحة، قطر، ف  ND2) )االجتامع اإلقليمي العريب  جاء خالل  ، هم ف جهود التوطنيممعلم  ذلك    إىليضاف  

قانونم،  2010ر أكتوب خرباء  مرص،  جاملمن  وأفراد    يون،وهناك  من  سوريا،  وقطر،  ولبنان،  و،  األردنوتمع 

هذه  أشادت   ، وقدستخدممتكنوا من امليض قدًما ف ثروة من اإلبداع الذي حيركه امل ،  واإلمارات العربية املتحدة

دعم إنشاء حمتوى أصيل باللغة العربية، سواء أكانت موسيقى  ،عن طريق  ف العامل العريب هبذه الظاهرة  جتمعات امل

مع وضع كل هذا ف االعتبار، يمكن اعتبار إطالق الرتاخيص املرصية، أول جمموعة  نصوًصا،    فنًابرصًيا، أمأم  

العربية،  الرخصمن   يعد    باللغة  احلديثة  نجازاإل  أهم   أحد وهذا  املشاع  ات    اإلبداعيملجتمع 

 Peters,2019))العاملي

 منصات المشاع اإلبداعي 

اإلبداعي  تتعقب  ال املشاع  امل املو  رخص  ذلك ،رخصةاد  تفإهن،ومع  تساعد  ا  التي  التقنية  األدوات  تبني 

ت القانونية واستخدامها، كام  بموجب الرتاخيص وغريها من األدوا  ،اجلمهور ف البحث عن األعامل املرخصة 

واملتاحة    ملساعدة اجلمهور عىل اكتشاف األعامل املقدمة   مثل هذه األدوات   املواقع واملنصاتمن    كثريال  ىء أنش

املستندات  ، والكتب املفتوحة ، والصور، ومقاطع الفيديوتوفر  التي    الويب، عىل    الرخصهذه  بموجب    عليها،

عرب  ي  املشاع اإلبداع  أكثر من مليار عمل مرخص من قبل  وغريها، حيث يوجدتكاملة  املتعليمية  ، واملواد الالنصية

املواقع توفر  ماليني  التي  اإلبداعيخيارات  ،  املشاع  ومن  دميها ملستخ  رخص  موقعهذ  أهم ،  املنصات    : ه 

bandcamp  وموقع:  INTERNET ARCHIVE  وموقع:  ((vimeo  وموقع:  WIKIMEDIA COMMONS 

  Geuropeana  :وموقع  Tribe of Noise))  :وموقع   SKILLS COMM NS  :وموقع  FMA  :وموقع

كر  وغريها كثري، ويمكن ذ،    PLOS  : وموقع  MITOPEN COURSEWARE  : وموقع  jamendo  :وموقع

 منها، فيام يأيت: نامذج 

 "flickr" : موقع الصور 

لتخزين الصور ف عام    "فليكر"الكندية بإنشاء موقع    "فانكوفر"ف مدينة    "لودي كورب"قامت رشكة  

ولكن ف2002 التطبيق    "ياهو "قامت رشكة  م،  2006  عام  م،  أشهر    د ، ويعوتطويرهبرشاء  من  التطبيق  هذا 

أن جيدها  يمكن  التي  امللتقطة هلم   التطبيقات  الصور  والتعديل    ،األشخاص حلفظ  بتحريرها  القيام  من خالل 

بتوفري مجيع    "فليكر"وقام مطورحيث    من خالل وسائل االتصال واإلنرتنت؛  ،ومشاركتها مع األصدقاء  ،عليها 

هذا  ل  ، ويعماألخرىمن التطبيقات    ا ماكن حممية وأكثر أمانً صور وختزينها ف أالاحتياجات املستخدم من رفع  

،  ورسعة الوصول إليها عند احلاجة  ،التعديل عىل الصور امللتقطة وختزينها   أدوات   التطبيق عىل توفري أكرب قدر من 

https://wiki.creativecommons.org/Arab_World_Meeting_2010
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أية   ا من  هئوإعفا   ،الصور املدرجة عىل خدمتها برخص املشاع اإلبداعي  "فليكر"، ويتيح موقع  تعقيدات دون 

