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افراد المشاع اإلبداعي في مختلف المناطق الزمنیة، ومختلف المناطق  الي جمیع
ل ھذا جعبال كلل من اجل  ینبغي العملالمناخیة، في الحریة واألسر، في الحرب والسالم، 

.أفضل لنا مكان عالم ال  جمیعاً
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 یرموجز التقر

 
 

 الموضوع
الھدف من البحث ھو تعزیز ودعم العملیة االستراتیجیة لمنظمة المشاع االبداعي مع المنتسین لدي المنظمة ودوافعھا واحتیاجاتھا 

من ھم،  :المنتسبین ما یمكن ان یقدمھ المنتسبین للمنظمةما یمكن ان یقدمھ  فھم لبحث فيلتتمحور الفكرة االساسیة ووامكاناتھا. 
قدمھ ان ت الذي یمكنمن المھم ایضا تفھم ما و. یواجھونھاجعلھم جزء من المؤسسة وما ھي التحدیات التي تما ھي الدوافع التي و

 زاتإنجا أعظمالتعرف علي و الجماعیة بالھویة المنتسبین شعورمدي  منقاعدة عملھم. والتحقق  المنظمة لھم من اجل تسھیل 
 .بالنسبة لھم العالمیة الحركة

 
 التحلیلأسالیب 

 الدبكنتیجة طبیعیة لتواجد منظمة المشاع اإلبداعي والمنتسبین لھا في جمیع القارات المأھولة بالسكان، وانقسام تلك القارات الي 
مختلفة مع وجود منسق إقلیمي لكل بلد منھا على حدا، قررنا تقسیم المنتسبین طبقا لھذا التصنیف وتطویعاً لھذا البحث. المناطق 

 التي تم اخذھا بعین االعتبار ھي: بالدوال
 والمنتسبین في إثیوبیا ونیجیریا وتنزانیا وجنوب أفریقیا وأوغندا. –أفریقیا -
 والمنتسبین في مصرو لبنان وسوریا وقطر. –العالم العربي -	

 والمنتسبین في أسترالیا وإندونیسیا وكوریا الجنوبیة. –آسیا والمحیط الھادئ -
 والمنتسبین في كولومبیا وكوستاریكا والسلفادور. –أمریكا الوسطى -
 والمنتسبین في فرنسا والیونان وإیطالیا وبولندا والبرتغال والمملكة المتحدة. –أوروبا -
 والمنتسبین في األرجنتین وباراغواي وأوروغواي. –أمریكا الالتینیة -

 
عن ن المنتسبین لمنظمة المشاع االبداعي ممثلین ع ٣وقد اعتمدت الدراسة على مقابالت متعمقة (لفرد أو مجموعة) بحضور 

 . وتم اختیار المنتسبین إلجراء المقابالت طبقا للمعاییر التالیة: كل منطقة جغرافیة
 توزیع الجغرافي.ال )أ(
 حجم ونموذج المشاركة. )ب(
 مدة المشاركة. )ت(
 التنوع. )ث(
 

تقاریر إقلیمیة تم إعدادھا  ٦كل المقابالت والمعلومات األساسیة التي تم الحصول علیھا تعتبر ھي المادة الرئیسیة التي بُني علیھا 
 وتقریر إقلیمي. باللغة اإلنجلیزیة. فأصبح الناتج ھو مجموعة من النصوص والتسجیالت للمقابالت،

 
 :القیود

لقد خضعت البحوث لعدد قلیل من القیود المتعلقة بضیق الوقت وقیود المیزانیة. أوالً، كان یجب تجمیع النتائج في وقت معین 
حتى یتم استخدامھا في العملیة االستراتیجیة الجاریة؛ وإال كانت ستصبح معظم فائدة التقریر مجرد نوادر قصصیة. وبما ان 

البحوث كان یأتي من قبل منظمة المسار اإلبداعي ولم یكن منحة خارجیة فقد كان من المستحیل تأمینھا في وقت قصیر  تمویل
 كھذا، ومعظم المقابالت قد أُجریت من على مسافات بعیدة لھذا فإمكانیة مراقبة المنتسبین وعملھم كانت محدودة.

 
والفكرة برمتھا من منھج البحث وعملیة االستبیانات تم تصمیمھا بواسطة غربیین، لھذا فمن الطبیعي ان یكون ھذا سبباً كافیاً في 

ة یثقافیة فیھا لیس لدیھم أي خلفاألشخاص الخاضعین للبحث تأثر أسلوب صیاغة المشاكل باألسلوب الغربي، في بیئة غالبیة 
العملیة برمتھا شاملة المشاورات حول وثائق البحوث واالستبیانات ضمن فریق البحث للتأكد من غربیة. وبالتالي، فقد خضعت 

 استجابتھا ألوسع مجموعة من اإلعدادات الممكنة.
 

 :النتائج
ا دمجھ اليوھم مجموعة من األفراد لدیھم دوافع داخلیة قویة تدفعھم الي تتبع القیم التي یؤمنون بھا  األشخاص الخاضعون للبحث

في عملھم الیومي. وھم یمارسون االنفتاح ویدعون الیھ ویقومون بمشاركة وتنظیم اعمالھم طبقاً لھذه القیم واعتماداً على ما لدیھم 
 من مھارات وخبرات. إمكاناتھم وقدراتھم الفردیة لھا تأثیر أسي على مسار المصالح وعلى العمل الذي یقومون بھ بنجاح. 

 
 



 
یواجھون صعوبات في ھیكلة استراتیجیة فرقھم، وتجنید متطوعین جدد، وفي التواصل مع المجتمعات  ھمفي نفس الوقت و

خبرات محدودة في التعامل معھا. وھم یعملون بما لدیھم من حد أدنى من الموارد المادیة، ویعتمدون في عملھم  اتي لدیھالمحلیة ال
 عة.على ذكائھم العاطفي العالي والذي ینجم عن قدرات مقن

 
وتعتبر شبكة المنتسبین في نقطة تحول. فھم من جھة یرغبون في المشاركة في النقاش العالمي، وھذا مثبت من خالل تصریحاتھم 

عندما یعلقون على إحساسھم بالعزلة. فالمنتسبین یرغبون في ان یشعروا بأن الحالة  ة وكمیة اإلحباط التي یعبرون عنھالمباشر
ھم من حیاتھم الیومیة، وانھم یساھمون في التغییر العالمي، كتأثیر یجب مالحظتھ ومناقشتھ وكذلك التي یناضلون من اجلھا ا

 االحتفال بھ في الجزء الصغیر الذي یخصھم من ھذا العالم.یمكن 
 

تتم  ممن ناحیة أخرى، ھم یواجھون الركود في تنظیم عملھم، ونقص في الموارد وتغییر سریع في البیئة. وھذا الشعور، إذا ل
 بضع سنوات. غضونمعالجتھ، قد یكون السبب الرئیسي في احباطھم وبعدھم عن الحركة في 

 
كبیر عن اجراءات عملیة البحث المبنیة على المقابالت. وقد أكدوا على أھمیة وجود لدیھم رضي  واألشخاص الخاضعون للبحث

بین المجتمع العالمي ومستقبل جمعیة المشاع اإلبداعي. وقد مساحة للتركیز على إرث العمل بالنسبة لھم شخصیاً، وعلى العالقة 
التي تقودھا المشاع اإلبداعي لتغییر ھذا عالمیة الجھود بسبب ال HQان صوتھم مسموع لدي المركز الرئیسي بشعروا بالتقدیر و

 آرائھم ووجھات نظرھم.العالم اعتماداً 
 

 الخالصة
یأتي كل من تخطیط الحكم ومناقشة االستراتیجیة في لحظة جیدة. فكالھما یمكنھ االستفادة من الظروف وتحویل طاقة اإلحباط 

ة، ومناخ بحری المخاوفالى عملیة بناءة في المجتمع. ولكن ھذا یعني ایضاً ضرورة وجود مساحة للنقاش، وبیئة آمنة للتكلم عن 
ً حاجة لوجود قناة موازیة لحصاد المفاھیم واألفكار للتعلیقات اإلیجابیة التي یمكنھا . وھناك أیثبت صحة ھذه المخاوف ن ایضا

 االستراتیجیة. تفید
 

 التوصیات:
. وینبغي ان تستند ثقافة التقدیر ھذه HQتركز التوصیة األولى على تعزیز ثقافة التقدیر داخل الشبكة من قبل المركز الرئیسي 

ارسة العملیة، وھذا عن طریق خلق إجراءات فعالة وعملیات دمج األصوات واللغات المتنوعة في إلى احتفال التنوع بالمم
 األنشطة االساسیة ومراحل التنظیم.

 
وتركز التوصیة الثانیة على تسریع قوة الشبكات في مساعدة التنمیة المخططة استراتیجیاً للمنتسبین وبرامجھم. ومن الضروري 

التعزیز الذاتي قبل اتخاذ أي استعدادات وتدابیر أخرى. وال بد التأكد من إیضاح ان المنتسبین  فيكة التحقق من مدى قدرة الشب
والشبكة فدورھما  HQوكذلك عن تنفیذ العمل المحلي الخاص بھم، اما المقر الرئیسي  استمرارھمھم المسؤولین األولیین عن 

مجموعة معینة مستھدفة من التدخالت لمدة قصیرة من اجل تعزیز نمو  أن یوفر HQیعتبر دوراً مساعداً. ویمكن للمقر الرئیسي 
 القدرات المفقودة.

 
للتغییر  االستراتیجي لمناقشة كیف یمكن لنموذج االنفتاح أن یصبح العامل األسي ثالثة فتقترح توفیر منصة للتفكیراما التوصیة ال

المستقبل وأال یتم النظر فقط للظروف الحالیة. ویبدو أنھ ھناك ما یكفي المجتمعي. وفي النقاش االستراتیجي یجب التطرق الى 
 من المنتسبین اللذین یمكنھم المساھمة في نجاح التفكیر االستراتیجي بتطبیق مثل ھذه األفكار.

 
ناقشة كیفیة لمنظمة المشاع اإلبداعي في خلق المنصة السابق ذكرھا لم HQمن المحتمل ان یكون ھذا ھو دور المركز الرئیسي 

عمل الشبكات معاً، والحصول على األموال، وإنتاج وتوزیع الموارد، والدعوة للتغییر حیثما توجد مشكلة حول إمكانیة الدخول 
او عدم الدخول، او عدم الدخول مجاناً، أو دفع ثمن المراجع. المشاع اإلبداعي لدیھا الوسائل والقدرات التي تمكنھا من إدارة 

 كبیر لإلمكانات إذا تم ترك ھذه الفرصة غیر مكتشفة. اھدارة تغییر حیاة المالیین. وسیكون ھناك نقاش حول كیفی
 
 
 

 

 

 



 المقدمة
 الفكرة وراء المشروع

 
بحث اوجھ المشاع من اثنین من العملیات الھامة التي تتم حالیا في شبكة منظمة المشاع اإلبداعي: بناء استراتیجیة  جاءت فكرة

العالم، منظمة المشاع اإلبداعي تضع  حول بلداً  ٨٥متطوع في  ٥٠٠ادارة الشبكة. تمتلك الشبكة أكثر من  تشكیلوالحاجة إلعادة 
 ا.تنعكس علیھالبحث قدرا كبیرا من الموارد والطاقة في ھذه العملیة. ومن المفترض أن نتائج ھذا 

 
المادیة من أي نوع. مع المبادرات  اتالقدر علىحتى عدم االطالع عدم وجود افراد اخرین أو  بالرغم منكانت الفكرة، قد و

، لمنظمة المشاع االبداعيناجحة الالذي قام بالتركیز علي المشاریع  Global Affiliate Networkاألخرى، مثل بحث 
عامة عن لمحة  CCلمنظمة المشاع اإلبداعي و االبداعي،منظمة المشاع تراخیص في زیادة الذي یساعد التقریر الدوري و

 .تأثیرھا
 

 ،كاألفراد تركیز علي المنتسبینوقمنا بالفي جمیع أنحاء العالم.  التي تنفذقررنا التركیز على اوجھ عمل منظمة المشاع اإلبداعي 
اذا نرى م نرغب في ان. كنا المستقبلیةالخطط واآلمال  حول ممارسات نشرممتازة الرؤى اللدیھم خبرة قیمة، والذین الفرق ك

 .یةإقلیمیة ودول ات، وكیف تعاملوا كمجتمعةالعالمیالمشاركة وكیف ساھموا في 
 

 وما ھي اما یحفزھم على أن یكونوا جزءا منھو: من ھم، المشاع االبداعيالمنتسبین لشبكة  یجلبھوكانت الفكرة ھي فھم ما 
 لشبكةا حیث ساعد في فھم طبیعة التحدیات ومدى استعداد . وكان ھذا الجزء من التقییم لھ أھمیة خاصةتواجھھمالتحدیات التي 

 .یعیشإحداث تغییر  على
 

مراجعة نموذج  في جدا  مھمھذا الجانب یعتبر . ومساعدتھم في تسھیل اعمالھم لشبكةومن المھم أیضا فھم كیف یمكن ل
 .تحقیقھ جید مادي وملموس یمكنتصمیم عرض االنتساب وفي 

 
 العالمیة ركةالح إنجازات أعظمالتعرف علي و الجماعیة بالھویة المنتسبین شعورمدي من ألسباب استراتیجیة حاولنا أن نتحقق و

تساعد وربما  ٫الموجودة حالیاھذه النتائج یمكن أن تصب مباشرة في االستراتیجیة واالتصاالت لتعزیز االنتماءات  .بالنسبة لھم
 .جذب منتسبین جددفي 
 

 
 .العامة وخصائصھا االقالیم/الجغرافیة المناطق

 الدبكنتیجة طبیعیة لتواجد منظمة المشاع اإلبداعي والمنتسبین لھا في جمیع القارات المأھولة بالسكان، وانقسام تلك القارات الي 
مختلفة مع وجود منسق إقلیمي لكل بلد منھا على حدا، قررنا تقسیم المنتسبین طبقا لھذا التصنیف وتطویعاً لھذا البحث. المناطق 

 التي تم اخذھا بعین االعتبار ھي: بالدوال
 .وأوغندا أفریقیا وجنوب وتنزانیا ونیجیریا إثیوبیا في والمنتسبین – أفریقیا -7
 .وقطر وسوریا لبنان مصرو في والمنتسبین – العربي العالم -8
 .الجنوبیة وكوریا وإندونیسیا أسترالیا في والمنتسبین – الھادئ والمحیط آسیا -9

 .والسلفادور وكوستاریكا كولومبیا في والمنتسبین – الوسطى أمریكا -10
 والمنتسبین في فرنسا والیونان وإیطالیا وبولندا والبرتغال والمملكة المتحدة. –أوروبا  -11
.وأوروغواي وباراغواي األرجنتین في والمنتسبین – الالتینیة أمریكا -12



