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 الجزء األول: 
 

 .منھجیةالمعلومات أساسیة عن اختیار البلدان ضد معاییر 
 

فروع وش\\ریك واحد  خمس"وجوه المش\\اع"، تم اجراء أربع مقابالت مختلفة مع  Faces of commonsبالنس\\بة لمش\\روع 
في المش\\روع برامج  واش\\ارك الذین المنتس\\بین ویعرضوقطر ومص\\ر.  من بلدان العالم العربي وھو س\\وریا، ھذا غیر لبنان

القانون والتقنیة.  مثل التعلیم والموارد التعلیمیة المفتوحة، والس\\یاس\\ة والدعم، الدخول المفتوح، CCمختلفة للمش\\اع اإلبداعي 
طقة امج في منفي البرامج المختلفة وتطویر النتائج المترتبة على ھذه البر CCوھذا یعتبر أمر مھم من حیث مراجعة أنشطة 

 مراعاة الظروف العامة في المنطقة. یجبفي المنطقة،  المختارةالعالم العربي. وعند سؤال ممثلي البلدان 
 

ادیة واالقتص السیاسیة الحاالتومن الممكن تصنیف الدول في الشرق االوسط وشمال أفریقیا إلى أربع مجموعات من حیث 
 ً التي تدور بھا حروب مس\\تمرة، أمثال الغیر مس\\تقرة . فعلي س\\بیل المثال، نجد ان ھناك مجموعة من الدول التي تعیش\\ھا حالیا

التي یوجد بھا حروب من حین س\\\\\\\وریا والیمن ولیبیا والعراق، ویمكننا ان نش\\\\\\\مل في ھذه المجموعة بعض الدول األخرى 
بھا مش\\اكل وعدم اس\\تقرار اقتص\\ادي وس\\یاس\\ي و/أو بالد . ویمكنا ایض\\اً إض\\افة فئة جدیدة من الدول المض\\طربة التي ألخر

ھذه المجموعة. ومجموعة اخري من  على ولبنان كأمثلةمثل مص\\\\ر وتونس  األخیرة،ش\\\\ھدت تحوالت س\\\\یاس\\\\یة في الفترة 
 تركیا وإیران وإسرائیل. ما، مثلالتي تشھد حیاة مستقرة ودیمقراطیة إلى حد  الدول

 
یزة من الدول الغنیة والمس\\\\تقرة، مثل دول الخلیج واإلمارات العربیة المتحدة والمملكة وأخیراً، یمكن تص\\\\نیف مجموعة متم

بص\\\\فة تمثل أغلبیة المنطقة، ویمكن القول بن دول المنتس\\\\بین الذین خض\\\\عوا للبحث والمقابالت العربیة الس\\\\عودیة وقطر. و
 خاصة في العالقة مع أھداف الحركة المفتوحة.

 
المزیج الفسیفسائي الثقافي والدیني في المنطقة. علي سبیل المثال، في لبنان، حیث یوجد ھناك ھذا واختیار الفروع یعكس 

ك البلد بھا فنجد ان تل الدینیة،ثالثة لغات منطوقة یتحدث بھا اھل البلد، وھي العربیة والفرنسیة واإلنجلیزیة. اما من الناحیة 
ً من الناحیة الدینیة، حیث یوجد بھاحیث تعد لبنان أحد أكثر البالد العتنوع دیني كبیر،  إسالمي  أكثر من مذھب ربیة تنوعا

ً الي حد كبیر لبنان  تشبھھي فسوریا وكذلك . ومسیحي أكبر  اعتبارھامصر بو. من حیث التنوع الدیني والثقافي والعرقي أیضا
ً  السكانیة، تعتبر من ناحیة الكثافة الدول في المنطقة العربیة  .الثقافات المحلیة والدیانات لمختلف موطن أیضا

لتنوع اإلقلیمي. لكون بمثابة انعكاس تیمكن أن  ھمأصلوالتي ھي في حد ذاتھا تعتبر  المنتسبینیعمل بھا  التيلذلك، فإن البلدان 
 .لبحثالذكور واإلناث في ا وشمل األعضاءبعین االعتبار،  واخذه الباحث الفرق بین الجنسین فقد راعيباإلضافة إلى ذلك، 

 الذي یطلق علیھ عنوانمشروع الكجزء من  من منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا دول ةأربعیشارك في ھذا البحث 
Faces of Commons, Assessment of Network Potential " وفیما یلي . "وجوه المشاع. تقییم امكانیات الشبكة