الصورحد رفع  وود  كافة،  املوضوعة  الصور  أن  يعني  اإلت  حت،هذا  املشاع  العامرخص  واالستخدام    ، بداعي 

 .ألي مستخدم يمكنه رفعها ومشاركتها عرب اخلدمة ا ستتاح جمانً 

 " "You Tube: موقع الفيديو

نشئي املحتوى  طريقة قياسية تتيح مل Creative Commons توّفر تراخيص  "يوتيوب ـ  ال "جاء عىل موقع  

 ترخيص  عالمة  بوضع ملنشئي املحتوى YouTube وتسمح منصة  ،خدم آخر اإلذن باستخدام أعامهلم منح مست

Creative Commons   عىل فيديوهاهتم. وهذه العالمة هي:CC BY.رخيصإذا وضعت عالمة ت "CC BY" 

عىل الفيديو اخلاص بك، ستحتفظ بحقوق الطبع والنرش وخيضع استخدام عملك من ِقبل منشئي حمتوى آخرين  

العادي اإلعداد التلقائي لكل الفيديوهات التي يتّم   YouTube يبقى ترخيص، و لرشوط الرتخيص التي ختتارها 

ال يمكنك وضع  فذي تنشئه،  وى األصيل الخمّصصة للمحت Creative Commons تراخيص  ،وما دامت حتميلها 

يعني وضع  ، حيث  Content ID البة بشأنه عربتّم تقديم مط ،عىل فيديو Creative Commons عالمة ترخيص

بأكمله  YouTubeاحلق ملنتدىأّنك متنح    ، عىل فيديو أصيل خاص بك Creative Commons عالمة ترخيص 

املعنّ  الفيديو  استخدام  وتعديله بإعادة  ومن  ي  ل   أهم،  املؤهلة  اإلبداعي:  الفيديوهات  املشاع  املحتوى  رخص 

فيديوهات مندرجة  ، وعليها  CC BY وهات أخرى تم وضع عالمة ترخيصفيدي، و األصيل الذي أنشأته بنفسك

 . النطاق العام  ضمن

الف حتديد  اإلبيويمكن  املشاع  لرخص  اخلاضعة  عىل  ديوهات  البحث  عند  واختيارها،  يوتيوب،  داعي 

أيقونة   عدد "Flirter"باختيار  يتيح  من    ا الذي  املتقدمة  البحثية  اخليارات  اإلبداعي،  أمهمن  املشاع  رخص  ها 

 ات املرخصة واملتاحة للتعديل واالشتقاق وفًقا لنوع الرخصة. تم عرض الفيديوهبمجرد اختياره ي والذي

 WIKIPEDIA : الموسوعة 

ىل صفحة املوسوعة، ملخص لإلفادة من املحتويات اخلاضعة لرخص املشاع اإلبداعي، حيث جاء  جاء ع

ونرشه حتت رخصة جمانية أو    ،ه وتطوير  املحتوى التعليمي  جلمع  ،حول العامل  هموإرشاكاألفراد  متكني  فيه ما يفيد  

العامة إىلهدية   و امللكية  ا،  ا جمانً   األخرى والوسائط    تها، وطباعاملقاالت    قراءة،    ها،ستخداموإعادة 

حر بموجب واإلتوحومف ترخيص  وحتريرها بمو  سهام ،  املختلفة  مشاريعنا  أو  واقعنا  م،  اتك  سامهترخص 

 . وتعديالتك بمواقعنا أو مشاريعنا حتت رخصة جمانية وحرة

https://creativecommons.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
https://support.google.com/youtube/answer/6013276
https://support.google.com/youtube/answer/6013276
https://support.google.com/youtube/answer/2797449#c-pd
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89_%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
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 Google : محرك البحث

البحث   حمرك  ضمن    "جوجل"يوفر  اإلبداعي،  املشاع  برخص  املرخص  املحتوى  عن  البحث  خيار 