	 -	6	-	

قدر من أظھرت وجود التي  بھا ھي الوحیدة الموجودین واالقتصاديوأظھرت األبحاث أن أوروبا مع كل التنوع الثقافي 
مثل  ،للمنطقة خارجیةالعوامل التنبع من  واحدة منطقة لمنتسبین منابین أن ھناك خصائص مشتركة  وجد"األقلمة". حیث 

 لغة اإلنجلیزیةالفد لغة وطنیة سائدة، وبالتالي ووجعدم اختصاص االتحاد األوروبي، والحجم الصغیر نسبیا للمنطقة، أو حقیقة 
 .أیضا "لغة مشتركة" للقارةھناك بالتزكیة  األكثر شیوعا ولكناللغة  ال تعتبر

 
ن بلد مإال اننا نجد اختالفات  المنتسبین.تصاالت المكثفة جدا وتبادل الممارسات الجیدة بین االوالمساھمات تلك كل وبرغم 

 الىابھین فنجدھم متش المنتسبیناما اختالفات من حیث الوضع االقتصادي أو السیاسي، سواء اكانت  إلى آخر حتى في أوروبا
  .حد السواء من حیث القدرات واإلمكانات

 
مثل ر موجودة. غیتكون في المنطقة لیست واضحة، وأحیانا المنتسبین  أوجھ التشابھ بین فنجد ان بالنسبة للمناطق األخرى،و

ً ااألكثر  تعتبر رسمیة خالل لغةفي ظاھرة التواصل عبر الحدود من  انیشترك ، فھماوالعالم العربي1الجنوبیة امریكا   ستخداما
انیة اإلسب -المنتسبین فیھا یعمل  التي البالدفي 

ة . ولكن ھذه المیزة ال تعوض حقیقبالتتابعوالعربیة، 
ة، والوضع أن االختالفات في نوعیة الحیا

بدرجة كبیرة المشھد السیاسي، وو االقتصادي،
تأثیر  علىكان لھم تأثیراً كبیراً األمن الوطني 

 .مجتمعاتھمالمنتسبین في 
 
ھناك لغة أولى عالمیة  ال یوجدعالم منظمة المشاع االبداعي،  فيالجزء الجغرافي األكبر ذلك في آسیا والمحیط الھادئ، و

قیا، في أوروبا. وكذلك في أفریھو الحال اللغة االكثر انتشارا كما  ال تعتبرواللغة اإلنجلیزیة أیضا  ،مشتركة بین الدول
محلیا، مثل مستخدمة لاللغات ا من كثرةبعض المنتسبین یعاني ، دالبالكل االختالفات الثقافیة واالقتصادیة بین  فباإلضافة الي

من السكان،  ةیراعداد كب في وسطوالعمل  ةمختلفبیئات  ون فقط العمل فيواجھی إذن فالمنتسبین ھنالك الإندونیسیا. الحال في 
ً ھم ولكن  .اللغات تحدي تعدد یواجھون أیضا

 
یساعد فقد بیر. صطناعي كیعتبر تقسیم الي مناطق جغرافیة الخاضعین للبحث اتقسیم المنتسبین  انخلق حالة، حیث وكل ھذا ی

إال بالقلیل  ال یستفیدون من التقسیم اإلقلیميعض المنتسبین باستنتاج مفاده أن یقودنا الي  أیضااال انھ البحث  تنظیم على ھذا
یث القدرة المنتسب المصري من حنظیره لدیھ الكثیر من القواسم المشتركة مع  السلفادور منتسبفنجد مثالً من القیم المضافة. 

 دولةیعمل في  المنتسبین أحداذا كان ف. يالكولومبالقواسم التي قد تكون مشتركة بینھ وبین نظیره  تلك من أكثرھي و والخبرة،
یمقراطیة تعمل بصورة د دولةانھا إال في نفس المنطقة تقع دولة  التأقلم فيقد یصعب علیھ الرشوة تنتشر فیھا و الفسادفیھا یكثر 
 .جیدة

 
مفھوم  إلى لحاجةعمل معادلة بین ا یةكیفتلقي بعض التعلیمات حول  إلى اإلقلیمیة التقاریر على یعملون الذین الباحثون حتاجی

 مسار فرید.قصة فریدة ب منتسب كل یعتبر ھ في بعض المناطقأن حقیقةوبین  الجیدة والممارسات األنماط أوسع في تعریف
 

 التقاریر االقلیمیة والتقریر العالمي/الدولي.

جوانب أساسیة  ٣ یركزون علىتقاریر إقلیمیة.   ٦ انشاءمناطق، تم  ٦لخطة التحقیق في مشاكل البحث العلمي في  وكمتابعة
ھم في احداث تأثیر، وما ھي السمات تساعدمالمنتسبین للشبكة، وكیف یمكن للشبكة  یجلبھمذكورة أعاله لكل منطقة: ما 

 .والحركة العالمیة 2كل من العمل المحلي ات تجاهالمشتركة للھویة وااللتزام
 

ز تقریر إقلیمي. لم نرد فقط التركی عن كللنظر، واالستماع واثراء وجھات نظرھم بان علي وجھھ الخصوص یباحثتم سؤال ال
ردنا أ أسئلة البحث. بدال من ذلك، علىلم یقدموا اجابات شاملة انھم مشتقة من سیاق ستكون  ألنھالمنتسبین  لافعاد دورعلى 

الشخاص ا علىولكن أیضا اإلمكانات والفرص التي لم تطرأ ھذا فحسب لیس و والمحسوسة المفھومةمفاھیم معرفة األفكار وال
 .الخاضعین للبحث

																																																								
مل من أمریكا الوسطى وأمریكا الالتینیة، مما یش بكال مصطلح "أمریكا الجنوبیة" في ھذا التقریر كلما كانت القضایا محل النقاش تتعلقیستخدم 1 

 .القارة كلھا
 .نطاق العالمي، فإن مصطلح "المحلي" یشیر إلى عمل العضو المنتسب في بالدهال عن یأتيحیث ان التقریر 2	

الخاضعین للبحث الي مناطق یعتبر تقسیم  المنتسبین تقسیم
أن بعض المنتسبین ال  مفاده وھو یعطینا استنتاج. اصطناعي

	یستفیدون من التقسیم اإلقلیمي اال بالقلیل من القیم المضافة.
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الملخصات.  صیاغة علين یالباحث ساعدتالمواضیع التي  ناقشتفي محادثة أوسع قلیال والتي  المنتسبینتم محاولة إشراك 
الشخاص الخاضعین للبحث اثناء بطرحھا علي اسئلة التي قام الباحثون األیعني، أن اإلجابات على ھذا في واقع االمر 

 .كانوا بحاجة الى ان یسألوھا ألنفسھمسئلة التي قد فادتھم كثیراً حیث كانت إجابة لألالمقابالت 
 

 عالتجمیھذا یعني أن اال ان خطأ. الرغم من كون ھذا سیعتبر  وعلىأسئلة بحثیة للتقریر النھائي،  ٣لـ ةتكرار نفس الھیكل
دوره بتقدیم صورة شاملة. ھذا  في مكانیةاالأیضا محدود  وكون ھیمختلفة المناطق التي تخص اللتحدید االتجاھات واألنماط 

  .تصویر الواقع الموجود علىمما یؤثر التبسیط المبالغة في  خطریشكل 
 

وھو یة. التقاریر اإلقلیم الناتجة عناالتجاھات الحاسمة  علىو اھمیةقریر العالمي حول القضایا األكثر وبدال من ذلك یركز الت
ى المركز الرئیسي . منھم إلالمنتسبینالتلقیح المتبادل بین المناطق و ولكنھ ایضاً یضیف طبقات من أمكنیقوم بتقسیمھم حیثما 

یناسب الجمیع. بدال من ذلك، ھناك فرصة ھائلة للتآزر اإلبداعي الذي ال یوجد وصف ولشبكة متنوعة مثل ھذه العكس. ثم 
 یحاول ھذا التقریر التعرف علیھ.

 
في  المثبتة لوماتالمع تلكلالتقریر العالمي ملخص لتلك التقاریر االقلیمیة وانما ھو انعكاس ال یمكننا اعتبار ھذا ونتیجة لذلك، 

ا مبعضھكملین لمالتقریر العالمي ومجموعة التقاریر اإلقلیمیة ویعتبر كال من . ھموللكلمات الخاصة بالمنتسبین أنفسمضمونھا 
ً  مراجعة كالھما لذا فیستحسنالبعض.   منظمة المشاع اإلبداعي. ھكل القضایا الحاسمة التي تواجمن اجل معرفة  سویا

 
 واختیار العینةالمنھجیة  -٢

عن من المنتسبین لمنظمة المشاع االبداعي  ٣الدراسة على مقابالت متعمقة (لفرد أو مجموعة) بحضور ھذه وقد اعتمدت 
ان كان الباحث یستطیع مقابلة الشخص الخاضع وقد أجریت ھذه المقابالت على االنترنت، إال في حالة  جغرافیة. كل منطقة
 لك اللغة.تإذا كان الباحث یتحدث  أجریت معھم المقابلةألولى لمن . وقد أجریت المقابالت باللغة اإلنجلیزیة أو اللغات اللبحث

 تم اختیار المنتسبین إلجراء المقابالت طبقا للمعاییر التالیة: وقد 
 
 وا طوقةاللغة المن واالعرق  وامن حیث الثقافة سواء تتمیز كل منطقة بالتنویع بطریقة أو بأخرى : التوزیع الجغرافي) ھـ(

ھ روفظكل منھا لودول االتحاد األوروبي في " دول حدیثة" و" دول قدیمة" ھناك على سبیل المثالف -الوضع السیاسي 
 ة فیھاالمدنی اتنشاط المجتمعمن حیث  مختلفةال

وعموما نحن نرید أن ننظر إلى نموذج أكثر رسوخا  -مقابل المشاركة الفردیة في المنظمات : حجم ونموذج المشاركة) و(
 فیھا المنتسبین للمنظمة المشاع االبداعي ینجحالتي  البالد المشاركة في من

 .األعضاء المؤسسین والمنتسبین الجدد (علي االقل عامین) :مدة المشاركة) ز(
ع مالتوازن بین الجنسین والثقافیة والخلفیة العرقیة (التركیز على ممثلین قادمین من المجتمع المحلي / اإلقلیمي، : التنوع(حـ) 

ویكیمیدیا والمجتمعات اإلبداعیة وحقوق و)، ومجاالت األنشطة / الخبرات (الجامعات الحاجةأیضا عند شمل األجانب 
  الدفاع عن حقوق اإلنسان إلخ) ات/ مجموع الملكیة

  
الصفات ویجب ان تعرض العینة المختارة النھائیة تنوع الخبرات والممارسات المتاحة في المنطقة من حیث الثقافیة واللغة 

حبي ناشطین وم واكونیأن  للمنظمةجمیع المنتسبین  یجب على ھإنیقول  كان المجتمعیة بقدر االمكان. االساس العالمي
 .للعمل واالنتاج

 
وتم باللغة اإلنجلیزیة. كتبت إقلیمیة  تقاریر ٦في المقابالت وأي معلومات أساسیة الزمة تم تجمیع من قبل، نا كما ذكر
 ت عنلتقریر، وكذلك معلوماا وھیكلة واالستبیانات مع وصف بحثي ودلیل مناقشة یتضمن المنھجیة للباحثین تقدیمھا

 .، والتقریر اإلقلیميونسخ مكتوبة منھاتسجیالت المقابلة  الناتج ھو وأصبحمعالجة البیانات. واالبحاث 
 

 معالجة االنحیاز للغرب.

بة لھذا في نفس المنطقة. خاصة بالنس یعیشونباحثین بواسطة المقابالت والتقاریر اإلقلیمیة  تجريمنذ البدایة أردنا ان 
یة للبحث، على المحصلة النھائ كبیربشكل  النتائج تؤثرحیث ان عقلیة الباحث وقدرتھ على استخالص  ،االبحاثالنوع من 

 .شخص یفھم الظروف المحلیة إلى أقصى حد ممكن بواسطةكما كنا نرغب في أن یتم ذلك 
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والفكرة برمتھا من منھج البحث وعملیة االستبیانات تم تصمیمھا بواسطة غربیین، لھذا فمن الطبیعي ان یكون ھذا سبباً كافیاً 
ھم أي خلفیة فیھا لیس لدیاألشخاص الخاضعین للبحث ب الغربي، في بیئة غالبیة في تأثر أسلوب صیاغة المشاكل باألسلو

ة غربیة. وبالتالي، فقد خضعت العملیة برمتھا شاملة المشاورات حول وثائق البحوث واالستبیانات ضمن فریق البحث یثقاف
 للتأكد من استجابتھا ألوسع مجموعة من اإلعدادات الممكنة.

 
 ھم:  الباحثین المساھمین 

	Islaإسال ھادوفلود  –افریقیا  .1 Haddow-Flood  متعاقد خارجي مقره في جنوب أفریقیا؛ وأجریت المقابالت
 .Gakuru	Alex	منسق اإلقلیم الیكس جاكورو بواسطة

	Neslihan	Gülşahجولشا نیسلیھان اكایا  –العالم العربي  .2 Akkaya  ومدعوم ؛ تركیامتعاقد خارجي مقره في
 .Zarif	Naeema اإلقلیم نعیمة ظریفن قبل منسق م

 في كوریا الجنوبیة. امقرھو المنسق االقلیمي Pae	SooHyun سوھاین باي – والمحیط الھادئآسیا  .3
	Sandraساندرا كونتریراس ابریل  –امریكا الوسطي  .4 Contreras	 Aprile في  امقرھمتعاقد خارجي و

 منتسبة من السلفادور. Cristiani	Claudiaمدعومة من قبل كالودیا كریستیاني  نیكاراجوا؛
 مامقرھو  Gamba	Guido و جویدو جامبا 	Heidel	Evelin	Scannسكان إیفلین ھیدیل  – أمریكا الالتینیة .5

 في االرجنتین.
 .افي بولند امقرھ ومتعاقد خارجي البحثيالمنسق  Mazgal	Annaزجال اانا م –أوروبا  .6

 
ثال، في بعض على سبیل المفأنماط الحصول على معلومات مختلفة.  تختلفتم الوضع في االعتبار أنھ في الثقافات المختلفة 

 تشیر إلى عدم المراوغة قدطرح األسئلة المباشرة قد ینظر إلیھ على أنھ ھجوم بینما في حاالت أخرى الثقافات أسلوب 
 ن اعتبارهفمن الممك –نجاح الء العالم طرقا مختلفة لالعتراف بالفشل، أو وصف االستعداد. لدي جمیع الشعوب في جمیع أنحا

 .التقدیر او نوع من أنواع االفتخار الوقح كبیراً یستحق امتیازاً 
 
. أوال، تطویر مجموعة من األسئلة المباشرة وغیر المباشرة لمعالجة ئیینإجراالتناقضات من خالل  تلك استیعاب حاولناقد و

ً في اختیار ایھما ترك للحكم الباحث مع قضیة واحدة،   الخروج خیار أمام سیتم استخدامھ في المقابلة. ثانیا، ترك الباب مفتوحا
ي التي كانت ترغب في سؤالھا فلة یضمن حصول الباحث علي إجابات األسئان ھذا ساألسئلة في االستبیان طالما عن سیاق 

 .نضمن مرونة المحادثات ومقارنة الوثائق النھائیة في مختلف المناطق وبھذا التقریر.
 