 :ةالمشاركوالدول  الخاضعین للبحث جدول یوضح األشخاص
 

الشخص الخاضع  البلد
 للبحث

 عنوان المشروع شریكمنتسب /  

  حملةFreeBassel## منتسب نور غازي و سوریا
   دانا ترومیتیر

جامعة في ) OERالتعلیم المفتوح ( موارد منتسب جورج عبد النور وفوزي بارود لبنان
 لبنان -NDUسیدة اللویزة 

 ٤.٠٠ CC االبداعي رخصة المشاع ترجمة منتسب السعیدمحمد  قطر
 للغة العربیة

 األصوات العالمیة في مصر شریك محمد الجوھري مصر
 
 
 
 
 
 
 



 الجزء الثاني: 
 

 معلومات أساسیة عن البیئة التي یعمل فیھا المنتسب
 

 كھرباء اوالھي بیئة متأثرة بشدة بضعف البنیة التحتیة، مثل شبكة  CCالتي یعمل بھا المنتسبین للمشاع اإلبداعي  البیئة
تعمل ببطء وبشكل محدود، واالضطرابات السیاسیة، وعدم الثقة في المنظمات األجنبیة  التي دولةالسیئة، او أجھزة النترنت اال

، حیث شھدت المنطقة حالة من االضطراب السیاسي األخیرةفي الست سنوات  وقد زاد ھذاالتي تحاول العمل في المنطقة. 
ذي بدأ مع االنتفاضة الدیمقراطیة في تونس وانتشر منھا الي معظم الدول العربیة، ثم استمرت واالجتماعي واالقتصادي، ال
 ولت الي حرب أھلیة.في بعض الدول وفي البعض االخر تح بعد ذك حالة عدم االستقرار

 
عسكري بعد  بوكنتیجة لالنتفاضات االخیرة، تغیرت األنظمة السیاسیة في تونس ولیبیا ومصر. في حین شھدت مصر انقال

انتخابات دیمقراطیة، إال ان البعض یعتبرون ھذا االنقالب ثورة مضادة. وفي لیبیا، حدث تدخل عسكري خارجي ثم تاله 
حرب أھلیة. وكذلك الیمن تشارك لیبیا نفس االحداث وحالیاً في ظل الحرب األھلیة. اما عن الوضع في سوریا فربما یكون 

مما یؤثر تصاعد الصراع.  ادي اليبُعد طائفي وعرقي ُمعقد  اتخذتیة المستمرة ھناك ھو األسوأ. حیث ان الحرب األھل
 ً ً  جمیع دول الجوار على سیاسیاً واقتصادیاً وثقافیا  لبنان واألردن وتركیا والعراق وإیران. امثال :تقریبا

 
الوضع المحلي / الوطني واإلقلیمي  بسببن قلقو كانوا تمقابالمعھم أجرینا  الذین CC منظمةمنتسبین جمیع الوقد الحظنا ان 

قھا عن قلغازي من سوریا  انوراألستاذة/  فقد افادت. مما آثر بشكل مباشر على أدائھم وقید من نشاطھم في جمیع الحاالت
في اآلن  : "لةقائ الوضع في البالد موضحةالسیطرة والرقابة الحكومیة على اإلنترنت حتى قبل الثورات العربیة،  من سیاسة

لى شبكة ع أي نشاط من ممارسة حمل القنابل والتسبب في انفجارات وحیازة االسلحة بمختلف انواعھا، أفضلیعتبر سوریا، 
 وسیلة تقنیة حدیثة". بإستخداماو االنترنت 

 
ھي من  .المملكة المتحدةب، في لندن امقرھ من FreeBassel# حملة التي تقوم باإلشراف علي فریقدانا ترومیتیر األستاذة/ 

 فریقغیر سیاسي لالالطابع  على من مرة أكثر توأكدالفریق،  عملطبیعة في شرح  جداً  ةحذر تكانوأصل لبناني، 
 شروكذلك أال ننأي بیان سیاسي، وأال نصدر  أي شيء سیاسي،ب أال نتفوهعلى وكانت كذلك حریصة .  FreeBassel#حملة

 علىالوة علفت االنتباه إلى السیاق السیاسي السوري. تدانا ترومیتیر وقد كانت  . الرئیساو عن أي شيء عن أي شخص، 
ساعد في ی عملينھج لتبني م حلأفضل  مالناس والحركات ھاذن فطبیعة الدیكتاتوریة للدولة السوریة واضحة، ال بما انذلك، 