املحتوى، ومساعدة املستخدم عىل احلصول عىل رغبته    إىل ملية الوصول  خيارات البحث املتقدم به، مما يسهل ع 

الذي يتيح االختيار  "حقوق االستخدام <بحث متقدم  <اإلعدادات  "من الرخص املتعددة، وذلك عن طريق  

 .من بني الرخص املختلفة

   منظمة اليونسكو

إصدار    إىل و ،عات باملطبو  احلر   اعاالنتف  سياسة  اعتامد إىلعمدت  أهنا    "لليونسكو"جاء عىل املوقع الرسمي

املئات من كتبها بموجب ترخيص يتيح االنتفاع املجاين هبا، وقد أوَدعت هذه الكتب ف صفحة االنتفاع احلر  

هبا  واخلاصة  بموجب  إىل   أشارت ،  متاحة  األعامل  هذه  املشاع    خاص،  ترخيص معظم  منظمة  أعدته 

  ، وترمجتها   ،وتوزيعها   ،تنزيل األعامل واستنساخها عامل، من  ال  ف   وجدوا   أينام  املستخدمني،   مجيع   لتمكني  اإلبداعي

استخدامها  باملجان  ،وتكييفها   ،وإعادة  الرتخيص   ،وتطويرها  هبذا  املرتبطان  الوحيدان  املتطلبان  أدناه    ، ويرد 

 :"CC BY SA" باسم واملعروف  مؤلفه، إىل  العمل  ينسب الذي

 يل. صاأل العمل  صاحبة أهنا ب  بوضوح اليونسكو  ذكر  جيب -

 األصيل  العمل   صدر  الذي  للرتخيص مطابق  ترخيص  بموجب جيوز توزيع األعامل املشتقة إالال   -

 . بموجبه 

ين ولكن ال جيوز هلم تعديل هذه  اآلخروتبادهلا مع    ، بإمكان املستخدمني تنزيل أعامل اليونسكووبذلك  

أهنا صاحبة العمل  ب  ، سكو بوضوحوجيب ذكر اليون  ، استخدامها ألغراض جتارية، والطريقة كانت  ةاألعامل بأي

األصيل   ،األصيل  العمل  مضمون  ذلك    ، والستخدام  ف  بام  تكييفه،  أو  استخدامه  إعادة  أو  جتارية  ألغراض 

هيئة   أو إصدار طبعات مرتمجة خاصة به، يتعني احلصول عىل املوافقة الكتابية الالزمة من  ، استخدام مقتطفات منه

وينطوي هذا الرتخيص عىل أكرب قدر من القيود مقارنة برتاخيص املشاع اإلبداعي  ، ون النرش ئاليونسكو املعنية بش 

 .األخرىاخلمسة 

 يمية الكتب واملصنفات التعل 

فيديو، بل تتضمن املواد املطبوعة،  ىل مواقع الويب أو الصور، أو الال تقترص رخص املشاع اإلبداعي ع

، وبشكل مطبوع، وقد صادفنا الكثري من املطبوعات  إضافة معلومات الرتخيص يدوًيا التي تسمح للمؤلفني ب

 التي سجلت عىل أغلفتها رخص املشاع اإلبداعي، ومن نامذجها:

ع - جاء  كتابما  غالف  سابر"تأليف    "احلُر  الوصول   "ىل  وا"بيرت  قطر  ،  مؤسسة  عن  ملرتجم 

 التعلمية، حيث جاء عليه: 

mailto:publication.copyright@unesco.org?subject=OA%20publications%20-%20Rights%20and%20Permissions
mailto:publication.copyright@unesco.org?subject=OA%20publications%20-%20Rights%20and%20Permissions
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 كاملة على كتاب ييوضح رخصة المشاع اإلبداع  ( 5)شكل رقم 

اإلبداعي،   - املشاع  رخصة  أيقونة  متضمنًا،  الكتاب،  عنوان  صفحة  عىل  الرتخيص  يظهر  قد 