 المجتمع. كعملیة بناء فيالبحث القائم علي المقابالت 

ي وقت معین لنتائج فقلیل من القیود المتعلقة بضیق الوقت وقیود المیزانیة. أوالً، كان یجب تجمیع ا من عددبحثنا  عانىوقد 
حتى یتم استخدامھا في العملیة االستراتیجیة الجاریة؛ 

وإال كانت ستصبح معظم فائدة التقریر مجرد نوادر 
 ھیمكن المنھجیةبھذه و النطاق ھذا في بحثو قصصیة. 
االطالع  بغرض لتجربةالمنتسبین ل سفر ریتبر بسھولة
كن ل .الحیاة الیومیة واكتساب الخبرات المختلفة على

وبما ان تمویل البحوث كان یأتي من قبل منظمة المسار 
اإلبداعي ولم یكن منحة خارجیة فقد كان من المستحیل 

، وكان ھذا یبدو حرفیاً تأمینھا في وقت قصیر كھذا
 كعملیة اھدار للمال بحرقھ باستخدام وقود الطائرات. 

 
ً  تمَ مَ ومع ذلك، فإن المقابالت صُ  مسافات بعیدة. یمكن معرفة ذلك من  تَُجري من علىمحادثات  لتكونعلى ان تصلُح  أیضا

اال انھم  .تلك المقابالترضاء االشخاص الخاضعین للبحث عن  مديوتوضح  توصف تلك المقابالت خالل النصوص التي
 ً ن لدیھم ولم یكاإلجابات  بحاجة إلى التفكیر فيكانوا سھلة لإلجابة علیھا، وھو ما یعني أنھم  أقروا بأن األسئلة لم تكن دائما

ً  على ارث العمل لتركیزلمساحة كافیة  ان توفیر على. وأكدوا تصور سابق لتلك االسئلة وكذلك  ،یعتبر امراً مھماً لھم شخصیا
ا بأنھم صرحو، اخیراً و. اإلبداعي بالنسبة لھممستقبل منظمة المشاع  علي اھمیةالمجتمع العالمي وب ھمعالقاتاكدوا علي أھمیة 

 آرائھم ووجھاتشعروا بان ھناك من یسمعھم و یقدرھم من خالل واقع ان المركز الرئیسي یقود مجھود عالمي یعتمد علي  قد
 یصعب المبالغة فیھا كما سنري في نتائج البحث.وتعتبر تلك ھي النتیجة التي . نظرھم

 
 

على إرث  وقد أكد األشخاص الخاضعین للبحث علي أھمیة التركیز
مستقبل منظمة كذلك العالمي والعالقة مع المجتمع و علي  عملھم

 ویقدرھم منالمشاع االبداعي. حیث شعروا بان ھناك من یسمعھم 

آرائھم خالل واقع ان المركز الرئیسي یقود مجھود عالمي یعتمد علي 

 نظرھم ووجھات
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 التنوع في منظمة المشاع اإلبداعي -٣
 

قارنة مفائدة وراء  ھناكمن قبل، ُذِكر أنحاء العالم. كما  مختلففي  المنتسبیننظرة على قدرات  بإلقاءفي ھذا الجزء سنقوم 
 . كماسیطتؤدي الى التبھذه قد مثل ومحاولة الي أخرى منطقة من جدا حیث یتنوع المنتسبین بنسبة كبیرة ؛ المختلفة المناطق
 ض القدراتھناك بعفي التقاریر اإلقلیمیة. وأخیرا،  لھا المحدد سیاقالفي  - واالھم من ھذا – بالتفصیلالقدرات  تلك تم وصف

نحن نحاول ف، وبالتالي الخبرة في الدعوة "." أو "قوة الفریق"مثل:  اعتماداً علي الفریقالتي قد تعني الكثیر في الممارسة 
 فرید.ال محتواھا في سیاق عناھاشرح ممع  المنتسبینمیزات جاھدین تلخیص أقوى م

 
 :الواحد قوة الفرد و قیالفر قوة

 
 لو ارسلتطوعي. ال أعرف حتى كیف یمكنني شرح ذلك. فتاستعداد االشخاص للعمل بدون أجر. روح العمل ال"

یعتبر ذا ھواع اإلبداعي، سیأتي الجمیع دون ان یتوقعوا أي أجر. مشلعمل في الاشخاص لرسالة برید الكتروني طالباً 
 نوھم یشاركوسیكونون في غایة السعادة  صغیرة،شاي، وقطعة خبز كوب  منحتھمالحدوث في أوغندا. فإذا  نادر أمرً 
أوغندا  CC ، المشاع االبداعيPrimah Kwagala بریما كواجاال ثقافة مفتوحة " بلد ذو كیفیة تحویل بلدھم الىفي 

 .أفریقیا –
 

یة التي ھم السمات الرئیسة یومیالفي جمیع المناطق، من الواضح ان الدافع الداخلي وااللتزام بقیم االنفتاح وممارسة المشاركة 
من ھذا بالرغم على مدى السنوات الماضیة.  CC منظمة المشاع االبداعي تراخیص دمج وتضمنتربط كل فرق المنتسبین 

بین اال ان المنتسعلى التطوع والتغیرات السریعة في المشھد االقتصادي والسیاسي، محدودیة الموارد، والمشاركة القائمة 
 التكھن من القدرة على -جمیع بیئات العمل على  المھیمنةالخاصیة ھي ھذه وتعتبر  تنفیذ برامجھم.في العمل على مستمرین 

بعض  تواجھھا التيیروقراطیة والصعوبات المالیة الب مثل: الفقیرةالموجودة في الدول  المشاكللسیاق األوروبي إلى لالنسبي 
 أمریكا الجنوبیة.وكذلك دول الدول العربیة واألفریقیة 

 
ومع ذلك، فإن نوع االنتماء یلعب دورا كبیراً في كیفیة مشاركة ھؤالء المتطوعین ویؤثر على إمكانیة نمو الفریق. وبصفة 

الطریقة السابقة ھي طریقة وتعتبر منظمة غیر حكومیة.  او عن طریقجامعة  اما عن طریقعامة ھناك نوعین من االنتماء: 
االحتضان الكالسیكیة الموصوفة في البحث لمعظم المنتسبین. فھي توفر قاعدة جیدة لتدخل خبراء مثل المحامین. وھذه 

 الھتمام رمثیھ مبدأ الثوریة الیغلبمنظمة المشاع االبداعي  كان مفھومالكیانات بدورھا قد استفادت من انتمائھا للمنظمة عندما 
كما ھو الحال في أمریكا الالتینیة أو فإن معظم ھذه الروابط قد اضمحلت وتالشت كظاھرة ثقافیة. ومع ذلك،  معظم الباحثین

 .مؤسسیھم صالحیات ولم یتبقى للمنتسبین في الوقت الراھن اال القلیل من إمكانیة الوصول اليفي أوروبا، 
 

طین المنظمات غیر الحكومیة / الناش أكبرنظمات غیر الحكومیة یعطي بعض المنتسبین إمكانیة إنشاء صلة مع االنتماء الي الم
عاملین في منظمات في األصل  CCمنظمة المشاع اإلبداعي  قادةیكون ایضاً، في كثیر من األحیان واالجتماعیین في بالدھم. 

ا Makerereفي أوغندا في جامعة ماكیریري كما ھو الحال مؤسسي، النتماء الا تمنحغیر حكومیة  ذ ھ ى  ل ع ل  ا ث م . ك
الجانب  وعلى. من األداء الوظیفي او جزء منھا كجزء CC بمنظمة المشاع االبداعي نشطة ذات الصلةاأل بممارسةسمح مما ی
 إذا دمج المتطوعین الغیر منتمین في سیر العملالرغبة في عند الصعوبات فیھا  تزدادأمریكا الالتینیة،  نجد بلد مثل، االخر
 .وكان لدیھم عمل اخر یقوموا بھ مین ألي منظمةغیر منتكانوا 

 
فكرة واضحة عن القیود المفروضة على ھذا النوع من انواع  لدیھمتحاول فرق المنتسبین التغلب على حجم العمل الیومي، و

عمال وتشغل األسنوات عدیدة، لفي الحركة  االشخاصشارك كثیر من فقد . ومع ذلك، بوعي تام یحكمون قدراتھموالمشاركة، 
 من حیاتھم على الرغم من االلتزامات المھنیة األخرى.كبیر جزء  CCمنظمة المشاع اإلبداعي المتعلقة ب

 
أوجھ كذلك المیول الفردیة والمواھب والقدرات وإذن فكل مكان، أي وضع وفي ھم المورد الرئیسي في  وبما ان االفراد

كبیر على تذكر  حدفھي تؤثر بفي جمیع أنحاء العالم.  CCعمل منظمة المشاع االبداعي  علىتؤثر بشكل كبیر القصور 
ا ومن ھنالمقابالت، األسلوب التي تُجَري بھ  على وكذلك بشكل غیر مباشر ،والممیزات التي یعتبروھا ھامة المواصفات
مواھبھم و ھمخبراتحیث ان حاسمة. التي یتمتع بھا تعتبر مھمة وجموعة المھارات مشخصیة الفرد المشارك وكذلك  یتضح ان

 في بلد معین. CC ھي الخبرات والمواھب التي تعرضھا منظمة المشاع االبداعيتصبح 
 
 زیادةل نمت عضویاً، اال انھ ال یوجد أي دلیل على أنھم خططواقد الفرق التابعة لمنظمة المشاع اإلبداعي نجد معظم الوقت، و

لى في أفریقیا والعالم العربي وأمیركا الالتینیة والوسطى، وكذلك في فرنسا ع -. فالعدید من المنتسبین لفرقھم الممارسة العملیة
ولكن  . CCلفترة طویلة بھدف تعزیز أجندة منظمة الـ  یعملوا اعترفوا، أنھ من الصعب استقطاب متطوعین -سبیل المثال 
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الشخص المناسب یمكن أن یعزز األداء بشكل جذب  فإنبما ان القدرات البشریة لھا مثل ھذا التأثیر على أداء المنتسبین، 
 ملحوظ.

 
 عمل ال اتماماستراتیجیات  -سیاسات لاالي من القوانین 

 
أوروغواي،  CC المشاع اإلبداعي." ھذا الفشل بعینھ ألصبح، الملكیةشیئا عن حقوق  یعرفانمن المحامین فقط كنا اثنین  لو" 

 .أمریكا الالتینیة
 

كما ھو موضح بالتفصیل في التقاریر اإلقلیمیة وفیما ھو موضح ادناه، قد تتأثر قدرة المنتسبین على تفعیل خططھم بالوضع 
ر أسالیب العمل یتطوبأیضا  ھم یقومون، ولكنبتعریف مجاالت العمل المتشابھة بشكل مختلفون فقط فال یقومالعام في بالدھم. 

 المختلفة.
 

طار اإلسیر تف ھمن یمكنالذیمجموعة كبیرة من المحامین ودعم المنتسبین للمنظمة في جمیع أنحاء العالم لدیھم القدرة على جذب 
تجاه اإلصالح في بإوعي  ویكون لدیھم. بنشاط CCالمشاع اإلبداعي  خیصاتر وكذلك اتمام الملكیةحقوق القانوني الحالي ل

ً الھي القدرات  وتعد ھذه، حول أنحاء العالم الملكیةحقوق  ً  فریدة من نوعھا محلیا  .وعالمیا
 

عة في خبرة واس مالمحیط الھادئ لدیھالمنطقة المحیطة بآسیا / وكذلك من وأمریكا الجنوبیة المنتسبین من أوروبا العدید من 
 افاالعتربما في ذلك المؤسسات العامة،  ، وكذلك اقرار التراخیص من قبلالملكیةحقوق من والدعوة لكال  سیاسیة العمل

لعمل في سیاق لم احیث فریدة من نوعھا من  خبرة ملدیھ المنتسبین االفریقیینبعض و. وتنفیذھا الموارد التعلیمیة المفتوحةب
 فتاح.نحو االن ھمتشككیظھرون بوضوح ھم و، یتبني بالكامل مبدأ الملكیة الفكریة

 
وبالتالي نالحظ اختالف االستراتیجیات بقوة، حیث نجد ان ھناك بعض المنتسبین یعملون في بیئتھم المفضلة حیثما تكون لدیھم 
طرق للحوار مع السلطات العامة مثل المنتسبین في (أوروبا وكوریا الجنوبیة وأسترالیا، على سبیل المثال). وعلى صعید 

یحتاجون للمناورات وللتحایل على البیروقراطیة المفرطة مثل المنتسبین في (قطر)، وكذلك  اخر نجد ھناك منتسبین اخرین
 مالھماعخطر، ولیس لسیاسي من اجل ضمان عدم تعرض أعمالھم ل فھناك منتسبین اخرین یتجنبون التدخل في أي سیاقٍ 

ً  ان یتعرضوا ھمفحسب بل من المحتمل   لخطر السجن مثل المنتسبین في (سوریا، مصر، إثیوبیا). شخصیا
 

من ناحیة، ھناك العدید من القدرات المختلفة التي تساعد في إنجاز االعمال، اال ان لیس كل منتسب لدیھ حس االنجاز. ومع 
السیاق ب كانت تناس إذاقدرة الحكم علي االستراتیجیات المعتمدة في أماكن اخري وتقریر لك، المنتسبین فقط ھم من لدیھم ذ

قویة، قد مروا بالعدید من التجارب المقنعة ألنھم في الواقع كانوا مضطرین زاویة سیاسة ن قاموا بتطویر الذیالمنتسبین . المحلي
رق طوقاموا بوضع رسمي  برنامجي ألاالنفتاح  ضممن أجل  ونكافحن یالذیھؤالء منتظم.  بشكلإلى المسؤولین للتحدث 
 .لة ویسربسھوومن المفترض ان یسیر كل شيء ، اتباع الطریقتینفیھ ة المجتمع. التعلم، بالتالي، یمكن بدیلة لتعبئ

 
سیاسة معینة من أي مكان آخر قد یكون لھ مفعول ذو حدین. ففي نموذج ف ،یعتمد على السیاق المحلي ھألن ،مھمویعتبر ھذا 

إلى  ینظر حیث، تحظى بقبول محدودالوالیات المتحدة أو أوروبا  منمنطقة مثل منطقة العالم العربي، طلبات الترخیص 
یص المفتوح لیس السلطات بأن الترخفالمنتسبین یحتاجون الى اقناع في نیجیریا اما  انھا اجنبیة ثقافیاً وسیاسیاً. على ھاسیاقات

 ،أفضل ن یكونیمكن االمنطقة یة خاصة بسیاس تطبیقنجد مثاالً جیداً یثبت ان المنطقتین  كلتافي و"أیدیولوجیة األمریكیة". 
 مثل ھذه الممارسة.في اإللمام ب ةساھمالمزیادة استخدام اللغة العربیة لیمكن وفي العالم العربي 

 
ى في أماكن أخرى، كما ھو الحال في أمریكا الالتینیة، تعتبر حقیقة ان ھناك سیاسات مفتوحة في دول صعید اخر وعلى

الشمال العالمي نقطة مفیدة لمرجعیة 
بعض السلطات المحلیة وفي الحقیقة 

 ً ملھمة لھم.  ولذلك یعتبر تعتبر ایضا
تبادل الممارسات والموارد شيء ھام 

 نالذیوحاسم بالنسبة للمنتسبین 
ي فیحتاجون للمزید من األدلة الخارجیة 

  إقناعھم.
 