عن اشر بشكل غیر مبیاسة] سال[تغییر  ذلكفي فعل  نرغبنحن بقول: "وھذا تكون ناجحة وفعالة.  حتىتغییر السیاسات 
 یا.لسور مالئمةكثر األالنھج المسلك ودانا  ، وتؤكداألفكار وكل شيء مشاركةومن خالل ...  االفرادحركة من  تكوین طریق

 
محمد االستاذ/ وھو مصر. وھذا البلد سوریا من حیث بیئة العمل  التي تواجھھاتحدیات نفس الواجھ یبلد آخر ھذا وھناك 
وقد  ،Global Voicesالعالمیة األصوات  شبكةفي  كمدیر لغويیعمل وھو ، CCھو الشریك المصري لمنظمة  الجوھري

بعد وأ الوضع أصبح أس وذكر ان ھذاعلى المنظمات األجنبیة،  والمراقبةإلى الرقابة على الصحافة وقمع النشاط لفت االنتباه 
نشاط نظر الي أي یُ  أصبحھذا االنقالب العسكري أكد الجوھري أن بعد قد و .٢٠١٣في عام حدثاالنقالب العسكري الذي 

لذي اخاصة النشاط البالد. صالح ضد تعمل  أجنبیةانھا وكاالت  علىكل المنظمات الدولیة لو ،معادي للنظامنشاط على أنھ 
الي واالعتقال الى  یؤدوا قدعلى االنترنت وعبر وسائل اإلعالم  النظام معارضةو وسائل التواصل االجتماعي یمارس علي

شطة ناألالناشطین مما یضعف من  علىمواجھة محاكمات جائرة. فالحكومة المصریة تشدد الخناق على الشعب وبشكل خاص 
ً و CC تي یمكن ان تساھم فیھا الـالـ  .القانوني في الجانبفقط  حصورم CCنشاط فإن  بسبب الوضع السیاسي في مصر حالیا
 

الخارجة وامل لبالد والعلالبنیة التحتیة المنتسبان اللبنانیان األستاذ/ جورج عبد النور واألستاذ/ فوزي بارود، قد ركزا على 
أي  رأسھایال البالد حالیاً كون وا: مثل سوء الكھرباء وارتفاع تكلفة استخدام اإلنترنت. ممن أنشطتھعن إرادتھما والتي تحد 

في  سیاسي شلل مما یترتب علیھ وجود. االنتخابیةمرشح على العدد المطلوب من االصوات بسبب عدم حصول أي  رئیس
ونھا ك إلى مشاكل لبنان الخاصة،باإلضافة  یھما ان ھذا یأتيكل أكدوقد إلى الحد األدنى. االمر الذي یحد من عمل الدولة البالد، 

 نظماتملا بواسطةال یمكن حلھا  التيالمشاكل ھي  ھذهوأكثر ھشاشة. منھا بلد  تجعل اتوأزم اتصراع ُمحاطة بدول بھا
ولكن یجب أخذ تلك المشاكل بعین  ،Creative Commonsخاصة تلك المنظمات أمثال منظمة المشاع اإلبداعي  ،الدولیة

 .برنامج للعمل في تلك البالد ووضعاالعتبار 
 



النموذج  م معؤتالعن الوقد حرص المنتسب القطري األستاذ/ محمد السعید الى لفت االنتباه إلى تأخر دول المنطقة وتخلفھا 
، نظراً لعدم توفر الدعم المنھجي ألنشطة المنظمة مثل نظام دولة فعال وبنیة تحتیة تعمل بشكل CCالعام لھیكل منظمة الـ 

طة تزید من الحد من أنشبل ود من بلدان المنطقة ھي أحد العوامل الرئیسیة التي تحد في عد الموجودةاالضطرابات وصحیح. 
تحدثنا عن قطر على وجھ التحدید، فال بد من اإلشارة إلى استقرار النظام  إذاعلى المستوى اإلقلیمي. اما  CC منظمة الـ

 أن معظم الجھات التي تتعاون مع فریق منظمة الـ رالجدیر بالذكومن السیاسي، واالقتصاد الغني، والمجتمع متعدد الثقافات. 
CC  ند عالتغلب على البیروقراطیة أمر یجب أن یؤخذ بعین االعتبار فمملوكة للدولة، وبالتالي ھي جھات حكومیة القطري

 قطر. التحدث عن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجزء الثالث:
 