ورابًطا   هلا،  كتاب  وتوضيًحا  عىل  جاء  كام  اإلبداعي،  املشاع   Student’s Activity" "ملوقع 

Sheets :كام يظهر ف الشكل اآليت 

 

 مختصرة على كتاب ييوضح رخصة المشاع اإلبداع  ( 6)شكل رقم 

  ف، بشكل مكتوب دون وجود الشعار اخلاص هبا، كام يظهر  اإلبداعيقد تظهر رخصة املشاع   -

 الشكل املقابل: 
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 كتاببدون الشعار على  اإلبداعييوضح رخصة المشاع  ( 7)شكل رقم 

االجتاه يتضح  سبق  نحو مما  املشاع    إتاحة  الدويل  لرخص  وفًقا  التعلمية،  واملصنفات  والفيديو  الصور 

املشاع   لرخص  وفًقا  وإتاحتها،  املصنفات  نرش  نحو  النزعة  هذه  زيادة  بتوقع  سبق،  ما  عىل  ونعقب  اإلبداعي 

 . األكاديمية اإلبداعي، وبخاصة اجلامعات، واملؤسسات 

 شاع اإلبداعي اكتشاف حمتوى امل 

  واستخدامها من قبل اجلميع برخصها،    أعامل املجال العام املرخصة علنًا باكتشاف    املشاع اإلبداعيتسمح  

عىل  واملستخدمني  ملساعدة املبدعني    مصنف، مليار    1,4)وحتتوى عىل أكثر من )  CC Search))  أداةعن طريق  

 ملشاع اإلبداعي:واجهة االستخدام للبحث ف االويب، ويوضح الشكل التايل تبادل املعرفة واإلبداع عرب 

 

 اإلبداعييوضح واجهة االستخدام لموقع المشاع  ( 8)شكل رقم 

يتضح من الشكل السابق طريقة البحث البسيط،املستخدمةف أغلب املواقع وحمركات البحث، ويضيف  

التجارية   لألغراض  االستخدام  املحددات، وهي  التعديل  Use for commercial purposes""بعض   "أو 

Modify or adapt" 
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الصفحة،االنتقال   أسفل  ف  اإلبداعي:   إىل ويظهر  املشاع  لرخص  اخلاضعة  واملنصات  املتقدم    البحث 

""Looking for the old CC Search portal? Go here  ""See our Search Syntax Guide here    كام

 يوضحها الشكل اآليت: 

 

 اإلبداعي موقع المشاع  فييوضح البحث المتقدم   ( 9)شكل رقم 

تشري   االستخدام،  واجهة  أعىل  ف  أيقونة  ذلك  عىل  املجموعة    إىلويزيد  حسب   Browse "التصفح 

collections"   املج تضم  وتسمح  موعات  التي  اإلبداعي،  املشاع  لرخص  وفًقا  مصنفاهتا،  تتيح  األشهر،التي 

 بالتصفح وفًقا لتصنيفات هرمية، كام يوضحها الشكل اآلتى: 

 

 المجموعات لموقع المشاع اإلبداعي يوضح طريقة التصفح ب (10)شكل رقم 

حموري سؤال  طرح  علينا  يلزم  الدراسة  هذه  هناية  ر وهو   -واإلجابةعنه -ومعقد  ف  هل  املشاع  خص  : 

 ولإلجابة عن هذا: ؟امللكية الفكرية اإلبداعي ضد حقوق

https://oldsearch.creativecommons.org/
https://search.creativecommons.org/search-help
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املؤلف يمنح تشمل بشكل    ،للمبدعني  حق  والتي  اإلبداعية،  أعامهلم  جمموعة من احلقوق احلرصية عىل 

إنتاجعام، ا مثبتني عليها    التعديالت  إجراءو  ها،وعرض  ها،وتوزيعأعامهلم،    حلق ف إعادة  مجيع "عبارة  عليها، 

حمفوظة هلم بلإلشارة    "احلقوق  املمنوحة  احلقوق  بجميع  حيتفظون  القانون   ،أهنم  ولكن  بموجب  ان،  تهاء  عند 