 

 
 

تحظى بقبول  أوروبا أو المتحدة الوالیات من الترخیص طلبات العربي، العالم في منطقة
.على انھا اجنبیة  سیاقاتھا إلى ینظر حیث محدود،  ثقافیاً وسیاسیاً

وفي أمریكا الالتینیة تعتبر حقیقة ان ھناك سیاسات مفتوحة في دول الشمال العالمي نقطة 
 مفیدة لمرجعیة بعض السلطات المحلیة.  
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 بناء المجتمعات في أوقات االزمات
 
 التقریر الخاص بأوروبا -"األزمة الجیدة ال یمكن إھدارھا" "
 

حول العالم تعیش أزمات من نوع ما. منھا ما  CCاننا نعیش أوقات عصیبة، والعدید من مجتمعات منظمة المشاع االبداعي 
ھو خطیر مثل الحرب في سوریا واالضطرابات في مصر والعنف والجریمة في السلفادور، وصعوبة الدخول على اإلنترنت 

 ا ما ھو اقتصادي مثل تلك االزمات التي تمر بھا جنوب أوروبا. وفي ھذه الظروف یحاول المنتسبین لمنظمةھفي أفریقیا، ومن
 في نفس الوقت یجب علیھم البقاء متصلین بالمشاكل الیومیة التي تمر بھا مجتمعاتھم.إال انھم  انتشارھم،المشاع اإلبداعي توسیع 

 
ضروریة حیث ان أي محاولة لتغییر العالم إلى مكان أفضل وأكثر عدال تكون محاولة حاجة ھي الحاجة لوجود مجتمع تعتبر و

الفرق ب حسونیمنتظم  بشكل مختلفین أصحاب مصالح معن یتعاونون الذیالمنتسبین غ اجتماعي. ال معنى لھا في ظل وجود فرا
ً في  معن خیبة أملھ یعبرونبعض الداخل المجتمع. و ةاإلبداعی والمشاركةبین خدمة العمالء  بسبب قلة وقتھم للمضي قدما

 تحسین ما ھو قادم بینما كانوا یعملون بنجاح في السابق.
 

ال علي وخیر مثط نابع من اوضاع مأساویة. اشوجود نن للمنظمة یعتبرون مثاال صارخا على ون التابعوالسورین والمنتسب
فلسطیني سوري تعاون مع منظمة المشاع  متطوع باسل خرطبیل ھو، خرطبیلتحریر باسل والمطالبة ب حملة االحتجاج ذلك

في نفس حملة تتطلب الكثیر من الطاقة والجھد. ولكن . ال٢٠١٢مارس ١٥ سجین سیاسي في سوریا منذوھو  CC االبداعي
ي Gülşah Neslihan Akkayaجیولسا نصلیحان أكایا  الوقت كما صرحت األستاذة/  ،العالم العربيتقریرھا الخاص ب ف

مثل الفنانین والمبدعین  مختلفة مجتمعاتو اجتماعیة خلفیاتتوحد اشخاص وافراد من  FreeBassel# انھ من خالل حملة
 .في حركة انترنت حرة االبداعيسویاً مع منظمة المشاع  لیتعاونوامصممي الغرافیك ووالصحفیین 

 
دث حفي الیونان، كانت الظروف االقتصادیة الصعبة وارتفاع معدالت البطالة نقطة مركزیة لإلشارة ألي تغییر اجتماعي و

جدید من الدستور الیوناني الرخصة تعھید جماعي، نسخة م صیاغة ین فيالیونانی نحیث انخرط المنتسبیاألزمة.  ایةمنذ بد
 لدیھا عرض نطاق تردديكان التي  المجتمعاتقادرین على الوصول إلى  أصبحواوبامتالكھم لھذا . CC لمشاع االبداعيل

سیاسي  بعد ذاتمباشر من عملیة مفتوحة بشكل استفادت قد  تطویر المشاریع الفنیة. ولكن ھذه المجتمعاتمن اجل  بسیط
 مجتمعي.و

 
اما في البرتغال واندونیسیا وباراغواي 
وأوروغواي على سبیل المثال، تم تحویل عدد 

ل من االضطرابات المجتمعیة الى مساعي قلی
م مفھوم االنفتاح بالنسبة لھفنیة، وقد أصبح 

أداة مفیدة. ھؤالء المنتسبین لدیھم تجارب  یعتبر
في انشاء عالقات مع الفنانین وتشجیع مشاركة 

لى امجتمع الالتي یواجھا حرمان حیث تحولت مشكلة الفرصة  فاألزمة كانت بمثابة للبرتغال اما بالنسبةاالنتاج االبداعي. 
الزخم، كما ھو موضح بالتفصیل في التقریر اإلقلیمي قادر على استخدام ھذا المنتسب . وكان مادیة من االبتكارغیر  طرق

 .األوروبي
 
فة ھم قادرون علي إضافكان المنتسب مرھق ومحبط، ینبغي علیھ اظھار البراعة في كیفیة التكیف مع الظروف.  إذاحتى و

یر وحتي التعب قیمة جدیدة لمجتمعاتھم المحلیة التي تمر بصعوبات تحوالت مجتمعیة، وصعوبات اقتصادیة، وقمع لحریة
. لذا يالتطوعالعمل خالل ھیاكل قائمة على ولكن من  دائمتمویل أي  علىالحصول ق كل ھذا دون یتحقتم حروب. وقد 

 ؟وسرعة التحكم البراعة إعاقةدون  تعاونتخفیف اإلحباط وخلق یتم ھو: كیف ھنا لسؤال فا
 

 العالمي.لمجتمع وإمكانیات االبتكار في ا. التحدیات الرئیسیة ٤ 
 

 كیف یمكن مساعدة مجتمع شدید الذكاء؟
 

ن یكون لدیك تحتاج الوامتالك قدر ال بأس بھ من المرح أیضاً، الي تحتاج فأنت ، ینمتطوعجزء من عالم ال كونك
رسمیات القوائم البریدیة لیست ھي ما نبحث عنھ. فنحن بحاجة إلى سبیل غیر رسمي ومریح اما . شخصیة محفزات
 .أمریكا الالتینیة باراغواي، CC -منظمة المشاع اإلبداعي  -تیدیك  معات. "لبناء المجت

 

حیث  .الظروف والتالؤم مع التكیف في رائعة قدرة لقد اظھر المنتسبین

تمر  التي المحلیة لمجتمعاتھم جدیدة إضافة قیمة على انھم قادرون

 تعبیر،ال لحریة وقمع اقتصادیة، وصعوبات مجتمعیة، حوالتبصعوبات ت

	.حروب وحتى
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یمكنھم استخدام بعض المساعدة. ومن اجل الوصول لھذا كما ھو واضح من التقاریر اإلقلیمیة، فإن عمل المنتسبین لیس سھل، و
ومروا 3الجامعة المؤسسة أو المنظمة،  الى مناطق مختلفة في كل ارجاء البالد فھناك بعض المنتسبین فقدوا االتصال مع

بصعوبات من اجل ضم أعضاء جدد للفریق، وھم یشعرون بأن وقود الدفع الذاتي سینفذ قریبا إذا لم یصبح لدیھم أي موارد 
 .ینالموظف لصرف مكافآتمالیة إلنتاج النشرات واإلرشادات أو حتى 

 
 بواسطةجدیة ب فحصھمینبغي  علیھم ھل ھم مرخصین ام ال،وقبل أن یتم الحكم  للمنتسبینحقیقیة المخاوف الھذه ھي وتعتبر 
فالعمل كمتطوع لمنسقین اإلقلیمیین وغیرھم من الخبراء). ا( CCافراد منظمة المشاع اإلبداعي و (اللجنة التوجیھیة)الشبكة 

 العمل ومصدر الرزق الناس من اجل یعاني فیھا مجتمعاتفي جذب متطوعین جدد كذلك ، ولیس باألمر السھلفترة طویلة ل
 التي یتمتع المجتمعات نظر دینامیكاللغایة من وجھة وكذلك فھو امر مھم ، لكل افرادھاالشاغل الرئیسي ھو  ویعتبر ھذا

جمع  عملیةتعتبر كما لوحظ من قبل، وما یزعجھم. عالمخاوف والتحدث بصراحة  تلك للتعبیر عنمساحة بھا ؤأعضا
األشخاص الخاضعین  یقوم بھاخطوة  "أوجھ المشاع اإلبداعي" Faces of the Commonsلبحث  زمةالال المعلومات
 .في ھذا االتجاه للبحث

 
منظمة المشاع ان تقدمھ ینبغي  لدعم الذيا تختلف مفاھیم، CCفي عالم المشاع اإلبداعي  ھاإلشارة إلى أنومن الجدیر بالذكر، 

ً لعادتھم ةالغربی للبالد ففي. للمنتسبین الیھا CCاإلبداعي  البالد ما  ) وإلى حدمنھماسترالیا كجزء  شملنویمكن ان ( وطبقا
مناطق في ال امالیومیة.  ھمأعمال ستمرارتأمین افي  أنفسھم علىواضح جداً ان المنتسبین یعتمدون بشكل كبیر من ، االسیویة

 .الصعوبة الغةبارب تجن مروا بالذیلشبكة أو لملحقین جدیداً باالمنتسبین االعون والمساعدة، ال سیما من فتزداد توقعات خرى األ
 

الم یعتبر امر مبھم في جمیع انحاء الع - شبكة المشاع اإلبداعيالي االنتماء یة فإجابة سؤال ما ھو النموذج التخیلي لنوعلذلك 
. یجب التعامل مع مثل ھ األمتمؤسسوفرع ال بین عالقةانواع المن نوع ھو  أم اتمتیازمن أنواع االنوع  ھل ھوفبالتساوي، 

 .اخرى اتمساعد إجراءأي مناقشة ھذه الشكوك من قبل الشبكة قبل 
 

 لقیامإال انھم مستمرین في ابعض الفرق،  علىالواضح  اإلنھاكالتحدیات وشعور فبالرغم من وھناك نقطة أخرى مھمة، 
حادثة ماجراء في حاجة الى  فھمالقدرات.  تلكز یتحف بھدفتكون أي محاولة لمساعدتھم یجب أن لذا ف. ومھارةبعملھم بتفان 

یمكن الحد  ال التي مشاكللل شخصیةحلول في إیجاد  اتبعض المساعدلأیضا یحتاجون ربما و. یتوقعونھحول ما تدور واقعیة 
 .حلھا غیرھم

 
ً إشراك في الحدیث عن األشیاء التي تحبطھم وسبل التأقلم معھا ومواجھتھا، وقد  المنتسبین في ھذه المرحلة من المھم ایضا

یكون ھذا أكثر أھمیة من تقدیم الحل الفعلي. وینبغي تجنید المنتسبین أصحاب الخبرات المفیدة من اجل مشاركة خبراتھم 
شدیدة  شاكلمالقادرین على التعامل مع  مللشعور بأنھ فالمنتسبین یحتاجونوإرشاد من ھم أقل منھم خبرة وأكثر تكبداً وارھاقاً. 