 الشبكة؟ما الذي یجلبھ المنتسبین الي 
 

ایة ھذا لشبكة. كما ھو موضح في بدالى ایتم تقییم المساھمات الحالیة أو المحتملة من المنتسبین سفي ھذا الجزء من التقریر، 
التقریر یوجد العدید من البلدان في المنطقة العربیة تعاني من مشاكل لیست ھي حتى موضع نقاش في أي مكان آخر. مثل 

صور فرص قوحتى مشاكل وجود شبكة الكھرباء تعمل بشكل مستمر، انعدام لبنیة التحتیة األساسیة كالحرب األھلیة، وانعدام ا
ن الي الشبكة التي قد یجلبھا المنتسبیدواء تعتبر من بین تلك المشاكل األساسیة. لھذا فأن بعض األشیاء الغذاء والالحصول على 

 لھا قیمة فریدة من نوعھا. قد یكون
 

 یصل بین األفراد والمجتمعات العالمیة. جسرجعلھا و CCلـ االرتقاء بمنظمة ا •
 

عد بمثابة "مشكلة من تفي البلدان التي تواجدت فیھا المنظمة لفترة طویلة  CCعمل منظمة الـ التي تخص  الجوانب العامة
أن حریة الوصول إلى الموارد التعلیمیة ومن الحقائق التي ال یمكن نكرانھا الجید وجودھا" في بعض أجزاء أخرى من العالم. 

شریة یدرج في قائمة االحتیاجات البمن الممكن ان  الملكیةحقوق ة المحفوظة بعالم المرئیلوسائل اإلتجاري  غیرالستخدام االأو 
 ً ة الجسدیة یالحر باحتیاجات تھامقارنتلك االحتیاجات تأتي في أسفل القائمة عند  أن األساسیة؛ ومع ذلك، فمن الواضح أیضا

الحتیاجات العاجلة یجب ان تتناسب مع اف والظر ظل تلك، أي محاولة جدیدة في لھذاانقطاع إمدادات المیاه والكھرباء. ب أو
شاریع ذات والم برنامج العمللخیص أھمیة تطویر األستاذة/ دانا ترومیتیر المنتسبة السوریة بتقد قامت . ولألفرادالحالیة 

عملیة  والدخول، أفكار غیر، وحریة حقوق الملكیة امثالالمشاریع والمفاھیم الكبرى  فكیر في كل تلكالت"إن  تالصلة، وقال
 أنفسنا . حتى أننامتحیر ومشوش الجمیع تجعل CC تعدد تراخیص منظمة الـ. فكرة )ي المنطقة(ف CCوال تساعد منظمة 

ظروف تكییف برامج المنظمة لل علىتساعده لدیھ خبرة  في المنطقة CC اإلقلیمي لمنظمة الـ فإن المنتسب ،لھذا. " مشوشین
ظروف یھا لدأماكن جدیدة  علىتوسیع نطاق البرامج في الدول الحالیة أو االنفتاح في ن تكون مفیدة والتي یمكن ا الصعبة،
 مماثلة.

 
 احرب مستمرة. نور في الشرق االوسط في ظل CCسبل تكییف مفاھیم منظمة الـ ان عمل المنتسبین السوریین لھو مثال عن 

غازي  ااألستاذة/ نور .Campaign #FreeBassel1برنامج بشكل رئیسي على صبان كل تركیزھما ی دانا ترومیتیرغازي و
دانا ستاذة/ اما األ. في السجننما كان حی بھفقط وتزوجت  سجنھ بشھرینبھ قبل  تالتققد ، وخرطبیل / باسلاألستاذ ھي زوجة
ً  وتدافع عنھقضیتھ اال انھا متعاطفة جداً مع  باسل بالسید/أبدا تلتقي  فلم ترومیتیر  .CCمنظمة الـ  إلرشادات طبقا

 
منظمة  كةشبلانضم  ،مطور ویب في مجال تكنولوجیا البرمجیات مفتوحة المصدریعمل ھو فلسطیني سوري  خرطبیلباسل 
ً قادتھا. في الفلبین، والتقى مع  ھابعد أن حضر أحد مؤتمرات CC الـ ، ٢٠١٢مارس ١٥سجین سیاسي في سوریا منذ  وھو حالیا

وبطبیعة إلى مكان مجھول.  ٢٠١٥ أكتوبر ٣في ولكن قد تم ترحیلھ ، بسوریا عدرافي اول فترة سجنھ كان سجین بسجن ال
تسمي ونیة ألبحاث التعالي تأسیس شركة قد قام السید باسل بالمشاركة فتكنولوجیا مفتوحة المصدر،  كمنتسب ومطورعملھ 