ين من  اآلخرمنع  هذه احلقوق    صاحب ورثة  ، ومل يعد بإمكان  العام  لكامل يدخل العمل ف  ،قوق هذه احل صالحية  

 هلم. احلقوق املعنوية املحفوظة   ما عدااملشاركة ف تلك األنشطة بموجب حقوق الطبع والنرش،  

ف اإلبداعي،  املشاع  رخص  حقوقأما  الط  هي رخص  وحفظ حلقوق  للمؤلف،  ومحاية  فكرية  بع  ملكية 

  قانونية متكن صاحب العمل من  أدوات   ة للعمل، وهي عبارة عنوالنرش، وتعتمد عىل وجود حقوق ملكية فكري

  إىل   للجمهور، لذلك تسعى رخص املشاع اإلبداعيأنواع حمدودة من االستخدامات    مع تقديم   ، هونرش  هطبع

 ، الفكريةامللكية ف قانون التعديل 

- العام امللك    –فاظ بجميع احلقوق والتنازل عن مجيع احلقوق  االحت بني    ،م جمموعة من اخلياراتيتقد مع  

 ."بعض احلقوق حمفوظة"يسمى:، وهو هنج 

املنتدى العاملي للخدمات والسياسة العامة  التي تعد  WIPO))يبواالوختضع قوانني امللكية الفكرية ملنظمة 

الفكرية  واملعلومات ف جمال والتعاون   املتحدة،  يبو وكالة  اوالو ،امللكية  بنفسها  ختضع لألمم  نفسها  التي متول 

ا االضطالُع بدور ريادي ف إرساء نظام دويل متوازن وفعال  هومهمت،  ا دولة عضوً   192ويبلغ عدد أعضائها  

الفكريةللملكي اجلميع  ، ة  لفائدة  االبتكار واإلبداع  املشاع  ختضع    ،بيناميشجع  اإلبداعي ملؤسسة  املشاع  رخص 

حني املشاع اإلبداعي   فتصدر طبقات مستمرة من الرخص، وهنا نلحظ أن الويبو متنح قوانني،    التي  اإلبداعي

 متنح رخًصا. 

 النتائج والتوصيات 
الدراسة   هذه  ْبَداِعيُّ ملا  صَخ رُ   "تناولت  اإْلِ ا  َشاُع  حقوق  عىل  حتليلية ردالفكرية:    مللكية وتأثريها    "اسة 

من االستخدام العادل،    ق امللكية الفكرية، وما يرتبط هبا لرصد العالقة املثرية بني رخص املشاع اإلبداعي وحقو

نمو   قبورصد  من  اإلبداعي  احلقوق    لاملشاع  واسعمنظ   إىلكلية  نطاق  ذات  عاملية  مرتبط    ،مة  قوي  واسم 

عىل    ت عتمد، اومنظمة غري ربحية  الرخص جمموعة من    الوقت نفسه   ف ، وبمجموعة أساسية من القيم املشرتكة 

،وال  املفتوحة   امللكية الفكرية حلقوق    ًيا عامل  امعيارً   ، بوصفها واألفراد   ،نطاق واسع من قبل احلكومات واملؤسسات

ة هلذه التطورات، والتأثريات بخطى رسيعة، لزيادة اإلفادة من الناتج اإلبداعي، مع العمل  مناص غري االستجاب

الدراسة،ف مقدعىل   التي طرحتها هذه  التساؤالت  الفكرية، وبناء عليه أجابت عن  امللكية  متها،  محاية حقوق 

 : اآليت  والتي اسُتنْتَِجت 

https://creativecommons.org/faq/#what-is-copyright-and-why-does-it-matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
https://www.wipo.int/about-ip/ar/
https://www.wipo.int/about-ip/ar/
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 أوًلا النتائج

ألخرى،   - دولة  من  الفكرية،  امللكية  حقوق  قوانني  معاهدات  ختتلف  وجود  من  الرغم  عىل 