 ھذه الوثیقة.ل موجزفیما بعد والتي ستصبح التقاریر اإلقلیمیة  الصعوبة الواردة في
 

 للشبكة التصاعدیةالقیمة 
 

ً "ھي أكثر قیمة من كل االموال التي یجمعھا الناس  ل مختلف بشك في االشیاء ریتفكوالشیاء األعلى  الحصول... یمكنك سویا
فاالستفادة من التعامل . بشكل اكثر بعضھم البعض تقابلون معالمنتسبین یمن المزید  رؤیة اتمني... مختلفةناس  ةمقابل بمجرد
ر معروف خضع شخص غی -. "ة بین المنتسبین وبعضھم البعضشخصیال تتصاالالوال سیما ا استفادة كبیرة، تعتبر عن قرب
 .لمحیط الھادئا الخاص بأسیا ، التقریر اإلقلیميللبحث

 
التواصل یعتبر  أوروبا يفمثال: فسبیل ال فعلي. CCي الي شبكة المشاع اإلبداع انتمائھمأھمیة  علىلقد اجمع كل المنتسبین 

 ھذه اللقاءاتة نتیج العدید من اآلثار اإلیجابیةوجود  المنتسبین أكدقد و، ھو المكسب الرئیسي من االنتماء إلى الشبكة العالمیة
وا ن خضعالذیوبعض من األشخاص االخرین رمز لإللھام. وفرصة  أحدھمویعتبرھا العمل المحلي.  بدورھا علىالتي تؤثر 

بشكل أوسع  مشاكللل تھممناقشالتي یتمتع بھا مجتمعات المشاع اإلبداعي في الفكریة الھائلة  تحدثوا عن القدراتمقابالت لل
ً عن فرصة والملكیة الفكریة.  محامین ن أفضلالتعلم منطاقاً، وكذلك أشاروا الى فرصة  تعلم أفضل لمنھم من تحدث ایضا

 العمل الیومي. مشقات بینالممارسات والحصول على الدعم العاطفي 
 

																																																								
جداً،  صعب يءش المدي الطویل علىللعمل  متطوعیناقناع و حیثما أصبح جذب أفریقیافي و العربي العالم الموجودین في المنتسبینمن  نقطةال تلك لقد أثیرت 3	

 ادياالقتص االستقرار عدم بسبب ،رئیسي قلقال مصدر ھوالعائلة  علىلقمة العیش واالنفاق  علىالعمل الیومي من اجل الحصول  ىلعالمواظبة  ال یزال حیث
 .ةاالجتماعی ترتیب الطبقاتو
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وقد اجمع كذلك كل منتسبین الشبكة حول العالم علي الحاجة إلى التعلم من بعضھم البعض، وعلي ضرورة الحفاظ علي 
 بادرةمنجد ان المنتسبین فخورین جداً بإطالق في أفریقیا وبشكل نظامي اكثر.  ونقاش الموضوعات ذات االھتمام االتصال

School of Open اال انھم . مختلقة في نفس الوقت بالد ٥في  )مدرسة المفتوحة(ال ً اإلمكانات الھائلة یشعرون بأن  جمیعا
 فضال عن االتصاالت غیر فعالة. والمالیة،رد البشریة المواقصور بسبب بعد تحقق تللشبكة العالمیة لم 

 
وجھا لوجھ. والمقابالت التي تنظمھا منظمة المشاع اإلبداعي تأتي من التجمعات  االتصالومن الواضح أن أعظم خبرات 

المقابالت تكاد االتصاالت ان تتالشي  بین تلكو
 عیةمرج نقطةالي و النقاش إلى إطار بسبب افتقارھا

قت من ووقد صرح المنتسبین بأن ما لدیھم ملموسة. 
. التطورات العامة للشبكة جداً لمواكبةیعتبر قصیر 

یتضح من المثال االوروبي او الوقت، كما نفس في و
 ینھدف مع نحوتوجھ منظم والالتعاون فال، االفریقي
  .سیاق المحليالأفضل في تقدیم على أداء  اھموویساعد المنتسبینأنشطة  یعززان

 
صاالت ومشاركات من اجل خلق أرضیة خصبة لسیاسیة التعلم لذا فالسؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو: كیف یمكن تنظیم ات

تبر تعمنسقین إقلیمیین وللمشاع اإلبداعي بتعیین  HQ فقد قام المركز الرئیسيمبدأ الند بالند، وللدعم والتآزر؟  علىالتي تقوم 
ن متوحید المنتسبین  علىالنقاط التي تساعد فث، ھو ظاھر من البحكما وومع ذلك،  ھذه خطوة جیدة على الطریق الصحیح.

ماء للمركز ما المقصود بمفھوم االنتال یعرفون وبما ان المنتسبین یصرحون بأنھم . تعتبر قلیلة القدرات ونطاقات العمل ناحیة
ھذا رح شمن اجل  یجاھدونانھم بما یقولون او  لیسوا على یقینأنفسھم  المنسقین اإلقلیمیین إما انیعني ھذا ف ،HQالرئیسي 

إلطالة  تخدمالذي یسنق الزجاجة أصبحوا كعي أفریقیا على سبیل المثال، نري انھم ف. فولجعلھ معرفة عامة بشكل كافھوم المف
درایة كافیة  علىیسوا لیتابعون مع المنتسبین بشكل كافي وكذلك ال  ھمالرئیسي ولكن والمركز منتسبینسلسلة التواصل بین ال

 .المنتسبینشؤون والتي تخص  الشبكة علىتطرأ قد التي تحدیثات بال
 
 بمثابة انك حتىدعاة، أو او ك، المنتسبین كمنظماتقدرة  ولھ معني إذا كان یساعد في بناءمنطقي یكون التنسیق اإلقلیمي و

بكة على أساس للوصول إلى الشوا حتاجیوضح ان المنتسبین ی البحثو. دلیل یسھل عملیة البحث في شبكة كفاءات المنتسبین
كذلك البرتغالي، ونظیره مع یتضح فیما بعد انھ من األفضل ان یتعاون المنتسب االندونیسي ومشاریعھم. وقد  اھتماماتھم

 ، على سبیل المثال.يبولندالمع  يقطرال، والكولومبيو يوروبنظیره األ االسترالي مع
 

ریة ال تحاكي بأي حال شكل التقسیم القاري. قریة عالمیة، فإن خریطة تلك الق CCوإذا اعتبرنا منظمة المشاع اإلبداعي 
جیھ وتخطیط االھتمامات وتو طول القضایا والقدرات المعینة التي یتمتع بھا المنتسبین الیھا. علىفالشوارع فیھا ممدودة 

 .HQتلك الشوارع ھو أحد اھم مھام المركز الرئیسي للمنظمة بحركة في الممرات الموجودة ال
 

 :االستمراریةإدارة المعرفة التي تساعد على 
 

حد ادني من المعرفة / المعلومات حتى یستطیع العمل واالنتاج. وبدون ھذا لن تستطیع  ھلدی"یجب أن یكون المنتسب 
 أمریكا الوسطى والتقریر اإلقلیمي الكولومبي. -الحركة العالمیة على مواصلة تنفیذ برنامجھا "

 
ومن الواضح أن اختالف خبرات المنتسبین في جمیع أنحاء العالم یعتبر تحدي في بناء قدراتھم. تجنید متطوعین واستقطاب 

 یمكن للمنتسبین المتعثرینھو صعوبة شائعة في كل مكان تقریبا. ھنا  CCجیل جدید من المتحمسین لمنظمة المشاع االبداعي 
من  ویمكن للمركز الرئیسيأفراد المجتمع اآلخرین أو من الخبراء الخارجیین. ات التي قد یتلقوھا من بعض التوجیھ اتباع

اء توفیر بعض التدریبات األساسیة أو دعم إنشوذلك بھذه العملیة  والمنسقین االقلیمین تسھیلخالل خبیر إدارة المجتمعات 
 .بین المنتسبین یةمجموعات توجیھ

 
ً بوجود الكثیر من الممارسات التي یمكن أن یتم توحیدھا وكتابتھا لتكوویشعر المنتسبین ایض بادئ توجیھیة ن كتیبات أو میا

 تلكن ماالستفادة وانھم یمكنھم  ناجحین، نظرائھمان شیاء المختلفة. وقد الحظوا ایضاً انھم منظمین جیداً، واألترشد في عمل 
عض اقناعھ بكتابة بایضاً ، ومن الممكن نید متطوعیني الكالم وفي تجف خبرة ومن الممكن وجود منتسب ناجح وذوالمعرفة. 

لى عدة اشخاص عفقط وال یقع  العبء یتم توزیعبھذه الطریقة و. ان یستفاد منھا شخص اخرملیة یمكن عن عالقلیلة  اتتوجیھیال
في  جزء ضئیل یُنتِجیتشارك الجمیع في فعل شيء معین فیكون نصیب كل شخص ، وإنما HQالرئیسي لوحده  مقرال على أو

 لحركة.لواسعة التنظیمیة ذاكرة النھایة 
 

 تلك فإن خریطة عالمیة، قریة	CC	إذا اعتبرنا منظمة المشاع االبداعي
 على ممدودة فالشوارع. القاري التقسیم تحاكي باي حال شكل ال القریة
 التي یتمتع بھا المنتسبین الیھا. المعینة والقدرات القضایا طول
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 أكدواقد  ھادئ،الیعتبر ھذا مھم حیث ان العدید من المنتسبین التابعین وخاصة الموجودین في أمریكا الجنوبیة وآسیا / المحیط 
فون ما قالوه، فھم ال یعر علىمتوقع منھم وما الذي یمكن أن یتوقعوه في المقابل. وبناًء  ان لیس لدیھم أدنى فكرة عما ھو على

. وقاموا بالتعبیر CCالمشاع اإلبداعي  مشروع منظمةھو نطاق األنشطة التي تندرج تحت تعریف  عمااي إجابة واضحة 
 أساسیة جدا.عن الشعور بالعزلة واالرتباك، ومن الواضح انھم یحتاجون إلى مساعدات 

 
أشیاء یحتاج معرفتھا كل  ٢٠كوادوري والمنتسب الفرنسي أنھما في حاجة إلى مقدمة عملیة جدا مثل "وقد أشار المنتسب اال

منتسب" إلطالق (أو إعادة إطالق) حیاتھم التنظیمیة بشكل أفضل مقارنة بالمجتمع التقلیدي: مجموعة أساسیة من المعلومات 
التي ینبغي ان یحصل علیھا كل  قلیمیةاإلجندة األو، CC مقدمة عن منظمة المشاع االبداعيالتراخیص،  الضروریة عن
بوجود و، الرئیسي وفي الفروع االقلیمیة"من ھو الذي" في المقر  انشاءقاعدة عامة. وشدد آخرون على ضرورة المنتسبین ك

وارد مفالمنتسبین ھؤالء یأملون رؤیة المحیط الھادئ منطقة آسیا /  اما في. االتصال بمجموعة معینة من الخبراء علىالقدرة 
ن اإلنتاج والتعاون مع االخری حتى یكونوا قادرین علياالنترنت تعلیمیة تحتوي على معلومات ومواصفات المشروع على 

 مختلف أنحاء المنطقة والعالم. في
 

ة كبیرة یتم تنفیذه والمواظبة علیھ من قبل جالیربما یكون من الصعب تنفیذ كل تلك األفكار وربما یكون بعضھا غیر واقعي ل
 تسبینالمنلمبادئ التوجیھیة موجودة بالفعل ولكن ان تكون بعض ان یعملون فوق طاقتھم. ومن الممكن الذیمن المتطوعین 

حیث  ھا،استكشافالبد ان یتم التي المختلفة إدارة ومشاركة المعرفة خیارات ھناك العدید من لیس لدیھم وعي بذلك. ومع ذلك، 
ر تلك اكث. ولعل بعد استخدامھاإعادة یمتلك ثروة ھائلة من الخبرات والممارسات الجیدة التي لم یتم كھذا البد انھ  أن مجتمع
بحث أو فرق تفرق صغیرة  بین أو بین المنتسبین المختلفین )واحد على واحد(  one-on-oneعملیة  ھيوفاعلیة  النسخ كفاءة

حدث یمكنھم التواصل والتمن المنتسبین الن یعرفوا مع حتاج ی، لكن من اجل النجاح في تنظیم ھذاتركة. عن حل لمشكلة مش
 الموضوعات ذات االھتمام.عن 

 
 ؟ماديالدعم للھل تحتاج الحركة 

 
لك الجمیع ویستخدمھ كذ ھتمویل عالمي، یساھم فی تحصل عليھذه الحركة حركة عالمیة حقیقیة، یجب أن  حتي تكون"

 جنیفر كانغ، المشاع االبداعي -الجمیع كنوع من المشاركة في المیزانیة ولدعم بعضنا البعض على مستوى العالم." 
CC .في كوریا / آسیا والمحیط الھادئ 

 
غیر وارد ماالنترنت و علىبالنسبة للعدید من المنتسبین في جمیع أنحاء العالم، یعتبر التمویل حاجة من اجل خلق موارد 

لقضایا الموارد التعلیمیة المفتوحة، وغیرھا من او في تفسیر االنفتاح، ومنح التراخیص، تھدف الى المساعدة ة باألنترنتمتصل
ورة ، اما المنتسبین فیروا ضرالمتطوعین ومن الصعب انتاج ھذه الموارد وترجمتھا وتوطینھا بواسطة. التي تتبناھا الحركة

 صورة المھنیة للحركة.تحسن من الو معزز عملھحتى تغطي االحتیاجات وت التكالیفھذه  توفر
 

 ایقاف الرغبة في ھذا وھناك حاجة أخرى ظھرت في أمریكا الجنوبیة وأفریقیا والعالم العربي وكذلك في آسیا، اال وھي
دوام ات مدفوعة االجر ذ وظائفب دالھااستب یجبمشاركة بعض المتطوعین، تلك المشاركات التي في رأي بعض المنتسبین 

ذي لدیھ المنتسبین ھو القلیل من عدد إدارة العملیات. ومع ذلك، في مھام شاقة لألفراد المنشغلین دائماً بجزئي تستحق الدفع 
یفة المضالمنظمات  والوظائف یتم تمویلھا من قبلجور أو إنتاج الموارد. من اجل دفع األ تلتمویالاتوفیر ل سجل انجازات

بأنشطة منظمة المشاع  في أدوار عادة ما تكون أوسع من الوظائف المتعلقة CC المشاع االبداعي التي توظف أعضاء فریق
 یف.ھذه التكال المساعدة في ھم ینبغي علیھمة ویرى انكل العالمیاالھیوالكثیر من المنتسبین یتطلع الى  .CCاإلبداعي 

 
وا یقدرسبین والمنتفي كل منطقة،  ھالمسفالتمویالت االیجابیة یمكن مرة أخرى، یبدو أنھ لم یتم تنفیذ أي وعد من تلك الوعود. 

یر من الكثخلق  وجود صندوق تمویل قد. ومن المحتمل أن یكون الخاصة بھم المبادراتتمویل  راحاتإمكانیة قبول اقتبشدة 
بیرة كوجود العدید من المنتسبین بدون خبرة  ومن المحتمل أیضا. بادرات والمشاریع بالكاملإمكانیة تمویل المحول  توقعاتال

 تىفي السلفادور) أو ح ھو الحال (كمافیھا  جمع التبرعاتال جدوي من  جمع التبرعات في بیئةمحاولة جمع التبرعات أو في 
 العالم العربي) . بعض المنتسبین في تجربةھو الحال في حركة (كما أي لمساھمة في تمویل تعادي وترفض ا بیئة

 
روبا، ولكن في أو بوجھ عام لمشاریعافي جمع تبرعات  اتبعض النجاحن حققوا الذیخبرة ال اصحابالمنتسبین  معظم ویتواجد

مختلف  يف االتحادمتواضع. یبدو أن إمكانیات تمویل المشاریع القائمة على ھؤالء فیعتبر سجل االنجازات الخاص بھم حتى 
ن قبل مشافھا بشكل معتدل تاألوروبي، قد تم اكاالتحاد  هر االجتماعي، والثقافة، أو النشاط الذي یوفرمثل التغیجوانب ال
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ضمان مزامنة أفضل مع االستراتیجیة العالمیة  من اجل االمنتسبین ھذاخذ والھیكل العالمي. وسیكون من األمثل إذا  4المنتسبین
 في التخطیط والبرمجة.من المقر الرئیسي للمنظمة  المنسق اإلقلیمي أو ممثل آخرھم یجب ان یساوالتخطیط، و

 
اج اقتصادیا في العالم، خاصة إذا كانت القضایا التي تحت الفقیرة المناطقان العالم الغربي لدیھ إمكانات توفیر التمویل لدعم 

لى المعرفة ع في الحصول تتعلق بالمساواة طرق أخرىأي  وا، والتكنولوجیةومحو األمیة الثقافیة  الي تمویل تتعلق بالتعلیم
میزة الھذا المجال و من تعتبر جزء CC المشاع االبداعياھتمام  التي تعتبر محطالقضایا  معظمبالتأكید، فإن ووالمعلومات. 