سوریا  في Creative Commonsومنتسب لمنظمة المشاع اإلبداعي خدم كقائد مشروع وقد  ،Aiki Lab معمل ایكي
 .لشعب السوريوتوصیل شبكة االنترنت الى ااستخدام شبكة االنترنت كیفیة حول  االفرادتثقیف توعیة وبھدف 

 
حریة ممارسة أنشطة الى من النداء بحریة الوصول إلى اإلنترنت الي الدعوة  CCمن حالة باسل، تحولت دعوة منظمة  بدایةً 

على عدم وصف باسل خرطبیل كناشط ولكن  دانا ترومیتیرحقوق اإلنسان من زاویا مختلفة. ومن ھذا المنطلق، أصرت 
 حتى تضفي على قضیتھ الطابع السیاسي في المحیط السوري. مطور ویب في مجال تكنولوجیا البرمجیات مفتوحة المصدرك
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 یرجي االطالع علي الموقع اإللكتروني: FreeBassel#	حملة و خرطبیل باسلللمزید من المعلومات حول 

https://creativecommons.org/tag/bassel-safadi/ 

 
 



 
 

ھذا وھناك حالة مصریة تتشابھ مع الحالة السوریة في العدید من الجوانب. وكنوع من الدعم للنشطاء والسجناء السیاسیین، قد 
تویتر  FreeAlaa#تم اطالق حملة  االجتماعي  لتواصل  ا موقع  من أجل لفت االنتباه إلى قضیة عالء Twitter علي 

عبد الفتاح والدعوة إلى إطالق سراحھ. السید/ عالء ھو مطور برامج، وناشط سیاسي ومدون، تم الصاق تھمة باطلة الیھ 
. ٢٠١٥وھي االعتداء على شرطي بسبب مشاركتھ في احتجاجات وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات في فبرایر 

بتحویل مجال عملھا  CC، والوضع السیاسي واالجتماعي الحالي في مصر، قامت منظمة   FreeAlaa#لھذا فبسبب حملة 
 وركزت علي نشاطات حقوق اإلنسان.

 
 خبرة في التصدي للبیروقراطیة •

 
بھة اكما ذكر في بدایة ھذا التقریر، تَُعد قطر مثال لدولة مستقرة ومزدھرة اقتصادیاً، یمكن العثور على عدد من الدول المش

لھا في المنطقة. توفر مثل ھذه الممیزات في بلد ینم عن وجود دولة قویة تسیطر على جمیع انظمتھا. لذلك فمن السھل على 
فرق العمل التي تعمل في مثل ھذه البیئات تعلم الكثیر عن كیفیة التعامل والعمل مع البیروقراطیة، وھذا یمثل التحدي االكبر 

تلك المجتمعات. ومشاركة تلك الخبرة والمعرفة من الممكن ان یساھم في الشبكة مما یساعد  واألساسي للدخول والعمل في
 في التحرك بسالسة أكثر في البالد التي بھا ظروف بیروقراطیة مماثلة. CCعملیات ونشاطات منظمة الـ 

 
في قطر، والذي یرأٍسھ األستاذ/ محمد السعید حیث یعتبر القائد القانوني، والذي ادار مشروع الترجمة  CCفریق منظمة الـ 

على مدى السنوات الثالث الماضیة، یقوم بتنظیم عدد من األنشطة والفعالیات التي في األصل تھدف إلى تعریف مفھوم  ٤.٠
خالل  CCویقوم المنتسب بتنظیم إفطار سنوي علي شرف الـ  إلى المستخدمین والسلطات المحلیة في قطر. CCمنظمة الـ 

 شھر رمضان یشارك فیھ روح شھر رمضان، وینجذب عددا كبیرا من األفراد لھذا الحدث االجتماعي.
 