 دولية، حيث ال يوجد قانون دويل موحد.  واتفاقيات 

 التأثري اإلجيايب للمشاع اإلبداعي عىل حقوق امللكية الفكرية، ف حفظها، وتوافقها مع بيئة الويب.  -

 عليها.مبنية  هلا، و  امتداد  لكية الفكرية؛ بل هياملاملشاع اإلبداعي حمل حقوق    عدم إحالل رخص  -

العامة،    GNU""رخصة    :عدم تعارض رخص املشاع اإلبداعي مع أية تراخيص أخرى، مثل -

 در املفتوح، أو مبدأ االستخدام العادل. و رخص املصأ

 عدم إحلاق أية أرضار بحقوق املؤلف املعنوية عند نرش مصنفاته، وفًقا لرخص املشاع اإلبداعي.  -

 رخص املشاع اإلبداعي متكن املؤلف من تعديل رشوطه، لتتناسب مع احتياجاته بشكل مستمر.  -

 ، مما يسهل عىل املؤلفني واملستفيدين فهمها. املشاع اإلبداعي أهنا موحدة ميزات رخص  أهم -

 التوصيات : ثانًيا 

  ف   تسهم  أن  يمكن،التوصيات  من  جمموعة  تقديم   نتائج،يمكن  من  هذه الدراسة  إليه  توصلتما    وءض  ف

 رخص املشاع اإلبداعي، وزيادة استخدامها، عىل النحو اآلتى:  يةأمهزيادة الوعي ب

عىل  - والعربية  املرصية  اجلامعات  ومقا   حث  جامعية،  ورسائل  مصنفات،  دوريات،  نرش  الت 

 املشاع اإلبداعي.  رخص  ني هلا،حتت هيئة التدريس ومعاونيهم، التابع ألعضاء

االهت - ضمن  رضورة  اإلبداعي  املشاع  رخص  إدراج  عىل  والعربية  املرصية  الترشيعات  امم،ف 

 قوانينها. 

اإلب - املشاع  رخص  االتصال  ووزارات  الوطنية،  املكتبات  النرشات  تبنى  وإصدار  داعي، 

 باملصنفات التي تدرج حتتها سنوًيا. 

املعرفة، وزيادة الندوات واملؤمترات املعّرفة    إتاحة   ف  رخص املشاع اإلبداعي  يةأمهزيادة الوعي ب -

 هبا. 

إدراج مقرر درايس،ف مناهج املكتبات واملعلومات عن حقوق امللكية الفكرية ورخص املشاع   -

 .اإلبداعي

 والبحوث، عن رخص املشاع اإلبداعي من وجهة نظر املستخدمني.   ادة الدراساتالعمل عىل زي -

 أكثر من بلد، بأكثر من لغة.   ف، عياإلبداعقد مقارنات بني رخص املشاع  -

 املراجع العربية واألجنبية 
التطبيق   قفالآ تحليلية دراسة :المعلومات بمرافق الإبداعي المشاع رخص (م2019، محمدعبدالعزيز إبراهيم )ةأبوحمام

بية.)رسالة ماجستير في وضوابطه  جامعة المنوفية.كلية الآداب. قسم الم كتبات والمعلومات.  (البيئة العر
ي: دراسة الأردن. القيود والاستثناءات الواردة على حق المؤلف في القانون (2011أبوحمد، أبرار دياب حسن)
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 .تحليلية. )رسالة ماجستير جامعة اليرموك. كلية الحقوق 
ية و لمة. العــو(2001، كامل)أبــوصــقر يةإداالالــتجار يــة إســلامية جديــدة. ر بيروت: دار ومكتبة   والقانونــية: رؤ

 . الهلال
 . م٩/١٩٧٨ / ٢٨ والمعدلة م١٩٧١ /٧ /٢باريس المؤرخة وثيقة /والفنية الأدبية المصنفات حمايةامج برن اتفاقية