العالم  في ویلالتي تحتاج الي تمكذلك شركاء في المناطق تمویل ویقوموا بال لدیھا شركاءأن  يھالتي تتمیر بھا الشبكة فریدة ال
 .بشكل فعال مشاریعتنفیذ الما یضمن 

 
ج  یزعالوضع الراھن ال، ومن الواضح ان ھذا تمویل بشكل مستدیمالقلیل من التعمل الحركة منذ وقت طویل معتمدة على 

وى اإلرھاق مستان  توضح) صبشكل خاأمریكا الجنوبیة مثل الحال في بعض التقاریر اإلقلیمیة ( ان منالرغم  علىالشبكة. 
لھم وینفرھم من أعماعلى المدى الطویل من المحتمل ان یزعج ھذا االمر المنتسبین و بشكل ملحوظ ملموسقد أصبح واإلحباط 

 ً  خسارة كبیرة على كل المستویات. ھذا. وسیكون وتعاونھم مع الشبكة محلیاً وعالمیا
 

ومن ناحیة تصمیم المبادرات فاألمر متروك لخیال المنتسبین حیث یمكنھم تصمیم مبادرات تضمن الدمج ورفع مستوى األداء 
بین ال و ان بعض المنتسكذلك یبدو بعد شفةتكمفي التعاون مع نظرائھم في الشبكة. ولسبب ما، یبدو ان ھذه الفرص غیر 

 وعلى ل ھذامث خلق مساحة لنقاش علىیساعدھم ھم في وضع فرید ئیسي وموظفیھ فالر مقراما بالنسبة لل ون عنھا شیئاً.ملیع
ما بخصوص اھذا التعاون. على  المنتسبینتحفیز بإلى خطط، و وتحویلھا األفكارفي تبني مساعدة بالربما  التعاون،تشجیع 
یرات ن یرغبون في إحداث تغیالذیفیجب ان تقع على عاتق ھؤالء ، الحصول على التمویل وانفاقھ بالشكل المالئم مسؤولیة

 .في مجتمعاتھم المحلیة
 
  
 المشاع اإلبداعيفي ائیة یسیمال
 

ر، جورج عبد النو -"ان االنتساب إلى الشبكة العالمیة یجلب شرعیة، مما یجعل األمور أسھل في الشرح واالستمرار." 
 لبنان والعالم العربي.

 
 من للعدیدغیر واضحة  أعاله، فإن قواعد االنتساب للشبكة العالمیة وھیكل منظمة المشاع اإلبداعي تعتبركما ھو موضح 

 الرتباط بمجتمع كھذا، إلى كونھ استخدامشعورھم بفخر االمنتسبین. حیث یختلف شعورھم باالنتماء إلى الحركة تماما، من 
یضاً ابكثیر. ومن المفید اال انھ ال یتعدى ذلك ة وعالمات تجاریة، فعال لنوع من أنواع االمتیازات التي توفر أدوات مفید

 .للمنتسبینالمشاع اإلبداعي شبكة نظرة  معرفةمحاولة 
 

ي تعتبر منظمة المشاع اإلبداع. وبعبارة أخرى، ببرنامج المنتسبینلنھوض كأداة ملموسة لتراخیص الوالفائدة العائدة ھي 
 ٤.٠٠ لترخیصاالمنتسبین سعداء بجودة وبوجھ عام یعتبر . ینالبولندی أحد المنتسبین أشار كمانظریة تغییر تقوم على المنتج، 

ما سبق ذكره یف سبب في الھامھم بالتفكیر الخبرةھذه تكون  قدوالجودة في جمیع أنحاء العالم. بالعملیة التي تضمن تلك وكذلك 
 .اعداد المنتسبین لھا وطرق الشبكةمن توحید إجراءات 

 
المشاع  منظمةوھناك ما ھو أكثر من ذلك. كما صرح الباحثون من أمریكا الالتینیة: "في انحراف رمزي إلى حد ما، تمثل 

معروف و لھ مصداقیتھ، حیث ان اسمھا". اثبات شخصیة مصدقة ووسیلة تعریف بالنسبة للمنتسبین الیھاأوراق  CCاالبداعي 
 الحلول التي یقترحونھا. ین ان استخدام االسم كافي لتعزیزویعترف المنتسب. علیھالتعرف سھل و دولیاً،

 
حة تحقق من صأي منظمة من اجل الوجود لرمزیة ومادیة  توضیحاتالتي تتطلب  مجتمعاتفي ال المنظمةقوة االسم قد تعزز 

لمنظمة المشاع اإلبداعي  HQمن المركز الرئیسي  المستوىالمنتسب القطري یري ضرورة اجراء زیارة عالیة . یھاعاسم
CC سم االمخصص للمنظمة یحمل أو المكتب  باب المقرشعار على  یتوجب وجودفي أفریقیا وعملھم في البالد.  لتعزیز

لیات ھامة شكبقدر ما ھو ، بالتمیز یشعرحتى مكتب لمتطوع اذن فاألمر لیس في حاجة ال. لبدء أي عمل فعليالمنظمة كشرط 
 .والكفاءةمكتب ورقم ھاتف كدلیل على قدرة  المجتمع الذي یشترط في

 

																																																								
مثال علي تلك المبادرة الممولة من منحة االتحاد األوروبي والتي تركز في الحفاظ على المجال العام في أوروبا، وقد تحول   COMMUNIAیعتبر مشروع الـ4	

 .التي تحدث في أوروبا الملكیةتعدیل حقوق  المشروع فیما بعد إلى جمعیة مستقلة لدیھا نفس المھمة، والذي یعتبر أیضا نشط جدا في
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تعمیم دمج والقیم المبنیة على  ن منظمة المشاع اإلبداعي تنفذبأالعدید من المنتسبین حول العالم عن وجھة نظرھم، یعبر 
التراخیص. االنفتاح والمشاركة والعدالة 

الوصول إلى المعرفة وإمكانیة االجتماعیة، 
 من االھتماماتیعتبر والتعلیم، كل ھذا 

  .للعدید من المنتسبین للمنظمةاألساسیة 
من اجل إلى المجتمعات المحلیة والوصول 

 ،تعزیز التغییر االجتماعي في ھذه المناطق
ھذا المفھوم نجد منطقة لممارسة  أطاروفي 

 نضمی نشاط المنظمة وصیاغة برامجھا بشكل
االمر الذي یعتبر مھم جداً حریة اإلبداع،  توسیع

 .لكل أعضاء الحركة
 

وعند الحدیث عن الشبكة بوجھ عام والمنظمة ككیان بوجھ الخصوص یجب الحذر. حیث تمكنت منظمة المشاع اإلبداعي 
ة في السیاق ي انھا سیاسیبالبقاء منظمة غیر سیاسیة لسنوات عدیدة مما یعني محاولة تجنب المواضیع التي یمكن تصنیفھا عل

ً ما ینظر إلى إمكانیة الحصول على تعلیم ودعم الحقوق األساسیة  المحلي. اال انھ في عالم متغیر مثل الذي نعیش فیھ غالبا
 قفالحفاظ على مومما یؤدي لصعوبة مجموعة شخصیة من القیم، كبدیل لكونھم انھم خیار سیاسي  علىوالحریة الشخصیة 

العمل ، علبالفغیر موجود  ربما یكون أو فیھا یتم تضییق المجال الدیمقراطي د التيفي البالاصة . خالقیمالمنظمة من تلك 
ھؤالء المواضیع او محاولة إثارتھ بواسطة احد منتسبین المنظمة قد یعطي عملھ وعمل الشبكة بأكملھا  أي موضوع من على
 .السیاسي الطابع

 
ھل یعتبر ھذا سیئاً؟ ربما ال، وإنما ھو دعوة للفعل وموضوع مھم للمناقشة مع جمیع المنتسبین المھتمین. فھم بحاجة لمعرفة 

، ھل ینبغي النظر الیھا على أنھا منظمة CCالوضع الذي تستعد المنظمة التخاذه وكیفیة وطبیعة عمل منظمة المشاع اإلبداعي 
 لي. ویعتبر ھذا حمایة مھمة بالنسبة لھم وللمنظمة وللحركة ككل.ذات طابع سیاسي في السیاق المح

 
ً  -واالنفتاح  الملكیةحقوق   ؟المشكلة األولى عالمیا

 
ى المعرفة لفي الوصول إجمیعا نفس الحقوق یكن لدینا الوصول الشامل إلى المعرفة، إذا لم لدینا الحق في "إذا لم یكن 

عن  ناتج شيء . الوصول إلى ركامیة المعرفةاأقصى إمكاناتھ الوصول الي ھامجتمعات غیر متكافئة ال یمكنسنظل 
في جمعیة مشارك قائد عام كلودیا كریستیاني،  -أن یكون. " یجبھو حق من حقوق اإلنسان، وھذا ما واإلنسانیة 

 .السلفادور CC المشاع االبداعي
 

ي یأملوا التي تواجھ المنتسبین والتمشاكل ال مقدمةفي  ةالملكیحقوق  مشكلة إصالحتأتي االنفتاح،  ببرنامجمن حیث النھوض 
إلصالح  ةعالمی المشاع اإلبداعي مساحة فالمنتسبین یرونرؤیة طموحة: ال. أكثرحلھا بتوسع  علىفي ان یستطیعوا العمل 

تحقیق الالكیان الذي یقود النقاش حول الحاجة لإلصالح وسبل  CC ومن الممكن ان تكون المشاع االبداعي .الملكیةحقوق 
 .الملكیةأكثر حریة من خالل تعدیل حقوق  سیصبح عالمفال، مالئمةكثر األ

 
 من العدید، اوالً المحدد. م من خالل سیاقھ ان یحققوهما یمكن  حولصوت المنتسبین انقسام في  وجودالرغم من  على، ھذا

نجاحات ال، مع اتالوعي والسیاس فيجراء تغییرات الھادئ یدعون الي اآسیا والمحیط ومریكا الجنوبیة في أوروبا وأالمنتسبین 
سبین التابعین المنتھدف ویغربیة علي انھا مفاھیم  الملكیةحقوق الي ر نظَ كثیرا ما یُ فنجد ان في السیاق األفریقي، اما معتدلة. ال

 اخري قد تكون نجحت في أماكن اخري.تبني حلول  عن كبدیلعلیھا إضفاء الطابع المحلي للمنظمة الي 
 

تمتع التي ت بالدبعض النجاحات قد تكون ممكنة في ال
باستقرار سیاسي واقتصادي معین. حیثما ینظر إلى 

 التألیفوحقوق  والمعلومات االقتصادیةاالبتكار 
ایا قض وحقوق الملكیة للصناعات على انھا والنشر

یعتبر التحدث في ھذه السیاقات، وحضاریة ھامة. 
 لعدید من الجماھیر.ل االنفتاح تقدم عن حقوق الملكیة وأسلوب وقواعد

 
تي تعاني من الفقر ال بالدنشر المعاییر. في الھي مشكلة ، فإن المشكلة العالمیة األولي ناألخریلكن، طبقا لما یتذكره المنتسبین 

إطار ي حیث یأت. فالوضع یعتبر مختلفب، والحكومات االستبدادیة والرقابة وحتى الحرات وزمواألوعدم المساواة والجریمة 
قوط في الس خطرقد بات حیث ال توجد وظائف، و او للمواطنین سواء اكان بالنسبة للسلطاتدائما في المركز الثاني إلبداع ا

 لسنوات سیاسیة منظمة غیر بالبقاء اإلبداعي منظمة المشاع تمكنت
 ىإل ینظر ما غالباً  متغیر مثل الذي نعیش فیھ عالم عدیدة. اال انھ في

 األساسیة والحریة الحقوق ودعم تعلیم إمكانیة الحصول على
 نم شخصیة كبدیل لكونھم مجموعة سیاسي خیار على انھم الشخصیة
	.موقف المنظمة من تلك القیم على مما یؤدي لصعوبة الحفاظ القیم،

 ھي المعرفة إلى اإلطار القانوني لإلبداع وكذلك الوصول تكون قضیة ربما
 ركةلح ربما. فكري كونھا تحدي بمعنى لیس ولكن األولى، العالمیة المشكلة

	.المحلي السیاق من أوسع مسؤولیة تكون أن المشاع اإلبداعي ینبغي مثل
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االنفتاح ادئ مبمن وضع أفضل وملكیة من حقوق یمكنھا االستفادة بشكل كبیر  بالد. المفارقة ھي أن ھذه القریب براثن الفقر
 التنفیذ. حیزفي 
 
ً على  یتوفر ھناكي أماكن مثل أوروبا ف ً في حالة كون التكالیف عبئا خیار شراء الكتب المدرسیة والحصول علیھا مجانا

حة. موارد تعلیمیة مفتو الى وجودحاجة تزداد ال، وبالتالي العالم من ةریالمناطق الفقلكن ھذا الخیار غیر موجود في األسرة. 
بحاجة  المنظماتفتطویر ھذه األدوات، وبالتالي  تساعد في حتىفقیرة التحتیة  تھابنیتعتبر كذلك و اتسیاسحیز  یس بھال ھالكن

 على الصعید الدولي أیضا.وقدرا كبیرا من الطاقة في تأمین الدعم،  والي بذلاستراتیجیات تخریبیة لخلق 
 

 ونھاكلیس بمعنى  لكنلمیة األولى، ربما تكون قضیة وجود إطار قانوني لإلبداع والوصول إلى المعرفة ھي المشكلة العا
ً  المسؤولیة أوسع تلك تكون ینبغي ان المشاع اإلبداعيلحركة مثل وتحدي فكري.  شمل مساعدة ی وذلكمن السیاق المحلي  نطاقا

ً حضار انما من اجل البقاء اختیارلیست مسألة والتي مثل ھذه الحلول ل ضروریةفي حاجة  التي المناطق ً وثقاف یا  .یا
 

وقد أشار المنتسبین اللبنانیین الي ضرورة وجود الموارد المفتوحة باعتبارھا حالً لكثیر من المشاكل التعلیمیة المتعلقة بالقدرات 
والتواصل بین المجتمعات الریفیة في لبنان. وھم یعتقدون أن نطاق مشاریع الموارد التعلیمیة المفتوحة ینبغي ان یتم توسیعھ 

بعین نظر ستتلك الدعوة ول CC ھل ستسمع مجتمعات المشاع اإلبداعيلمخیمات في لبنان واألردن. لیشمل الالجئین في ا
ضعف البنیة األساسیة وعدم االستقرار  عانون منلذین یھؤالء األشخاص اھذا؟ یبدو أن في مساعدة الإلى إمكانیات االعتبار 