للجمھور. وعلى  CCویساھم فریق قطر بشكل فعال في أنشطة المؤسسات العامة من اجل توضیح مبادي ومفاھیم منظمة الـ 
ھم لم یحصلوا على أي نتائج ملموسة لتلك المساھمات، اال انھم لدیھم أمل في الحصول على ردود فعل جیدة من الرغم من ان

الجمھور. والفریق كذلك على درایة جیدة بالمؤسسات األخرى التي یجب دعمھا، مثل الجامعات والمكتبات العامة. وفي الوقت 
التغلب على العقبات البیروقراطیة. حیث انھم یعترفون بالضعف والقصور  مھاراتھم في بعدم كفایةنفسھ ھم على درایة كاملة 

سي في المركز الرئیبالدعم الممكن الحصول علیھ من في العمل مع البیروقراطیة. وكأحد سبل عالج المشكلة، یشید السعید 
 افة.استھداف الكیانات رفیعة المستوى والسلطات العلیا في الدولة مثل وزارات التعلیم والثق

 
 ترویج الموارد التعلیمیة المفتوحة في المنطقة والخبرة في العمل مع المؤسسات التعلیمیة •

 
بخبرة طویلة وعمیقة. وعلى الجانب االخر، فالموارد  CC) ھو الحقل الذي تحظى فیھ OERالموارد التعلیمیة المفتوحة (

ھذا ئعة في العدید من البلدان المتقدمة في جمیع أنحاء العالم. لالتعلیمیة المفتوحة لیست شائعة في المنطقة العربیة، كما ھي شا
استخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة في المنطقة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة  نشربفتح الباب امام  CCقام منتسبي منظمة 

 التعلیم العالي.
 

لبنان. وفي  – NDUفي لبنان على الترویج للموارد التعلیمیة المفتوحة في جامعة سیدة اللویزة  CCوقد عمل منتسبي الـ 
بلبنان، تحت  CCعت منظمة المشاع اإلبداعي مع جامعة سیدة اللویزة اتفاق رسمي. ثم قام الفریق التابع لـ ، وقَ ٢٠١٥نوفمبر 

ن قسم اللغة اإلنجلیزیة والترجمة في جامعة سیدة اللویزة، قیادة السید/ فوزي بارود، والسید/ جورج عبد النور ومدربی
مشروع تجریبي في الكلیة. یتم فیھ استخدام المواد التعلیمیة المفتوحة في تدریس اللغة اإلنجلیزیة. ومن المتوقع  علىباإلشراف 

 .٢٠١٧عام للمشروع أن یتوسع لیشمل العلوم اإلنسانیة وتكنولوجیا المعلومات وكذلك إدارة العلوم في 
 

من عملیة استخدامھا قد سھل في مجال الموارد التعلیمیة المفتوحة  NDUاإلعالن عن انجازات جامعة سیدة اللویزة أن ویبدو 
على نطاق أوسع في لبنان وحتى خارج حدودھا. ففي واقع األمر، حتى التطبیقات الناجحة جداً، في الوالیات المتحدة مثالً، ال 

حتى في إمكانیة تنفیذھا، وھذا ألنھا "في مكان ما بعید" و "في ظروف مختلفة تماماً". لذلك عندما تقوم  یعتقد في نجاحھا او
تنتمي لدول عربیة أخرى بتطبیق تلك الفكرة، ستكون ھناك فرصة لرؤیة مشروع  مؤسسات مؤسسات تعلیمیة لبنانیة او

یتم المناقشة مع مستخدمیھ والتعرف على عیوبھ ومزایاه، الموارد التعلیمیة المفتوحة یعمل وینجح في المنطقة، ومن ثم 
 وسیكون من السھل تبني فكرة الموارد التعلیمیة المفتوحة.

 



 البشري والعنصر بناء القدرات •
 

ال تعد حیویة ھذا العنصر حقیقة والمعتمدة.  CC منظمة الـ أنشطةوفي جمیع مشاریع ھو عامل أساسي البشري  نصران الع
أجھزة  لسوء حالة والتصديمشاریع طویلة األجل، ال، والمثابرة والصبر في االقلیمیة البیئة اليالنظر  عند ھایمكن إنكار

العربي  في منطقة العالمالمنتسبین للمنظمة  ، یبدو انمقابالتال، والبیروقراطیة، والصعوبات المالیة. واستنادا إلى الدولة
یع عقبة تعیق توس قد أكد جمیعھم على ان قصور عدد المتطوعین یعتبرفمن ناحیة أخرى وومشاریعھم.  ألعمالھم مكرسین

 .في المنطقة CCنطاق أنشطة منظمة الـ 
 

لمعیشة أن ارتفاع نفقات ا وھي تعتقدوقد أكدت السیدة/ دانا ترومیتیر على أھمیة ترویج العمل التطوعي في العالم العربي. 
یھا. یشاركون ف قدمشاریع  ايمعظم الناس بفرصة جني المال من سبب في ترحیب یكون یمكن ان األساسیة في المنطقة، 