بية للثقافة. مج  ةاقياتفبشير الهاشمي. حقوق المؤلف وال  . مارس  14، ع 8العربية: متابعات ومقترحات، المجلة العر
 .33-28. ص ص 1988

والقانون  الواقع – الشخصي للاستعمال المصنفات المحمية استنساخ في الحق(. 2013الدلالعة، سامرمحمود)
يعةوالقانون، ع "  . 53دراسةمقارنة، مجلةالشر

ية.2المعرفة._ط احةإت دليل  (.2009السلماوى، هالة ) ية: مكتبة الاسكندر  ._ الإسكندر
ية ودورها تراخيص المصادر الإل كترونية(. 2016رمضان، إيمان ) المعلومات بالم كتبات  إتاحة في دعم حر

، يونيو  42ع  -.Cybrarians Journal -.مكتبات جامعات القاهرة ال كبرى  على  الجامعية: دراسة استطلاعية
 استرجعت من:  ( 2018/ 9/ 8) تاريخ الإطلاع -. 2016

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&i
d=739:eramadan&catid=290:studies&Itemid=105 

ي يةفي البيئة الرقمية:  (.2014، رحاب عبدالهادى )فيسو المشاع الإبداعي ودوره في حماية حقوق المل كية الفكر
-147. ص ص 2014، مارس 12ع  بحوث في علم الم كتبات والمعلومات.._ دراسة حالة على جامعة الفيوم

178 . 
يعات حما (.2019طه، محمد طه حسن ) ( المتاحة على الويب: دراسة تحليلية.)رسالة ماجستير الرقمية لمصنفاتيةاتشر

يف.كلية الآداب. قسم الم كتبات والمعلومات.   جامعة بنى سو
 استرجعت من:  ( 4/2019/ 21طلاع )تاريخ الا -رخص المشاع الإبداعي. براهيم. تعرف علىإالعايدى، 

book2/book2.pdf-https://ia800609.us.archive.org/25/items/ibrahimi 
 .. الكتاب وحقوق المؤلف: توعية وصلاحيات تكفلها الدساتير(2016الرقمي) التعبير هردو لدعم مركز

ية للمل كية المصري  المركزي   .المجاورة والحقوق المؤلف قحقو(. 2012المعلومات) وتكنولوجيا الفكر
ية.(2012)هارمس، لويس ية  العالميةالمنظمة  .3ط . إنقاذ حقوق المل كية الفكر  .WIPOللمل كية الفكر

بية: متابعات ومقترحات، المجلة العربية للثقافة. مج  اتفاقية. حقوق المؤلف وال(1988الهاشمي، بشير) .  14، ع 8العر
 .33-28. ص ص 1988مارس 

 استرجعت من:  (2018/ 6/ 11. تاريخ الإطلاع )حق المؤلف  الوايبو.

http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=739:eramadan&catid=290:studies&Itemid=105
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=739:eramadan&catid=290:studies&Itemid=105
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The present paper- in addition to its theoretical part which introduces concepts of 
creative commons licenses- deals with correlation between copy right and creative commons 
licenses and their consistency in terms of author’s right and availability to society. This 
right ranges from restriction to release in connection with fair use and public property. The 
paper also tackles types and classes of creative commons licenses, methods of availability 
and access to publications subject to such licenses, and review of international and Arab 
positions towards their use and the most important platforms which make their publications 
available according to these licenses. The paper showed the following results: positive impact 
of creative commons on copy right through its reservation and consistency to web 
environment; creative commons licenses do not replace copy right; rather they are an 
extension to it and are based on it; author’s moral copyright does not get any harm when 
publishing his works in accordance to creative commons licenses. The paper recommended 
to urge Egyptian and Arab universities to publish their staff members’ and teaching 
assistants’ workbooks, dissertations and journal articles via creative commons licenses, pay 
much attention to include such licenses in Egyptian and Arab legislations, and adopt them 
by national libraries and Ministries of Communication issuing bulletins of their 
publications under them annually. 

Key words: Copyright, Fair Use, Creative Commons, Creative Commons Licenses. 
 

 