 یكونوا ضعفاء جداً لتحمل مسؤولیة كھذه.السیاسي قد 
 

 لشعور بالعزلةمكافحة ا
 

كأنھا  شعور االتصاالت، فیھا تأتيالتي انھ في ھذه االیام أشعر فقط "أشعر أن ھناك مسافة تم إنشاؤھا. ھذا ما أشعر بھ. 
 ،بریما كواجاال-؟ "یقولون ھذالماذا وقادمة من السماء. شعور بإلحاح في السؤال، من ھم ھؤالء الناس؟ ماذا یقولون؟ 

 .أفریقیا، أوغندا CC المشاع اإلبداعي
 

لة. بالعزمما یعطیھم شعور یومي  مع نظرائھمالحركة ووطیف من عالقة عمیقة مع القیم  لدیھمأن المنتسبین  ذكرمن المھم 
ھذین المفھومین في أمریكا الوسطى وامریكا الالتینیة والعالم العربي وأفریقیا وآسیا. ھناك دینامیكیة "دفع ویمكن ایجاد 
 وسع.األ الشبكاتمع  ھمعالقتوسحب" في 

 
المنتسبین لدیھم شعور بأنھم غیر َمرئِیین او ُمدَركین من الشبكة. وال یرون أي أجندة إقلیمیة یشعرون بأنھم جزء منھا؛ وال 
یحصلون على أي مساعدة من المنسقین اإلقلیمیین. لعل ھذا بسبب ان المنسقین اإلقلیمیین لدیھم مجموعة من المھام التي ال 

حون بأنھم وھم كذلك یصر. أھمیة وجود المنسقین اإلقلیمینالمنتسبین ال یدرك اسع، وبالتالي نطاق و علىیمكن اإلفصاح عنھا 
 الفأنھم خارطة طریق،  من اجل اقتراحأوروغواي، في  CC المشاع االبداعي ، كما في حالةعندما یرغبون في التواصل

 في تحقیق اھداف المشاع ونیساھم كانواأو إذا ، یةكانوا جیدین بما فیھ الكفا إذاحول أدائھم أي مالحظات أو تعلیق  یتلقون
 بوجھ عام. CCاإلبداعي 

 
 لقویة جداً اإلقلیمیة ا الروابط بسبب تلك ھذا ربما یكونأوروبا. ان ھذه المشاعر ال یتم التعبیر عنھا في من المثیر لالھتمام، و

محلي) الموجودة في أوسع من (  broader- than-local في ھیكللمشاركة لرغبة في اوالشعور باالمنتسبین بین بعض 
مستوى  لىالتي تنفذ ع الملكیةمع قضایا مثل إصالح حقوق  خاصةاإلحساس باالنتماء للمجتمع.  عطيوالتي تاألوروبي  االتحاد

 وبياألوراالتحاد أفراد دول ولعمل على ھذا الموضوع دون التنسیق مع منظمات تقریباً امن المستحیل فاالتحاد األوروبي، 
 قابل للتكرار. غیرووضع فرید العل ھذا ولخرى. اال

 
 لرئیسيمجتمع والمقر اال بعدم السمع منشعور الأما بالنسبة لمناطق أخرى فاإلحساس بالعزلة یكون لھ شقین. الشق األول، ھو 

منظمة العالمیة.  CC ع اإلبداعيلمنظمة المشا ستراتیجیةاال اتمناقشالمن  باالستبعادشعور وكذلك ال لمنظمة المشاع اإلبداعي
من ممثلون عن العدید من المناطق. و التي یشكلھاتوجیھیة بمساعدة لجنتھا البتطویر استراتیجیتھا تقوم المشاع اإلبداعي 

صاد األفكار حأفضل في  واویمكن أن یكون إقلیمھم، المسؤولین عنعالقات قویة بالمنتسبین ھؤالء األفراد اال یكون لالمحتمل 
 نقلھم إلى المستوى العالمي.في رؤى، والو
 

قراءة فمن خالل الجانب اللغوي.  كونھ یتطرق الى استخدام اللغة والتحدي أكبر منھذا وھناك قضیة اخري ھامة وھي 
وقد قام  الثقافة. ایضاً الىرمز تاللغة ان ) المختلفة (كما ھو الحال غالبا في العالقات بین الثقافاتان نستخلص  ناالتقاریر یمكن

في الواقع واإلنجلیزیة. اللغة األصدقاء الذین یتحدثون  انھا مجموعة من علىاألشخاص الخاضعین للبحث بوصف الشبكة  أحد
كل لموارد اكذلك و التي تخصھا والعالقات الشبكةقد اشار العدید من المنتسبین الذین تحدثوا عن اإلحساس بالعزلة الي ان 
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شبكة الة في أن الثقافة السائدسنري انھم یرون ، اعطینا بعض االھتمام لالستنباطاتإذا واإلنجلیزیة.  لب یكون باللغةاھذا في الغ
ً . ولعل ھذا ھي الثقافة الغربیة الشخاص ا كغیرھم منخیبة األمل  ال یعبروا كثیراً عن یناألوروبیالسبب في ان  یفسرایضا

  .اخري ثقافاتو بالدمن في الشبكة المشاركین 
 
لك اللغات وخصوصا ت المحلیةاألسباب التي یستند علیھا المنتسبین في طلب توطین الموارد من خالل ترجمتھا إلى اللغات و
ي ھعلى نطاق واسع مثل العربیة واإلسبانیة،  منطوقةال

مفاھیم الفي تعمیم  مز جھودھیعزعمل على تیسانھ ھذا 
ن . ویمكالتي تدعمھا منظمة المشاع االبداعيدوات واأل

سألة ، ومةبحت ةتقنیانھا قضیة  علىالقضیة النظر لھذه 
أو وقت المتطوعین)  المادي تأمین الموارد (التمویل

 .یرغب المنتسبین في ترجمتھتوطین أي محتوى  بغرض
یكا خالف أمراالعتبار انھ ب في ان نضعأیضا  یجبولكن 
ى اإلنجلیزیة علیمكن النظر الي اللغة  أوروباو الشمالیة

واعیة غیر ھذه الجمعیات ودائماً ما تكون . 5ةقمعیثقافة  طلیعةعلي انھا  الحاالت القصوى، وفي بعض ثقافة سائدة لیعةطأنھا 
 ان تساعد في دعم وتعزیز ذلك اإلحساس. لفمن المحتمالشعور بالعزلة اضفنا الیھا ، ولكن إذا بشكل كامل

 
في دولة  ٨٥وبالنسبة لمنتسبین یعملون لصالح المنظمة في من جھة، فالمشاع اإلبداعي في موقف صعب ھنا. وتعتبر منظمة 

ى، أخر جھةمن و. یومیاً وفي مختلف جوانب الحیاةتحدث العدید من اللغات  سھل او من الممكنجمیع أنحاء العالم، لیس من ال
لعالم ا لغاتوجود جدول  ةوضرورأھمیة بببساطة  االعترافاللغات بشكل كامل ولكن  الموضوع لیس التحول الي تعددربما 

شاع منظمة المو معینة ان تعطیھ ثقافةیمكن ل مشاعأقدم  عتبریغة للمشاع اف بعد كل شيء،. CCلدي منظمة المشاع اإلبداعي 
 رمزیة ھذه الحقیقة. یمكنھا من رؤیةمكان مناسب جدا في  تقف CCاإلبداعي 

 
تعمل حملة عالمیة وربما ینبغي إطالق لغات.  ٤ أو ٣في  بشكل افتراضي رئیسیةال تقاریرالوثائق وینبغي ان تصدر الربما 
المترجمین المتطوعین من جمیع ، حملة یعمل بھا عدد من متعددة اللغاتالي منظمة  CC منظمة المشاع االبداعي تحویل علي

شبكة مستوي ال علىفیجب ان یتم ھذا أیا كانت الوسائل، و. ومواردمواد بما لدیھم من  المنتسبینمساعدة  ھمأنحاء العالم یمكن
 ویحتفل بھ ایضاً.مما سیعطي للمنتسبین اإلیحاء بأن كالمھم لیس مھم فحسب بل  HQ ویكون بدعم من المركز الرئیسي

 
 مثل الشعورحیث المشاعر نحو ھدف معین  ھاوتوجیھشبكة فعالة اعداد  مثلمن الممكن للمرء أن یتبني أیضاً وجھة نظر، 

والجدیر بالذكر ان منظمة المشاع االھتمامات األساسیة.  ضمن مرؤیتھشعور اإلقصاء على أساس اللغة ال یمكن بالعزلة أو 
تویات مس ولدیھم قیم یؤمنون بھا مما یعكس في الغالب، ینمتحفز اشخاصشبكة من ھي وانما شركة عالمیة اإلبداعي لیست 

ؤولیة مس بالتأكید لیس مثل ھذه اال انھمنظمة من الصعب العمل مع یكون وقد مرتفعة بشكل غیر عادي من الذكاء العاطفي. 
شعرون ی االشخاص. وھؤالء فیھا المتطوعین الذي یتمتع بھ . قوة إقناع الحركة تأتي من الذكاء العاطفيیعتبر ھذا میزةبل  –

 صوتھم.بھتم ت ال اكما لو أنھیبدو األمر  ھذابلغتھم. و تھتمالشبكة ال بأن حالیا 
 

انھم یحتاجون الن یروا ویفھموا ان لدیھم قناة یمكنھم فیھا التحدث إلى الحركة حول القضایا ذات االھتمام العالمي. یریدون كما 
، ما شخصباتصال في الغالب عن إظھار عملھم، أن یسمعوا عن نجاحات اآلخرین. فنھم ال یبحثون عن حلبة منافسة، ولكن 

 .لھم كلمة تشجیع لدیھ أو ھملدیھ إجابة على سؤالیكون العالم، مكان ما في جزء آخر من في  یكونربما 
 

ستقبل الحركة. متأثیر علي صالح ووانھ معترف بھ ولھ  صوتھم األصليأھمیة  نیدركوالتأكد من ان المنتسبین ینبغي  وبالتالي
لدیھ إمكانات من المھارات والقدرات  CC المشاع االبداعي أن مجتمعلباحثین اكل أبحاث حیث أظھرت كبیرة،  ةالمخاطر

جتمع م من الممكن ان ینسجفإدارة شبكة مصممة بدقة لھذا ھ العمل. یتوج تساعد فيوالتي فریدة من نوعھا الوالدوافع والقیم 
 محور یتجمع تتحول الىببساطة سكانت شبكة ضعیفة وغیر جیدة ف إذااما . سنوات ١٠غضون  فيباستطاعتھ تغییر العالم 

 .اخذه في االعتبار الشبكة قد ترغب ھذا خیاروربما یكون التراخیص.  الذین سیدعمون متطوعینحولھ ال
 
 
 
 
 
 

																																																								
 .المنطقة في االستعماري التاریخ علي حسب والبرتغالیة، واإلسبانیة محتمل ان یحدث ھذا أیضا للفرنسیة 5	

 تريل جدا مناسب مكانفي  CCمشاع ومنظمة  أقدم ھي اللغة

ھذا على  أن مھموالشيء ال. الحقیقة ھذهل رمزیةال مكانیةاإل

 HQومبادرة مدعومة من المركز الرئیسي  ،مدار الشبكة

للمنتسبین بأن كالمھم لیس مھم  تؤكد أن شأنھا منوالتي 

	.ایضاً  بھ یحتفلفحسب بل و
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 التوصیات:
وكیف  -كیف یمكن لمنظمة المشاع اإلبداعي ان تشمل المنتسبین التابعین لھا وخبراتھم في عملھم  – ةالشامل اإلدارة )أ(

 یمكن تنظیم ھذا؟
 عروض العضویة.دعم  وتعزیز /األنشطة  -نموذج االنتساب  )ب(
 .الرئیسیة الرؤي -التواصل مع المنتسبین وعن المنتسبین  )ت(
 

لى یركز ع الجزءھذا وفي كل جزء من الوثیقة.  بشكل مفصلمجموعة كبیرة من االقتراحات واألفكار یناقش ھذا التقریر 
فلن نجد لذلك  .لإلدارة ونموذج جدیدوضع استراتیجیة جدیدة في أعاله توظیف المقترحات والنتائج التي تمت مناقشتھا كیفیة 
ل على للحصووكل منطقة.  حقائق وظروفز على التي تركالتقاریر اإلقلیمیة  صادرة بناًء علىھذا الجزء أي توصیات  في

 لعالمیة.ااإللمام بالتوصیات اإلقلیمیة و یستحسن، معینة القتراح حلول بحث عن أفكارتساعد في ال، مكتملة وواضحةصورة 
 

 ) ١التوصیة العالمیة رقم (
 تطویر ثقافة التقدیر

 
م ھالمالبسات الرئیسیة التي أدت الى اقتراح ھذه التوصیة ھو حقیقة ان شبكة المنتسبین قد وصلت الى نقطة تحول. فمن جھة 

اط كمیة اإلحبعن مباشرة ال مخالل تصریحاتھ رغبتھم ھذه من ویوضحونالعالمي، یرغبون في ان یكونوا جزءاً من النقاش 
ھا أكبر من یناضلون من أجلالتي  فالمنتسبین یریدون ان یشعروا بان القضیةحساسھم بالعزلة. یشعرون بھ كنتیجة إلالتي 
مناقشتھ یتم  انویراه الغیر یمكن أن  تأثیرھم في ھذا التغییرر العالمي وأن یتغیلافي  ونساھمبأنھم ی ،حیاتھم الیومیة مشاغل

 عالم.من ھذا الفل بھ في زاویة صغیرة حتَ ویُ بل 
 

ومن ناحیة أخرى، فھم یواجھون جمود في تنظیم عملھم ونقص في الموارد ھذا باإلضافة الي بیئة سریعة التغیر. ھذا االحساس، 
 قد یكون السبب الرئیسي في احباطھم وفي ابعادھم عن الحركة في غضون البضع سنوات القلیلة القادمة. معالجتھ،إذا لم یتم 

 
وفي سیاق ھذا، نري ان ھذا ھو التوقیت الصحیح لتخطیط اإلدارة ومناقشة االستراتیجیة. حیث یمكن لكلیھما االستفادة من 

. ولكن ھذا یعني أیضاً أنھ أیاً كان النموذج الذي سینتج من تلك الظروف وتحویل طاقة اإلحباط الي عملیة بناءة في المجتمع
العملیة، أوالً ھناك حاجة ضروریة إلى دعم استخدام الوسائل الناعمة في إدارة الصراع. وبعبارة أخرى، یجب أن یكون ھناك 