مة ینبغي تعزیز قی التطوعیة،في األعمال مشاركة لل أكثر استعداداً  امن أجل إنشاء شبكة عالمیة من العرب یكونوو، ولھذا
ً  السعید محمد لسید/ا وقد ذكرالعمل التطوعي.  العمل من  في والتفانيالتحلي بالصبر على وشدد مشكلة مشابھة وجود  أیضا

  .ما بدأهأجل ضمان استمرار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجزء الرابع:
 

 المنتسبین الیھا في المنطقة؟ ان تساعد الشبكةكیف یمكن 
 

حاتھم بھ ومقدار نجابناًء على المجال الذي یعملون الشبكة.  وكفاءةفي ھذا الجزء من التقریر اإلقلیمي، سیتم تقییم قدرة 
كرھم لبعض ذشبكة على الرغم من المن سیقوم المنتسبین باستعراض توقعاتھم لما یحتاجونھ من أنواع دعم مختلفة ، وإخفاقھم

ً  في بعض النقاطأنواع الدعم الذي یحتاجونھ   .سابقا
 

 .شرعي عاملالعالمیة باعتبارھا  CCالترویج لشبكة  •
 

عالمیة  كحركة Creative Commonsتوطین المشاع اإلبداعي ضرورة ترویج فكرة  علىیتفق جمیع المنتسبین للمنظمة 
 على مراال سیسھل مما مصممة خصیصاً للمنطقة.تكون عربیة ال بنسخة مترجمة الي اللغةوكذلك ضرورة الترویج للمنظمة 

على حد ف .األفرادوالسلطات المحلیة قبل من وتلقي المزید من الدعم شرعیة الثبات في إ مشاریعالوالفرق اإلقلیمیة والمنتسبین 
شرح لفي ا أسھلمما یجعل االمر  شرعیة،یضفي شيء من الاالنتماء إلى شبكة عالمیة " :جورج عبد النورالسید/ تعبیر 

 واالستمرار".
 

ر الناس بانتمائھم الي اسرة كبیرة. ویعتبر ھذا في یُشعِ  في المنطقة مھم أیضاً ألنھ یخلق جو من التعاون CCترویج منظمة الـ 
حد ذاتھ حافز لعدد كبیر من األفراد الذین یعملون بالمنظمة. وقد أكد السید/ محمد السعید أن ھذا الدافع ینبعث من االیمان 

فقط  ولیس قلیمیة التي تعمل على القضایا اإل CCبمھمة الشبكة وجعل األفراد جزء من المجتمع العالمي الخاص بمنظمة الـ 
 من وجھة النظر الغربیة.

 
ویعتبر استخدام لغة المنطقة جزء من سیاسیة المنظمة في الترویج. وھو كذلك یسھل من عملیة تبني المشاریع التي نجحت 
في بلد عربي واحد ویجعلھا سھلة التنفیذ في دول المنطقة األخرى. وكما جاء في المقابالت وتم توضیحھ في كل أجزاء 

 في المنطقة العربیة. أكثرتحتاج الى لغة عربیة أكثر من أجل الوصول الي نجاحات  CCالتقریر، فإن منظمة الـ 
 

 CCأھمیة استخدام اللغة العربیة في مشاریع منظمة الـ  •
 

باللغة العربیة ھو مفتاح تعمیم النجاح في المنطقة. والبد االخذ بعین االعتبار  CCالترویج لمنظمة الـ وكما ذكر فیما سبق، 
في التجربة وخوض ن في غبیھو توفیر "الدعم المؤسسي والعملي والقانوني لألفراد والجماعات الرا CCأن ھدف منظمة الـ 

یة، فإن استخدام اللغة (اللغات) المحلیة في منصة ." وباعتبار اللغة أحد أدوات الثقافة األساس2التواصل مع الثقافة بحریة أكبر
كان  دیعتبر أمر حیوي. واللغة العربیة ھي اللغة األولى واللغة الشائعة في منطقة العالم العربي، لھذا فق CCعمل منظمة الـ 

 الباحث.المنتسبین المحلیین مع ھذا االمر محل نقاش معظم 
 

ً المفتاح األساسي لنجاح فكرة توطین االستراتیجیة  CCع منظمة الـ ان استخدام اللغة العربیة في معظم مشاری یعتبر أیضا
، CC الـ منصاتو، CC منظمة الـ الحاجة الملحة لترجمة عربیة لتراخیص علىالعالمیة للشبكة. وقد أكد كل المنتسبین 