 اوف في محلھا.مساحة للنقاش، وبیئة آمنة یمكن التعبیر فیھا عن المخاوف بحریة، ومناخ یوضح ان ھذه المخ
 

التقاریر ویة. تفید االستراتیج ان للتعلیقات اإلیجابیة التي یمكن وھناك أیضاً حاجة لوجود قناة موازیة لحصاد المفاھیم واألفكار
ساعتین  اللمحادثات تمت في خنتیجة ھي  تلك التقاریر حقیقة أن یجب ان نعي ، ولكنالرؤي تلكغنیة بمثل تعتبر اإلقلیمیة 

تحدید  ة فيالمختلف بالدفي ال المنتسبین یرغبكیف  التأكدال بد من ونھایة. خط  ولیس بدایةھا نقطة من یجعلمما لكل شخص 
 البعض. مبعضھ واساعدان یجدیة وب واتعاونیأن  ھماألولویات ومعالجة األفكار، أو كیف یمكن

 
د التي تأخذ في االعتبار التعریف السائ –التقدیر ویعتبر كل ھذا الجدال وھذه المناقشات قواعد متینة للحفاظ على ثقافة 

 مكنیكما جاء في التقریر، و. لمنظمة المشاع اإلبداعيركائز المجتمع العالمي  أحدیجب أن یكون  -الشبكة  للمتطوعین لدي
ادات العملیة اإلرشعض مجددة مع بطاقة فالمنتسبین الذین لدیھم  –قوة إقناع كبیرة  معالتآزر  لشبكةل عالياللذكاء العاطفي ل

ً  ھمیمكن  تى اآلن.ح الحافل بأدلة من سجل إنجازاتھم انھا مصحوبةاال ، نوعا ما الكلمات كبیرة تلكتكون ربما تغییر العالم.  حقا
 

ثل مالعالقات واالتصال الفعال المفتوح عنصر أساسي من عناصر الكفاءة. وبالنسبة لشبكة كبیرة في ان ثقافة التقدیر ترى 
وتحتفل ھ. بتم الوعاظ ممارسة ما ل ھو الخیار الطبیعي جداً  المشاركةاالنفتاح وسیاسیة  المشاع اإلبداعي، یعتبر تعزیز شبكة

 جلس اإلدارةمخالل : من تقوم بإنشائھالبنیة التحتیة جزء من العملي لألفراد واللغات في كل  باالحتواءلتنوع باھذه الثقافة 
صوات یكون حشد األ حتىجید وموجھھ بشكل منظمة كون فھي تحتاج ألن ت، وبالتاليلتسویق. وا الي مواردھا، الكفاءةمراكز و

تنافرة الم األنغامستكون تلك األصوات بمثابة وإال  - ذات االھتمامز على الموضوعات الملموسة یركیستطیعوا التلھ ھدف و
 نشاز.او ال

 
الرئیسي  مقروال اءوالخبرفیتفق المنتسبین . واالتفاق علیھا بوضوح المساھمة واالرتباط یتم مناقشة قواعدوفي ثقافة التقدیر 

ً في إیجاد حلول  علىویتفقوا كذلك بصراحة. علي ما یستطیعوا وما ال یستطیعوا القیام بھ و ل التي ال للمشاكاالشتراك معا
 لتي لديا معرفةتعینوا بالیسحلول، الالبحث عن  وفينقص التمویل. مشكلة یمكن معالجتھا بسھولة على أي مستوى، مثل 

 محددة لمساعدة اآلخرین.اللتزامات لزام بعض المنتسبین ببعض االیتطلعوا الي إكذلك الشبكة و
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ندما یتطرق عوأخیرا، تعتمد ثقافة التقدیر بشكل أساسي على مفھوم المشاركة. إال ان ھذا المفھوم یعتبر مثیر للشبھة الى حد ما 
یجار الذي نموذج االمنصة ولتسھیل ال اسم جدیدالواقع وعد بمشاركة االقتصاد الذي یعتبر في الي وعد صعب التنفیذ مثل ال

القائمة مع بعض روایات  CC منظمة المشاع االبداعي السمعة. إعادة اختراع ذلك للجمھور مع أمثلة من مشاریعیعتمد على 
طریقة بناءة بنزاھة المنتسبین في صمیم تعتبر قیمة ن م ھ سیعززكما أن . االسم الجدیدالمنتسبین من الممكن ان یعزز تلك 

 للغایة.
 

 )٢التوصیة العالمیة رقم (
 التعامل مع تحدي التنمیة

 
ً أل بوضوح،اإلفصاح ال بد من  ي التباس، ان المنتسبین یعتبروا ھم المسؤولین االولیین عن استمرار وتنفیذ العمل وتجنبا

د للتنفیذ، بما ان المنتسبین ق وقابلھذا شيء عادل وثانوي لیس إال. یعتبر والشبكة فدورھم  HQالمحلي اما المقر الرئیسي 
 البقاء ویصب في علىمما یساعدھم ، قویھم من الداخلی حتىا امر مطلوب ھذوحركة. في الاثبتوا مرونة استثنائیة وخفة 

 .مصلحتھم في النھایة
 

 موذجتھم لنرؤی ھو اإلفصاح بشكل أفضل عنفعال  HQوالشيء الذي یحتاجھ ًالمركز الرئیسي لمنظمة المشاع اإلبداعي 
تلك  كونت االینبغي و. التي ینتظروھا من المنتسبین إلیھمالتوقعات العامة المنتسب الذي یروه مناسب لھم وان یعلنوا عن 

 بالدي كثیر من الف. فالمنتسبین عند وضع تلك التوقعاتاالستناد على تجارب ان یتم البد في واقع األمر ، وجدا التوقعات قاسیة
حریة  – أمثال والموضوعات كما ھو الحال في العالم الغربيعملیة تبني مجموعة مماثلة من المھام تماما أن من الواضح 
 احدوسیاسات البیانات العامة المفتوحة، كلھم في وقت ووالموارد التعلیمیة المفتوحة  ملكیةمنفتحة وحقوق الالثقافة الدخول وال

تحدید أولویات و المنتسبین على التركیزفضل مساعدة من األ كونیربما لذا ف. بالنسبة للمنتسبین، خاصة ثقیالً  یصبح عبئا -
ً  عبء العمل أقلوینبغي ان یكون فرصة ضائعة.  بخسارة شعورال الصغیرة دون المشاریع لمناطق تیجیة امع استرا توافقا

ً ان یكون و، فضل حاالً األ الي  تكونالھیكلیة سبتسویة العیوب توقعات الوبطریقة اخري فمع القدرات الموجودة.  أكثر انسجاما
 قوى: الشبكة العالمیة التي تتوقع مستوى معین من العمل.وتستند على األ مفھومة، حد ما

 
التحقق ما إذا كان ھناك مجموعة معینة مستھدفة من التدخالت التي  HQي كما انھ من المفید لكال من الشبكة والمقر الرئیس

 برعات أوجمع التعملیة  فيإلى اإلرشاد المنتسبین یحتاجون األجل.  المدي قصیر علىیمكن ان یقدمھا المنتسبین للشبكة 
، مسبقةة خط توجیھیة لھؤالء الذین لدیھم ارشاداتھناك إمكانیة توفیر تدریب أو یكون ربما والفریق. وتوسیع إدارة عملیات 
 اكتساب منحة.نفس خطي  على، تالیةونتیجة 

 
 
 
 

 )٣التوصیة رقم (
 التعامل مع تحدي االستكشاف

 
بح عامل نموذج االنفتاح أن یصلتناقش كیف یمكن حتي المشاع اإلبداعي لدیھا إمكانیة توفیر منصة للتفكیر االستراتیجي 

رنامج جوھر بعملون علي تنمیة الرغم من ان العدید من المنتسبین ی علىأساسي في التغییر المجتمعي. ومن الواضح أنھ 
في حریة الدخول والتعلیم والثقافة والتعبیر الفني. وھذا ھو نتاج: شعورھم العام  نویفكرو نینظروف ،الخاص بھماالنفتاح 

ً  دفعللواستعدادھم تغییر االجتماعي، تحقیق  ھمفاستھدابالمسؤولیة،  . ولكن ھامن یشعرون أنھم جزءالتي  اتمتیازمقابل اال مقدما
ً برمزیة التراخیص اإلبداعي والمشاع  ائیةیأیضاً سیم ً  اعتبارھا نھجا  المشاركة على أساس القائم إلبداع والعمل الجماعيل معینا

 .نفسھامما یجعلھا ملھمة ل
 

كذلك والزراعة على سبیل المثال)، كویتحدث المنتسبین عن إمكانیات توظیف االنفتاح والمشاركة في مجال الصناعات (
صوصیة، الخمع االنفتاح  تداخل، واستكشاف من الفقر وعدم المساواةیخفف  مماالتحول المجتمعي والسیاسي توظیفھم في 

لى األقل عاو المناقشات،  تلك لمتابعة وھم واعین ومستعدینومناقشة معناه في سیاق الذكاء االصطناعي والحوسبة اإلدراكیة. 
 .ھمبعض

 
تلك القضایا تعتبر  – بإنصاف -غیر المنجزة" أو الإلى قائمة "األعمال تضاف فقط  القضایان ھذه من الممكن القول، او

روف قاسیة. ظالمنتسبین لھؤالء الذین یتصارعون مع  برامجتبسیط اولة حوما تھدف الیھ من م التوصیة الثانیة متضاربة مع
مثل  ،آجالم عاجال ا الجمیع المنھمكین بھا والتي سیصطدم بھاالمشاكل الكثیر من  المنتسبین لدیھمأن من المؤكد ومع ذلك، 

یجیة فقط ستراتاالمناقشة التلتفت  وینبغي االمن الذكاء االصطناعي في حیاتنا الیومیة.  كمیة كبیرةوجود والمدن الذكیة 

 كیفیة تغییر حیاة حول نقاش قیادة على والقدرة الوسائل لدیھا اإلبداعي المشاع
تضیع ھباًء. كھذه ترك فرصة تم كبیر لإلمكانات إذا  اھداروسیعتبر ھذا . المالیین 	
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یوجد ما یكفي من  ھتبصر. ویبدو أنان یكون لدیھا شيء من الأیضا یجب ، ولكن وتعیرھا كل االھتمام لظروف الحالیةل
 التفكیر االستراتیجي. بمثل ھذا األفكار في المساھمة ھمیمكن نالذی المنتسبین

 
في و. باألعلى الموضح والتي ھي التناقض التي یجب ان تؤخذ في االعتبار ھي مشكلة العالم األولي وربما تكون الحجة األھم

 لخلق كأدوات شاركةوالمستخدام االنفتاح ینبغي من اجلھا امسؤولیة عالمیة اعتبارھا المشاع اإلبداعي یمكن بسھولة شبكة 
 غیر ملموس علىمما یساعد في حدوث تالمزید من المساواة وتحسین فرص الحصول على المعرفة في جمیع أنحاء العالم 

 .ھناك دائماً حاجة الى تضافر جھود العدید من المنتسبینولمثل ھذه المساعي حیاة الناس. 
 

تعاون أعضاء الشبكة في العمل سویاً ھو دور المركز الرئیسي  ومن المحتمل ان یكون انشاء منصات مثل ھذه تناقش كیفیة
HQ  للمشاع اإلبداعي، وكذلك لمناقشة الحصول على التمویل وإنتاج وتوزیع الموارد والدعوة للتغییر حیثما تتواجد مشاكل

أو دفع ثمن الكتب المدرسیة. عدم القدرة على الوصول وكذلك عدم الحصول مجاني  وعدم الدخول ا والمفتوح االدخول 
، ثل ھذاملنقاش النضمام الي االعدید من مسارات الحیاة  فيیشجع قادة الفكر ي تستمتع بھ المشاع اإلبداعي قد فاإلدراك الذ

 .CCفي المشارع اإلبداعي مما سیؤدي بدوره إلى تعزیز قیادة الفكر 
 

إلمكانات لحول كیفیة تغییر حیاة المالیین. وسیعتبر ھذا اھدار كبیر  المشاع اإلبداعي لدیھا الوسائل والقدرة على قیادة نقاش
 تضیع ھباًء.إذا تم ترك فرصة كھذه 
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 . شكر وتقدیر٦
 

  Alek Tarkowski. وأود أن اخص بالشكر السید / الیك تاركوفسكي  جداً  ممتعةتصمیم وتنفیذ ھذا البحث تجربة  لقد كان
ً  ثقتھ فيِ عن  Ryan Merkleوالسید / ریان میركلي معني ،  لھبأن بھ والعتقاده في فكرة البحث وایمانھ  في ھذا  و شخصیا

 .ملكاعما كم فيیساعدان ، ومتوقعاتكھذا البحث لبي ان یالعمل. وأنا آمل حقا 
 

لذي Simeon Oriko للسید/ شیمون اوریكووأعرب عن امتناني  ً متاح  ا خالل في االرشاد والنصح ومفید كان دائما
عدة یخرج الي النور بدون المسالوھذا البحث لم یكن . الوقتالتي قابلتنا برغم ضیق غیر المتوقعة ال المفاجآتواإلجراءات 
ریراس : ساندرا كونتوالداعمینالمقابالت، مدیري ، والمفعمین بالمعرفة الباحثینأصحاب المعرفة، ، الرائعین من والمشاركة

،  Alex Gakuruجاكورو ، ألیكس  Claudia Cristiani ، كلودیا كریستیاني Sandra Contreras Aprileیل ابر
 Scann Evelin لییدھإیفلین  سكان،  Isla Haddow-Floodایزال ھادوا فلود ،  Guido Gamba امباجیدو جو

Heidel جیولسا نصلیحان أكایا ، Gülşah Neslihan Akkaya  ، سوھاوین بايSooHyun Pae، نعیمة ظریف 
Naeema Zarifالخاصة، وحواراتنا ئكمآراو كملوجھات نظر جداً  ةالكثیر، وأنا ممتنمنكم  . لقد تعلمت  ً اح تت وآمل ان. سویا

ً  لتعاونفي النا الفرصة   مرة أخرى. سویا
 

افراد منظمة المشاع اإلبداعي في جمیع المناطق الزمنیة والمناخیة، في الحریة  "البشر"وأود أن أھدي كل ھذا العمل إلى 
وفي األسر، في السالم وفي الحرب، الذین یعملون بجد وبال كلل من اجل جعل ھذا العالم مكاناً أفضل لنا جمیعاً. فأنا اشعر 

ل في أن یساھم ھذا البحث قلیال انضج. وكلي امبالخجل من التزامكم، وعلمكم، وحیویتكم، وأرغب في أن أكون مثلكم عندما أ
 في سعیكم. وآمل ایضاً أن یراكم كل العالم وان یقدركم حق قدركم وان تنالوا ما تستحقون. شكراً.

 
 اّنـَّا