فتوحة معظم مواد الموارد التعلیمیة المبأن  أقروااما المنتسبین اللبنانیین فقد االتصال، واألعمال. وسائل ، وووسائل الترویج
ي كما ھو الحال فاللغة العربیة في العالم العربي تستخدم الرغم من ان معظم الجامعات  علىاللغة اإلنجلیزیة، متاحة لھم ب

وتوفیر بي رالى خلق محتوي عحاجة في المستقبل القریب ایضاً ھناك ستكون ، . لھذاالمملكة العربیة السعودیة والكویت وقطر
 .باللغة العربیة الموارد التعلیمیة المفتوحة مواد

 
ھو حقیقة أن اللغة  FreeBassel# برنامج أن سبب الفشل النسبي في العامین األولین من یونالسورالمنتسبون  أكدكذلك فقد و

ً  ھي لغة الحملة في ذلك الوقت. وكان كانت اإلنجلیزیة یس فقط عرب، لال من الوصول الىلم یتمكنوا  مالسبب في أنھ ھذا ایضا
ً وفي الشرق األوسط  ا في وبعد السنوات األولى بدأوأجزاء أخرى من العالم. في العرب الذین یعیشون في الغرب و لكن أیضا

العربي.  الشارعحضور في تحقیق ومن من الوصول إلى المزید من العرب  ولكن باللغة العربیة فتمكنوا فعلوهكل ما  تكرار
 مزید من الدعم للحملة.وأعطى رؤیة أفضل  جلبجمیع المواد باللغة العربیة  توفر

 

																																																								
 .٢٠٠٥یولیو  ١٥دون الطبقة العامة، مجلة برمجیات حرة، بالمشاعات  تعقیب علي": Creative Commons "المشاع اإلبداعي عندیفید بیري، 2 



المعتمدة  CCاما بالنسبة للفریق القطري، فقد ذكر السید/ محمد السعید قائد الفریق ان ترجمة تراخیص ومشاریع منظمة الـ 
تبدو  CCان تراخیص وبنود اتفاق منظمة الـ  في المنطقة. حیث CCالي اللغة العربیة یعد ھو أكبر انجاز قد حققتھ منظمة الـ 

 ٤.٠٠لرخصة ل عملیة تبني لیس فقطولعربیة، توفیر نسخة مترجمة لمن خالل ومعقدة للكیانات التي ترغب في استخدامھا. 
 من ذي قبل. أكثرالوصول إلى كیانات وأفراد من السھل  أصبح CCمنظمة الـ بالخاصة 

 
 المحلیة. الحتیاجاتبا موازاةً  بناء القدرات •

 
، 3Protoculturaالحاجة الي وجود ورش عمل تساعد في بناء القدرات، وأحداث البروتوكالتشرال جمیع المنتسبین  أكدلقد 

ً لوجھ. فاالستراتیجیات الكبرى تحتاج  والمزید من برامج التدریب، وكذلك تنظیم المزید من المؤتمرات واالجتماعات وجھا
فیعة المستوى ر المقر الرئیسي زیاراتبأن إلى دعم كبیر من المقر الرئیسي والمنتسبین االخرین. وقد اقر جمیع المنتسبین 

الموارد  ولحاالستشارات تقدیم مع مستوى عال. فمثل ھذه الزیارات من المقر الرئیسي  تساعد في تأمین الدعم المؤسسي على
توسیع  عملیةمن سھل یُ  CC الـ فریقالمستوي الوزاري من  علىرفیعي المستوي أعضاء  المكتوبة بواسطةالتعلیمیة المفتوحة 

  .یطةالمحالمنطقة في  البالد أوفي انحاء نطاق الموارد التعلیمیة المفتوحة 
 CC لـامنظمة  يالمعروض من منتسبالنھج  حیثما القي. تعد خیر مثال علي ذلك مصر فيمكتبة اإلسكندریة والعالقة مع 

مع تفاھم الشروط اتفاقیة  توطید المقر الرئیسي ساعد فيالمباشر من ال ان التدخل إداخل مكتبة اإلسكندریة من  عارضةالمُ 
 السلطات العلیا في المؤسسة.

 
النظام الجدید،  مععلیھم التالؤم  كان ینبغياألشخاص الذي تأتي من  المعارضةأن یؤكد المنتسبین اللبنانیین وفي ھذا الصدد، 

ففي مفتوحة. لاأو المكتبات التي تفتقر إلى الموارد  الحدیثة التكنولوجیةبوسائل معرفة المثل المدرسین الذین یفتقرون إلى 
وحة فإن الموارد التعلیمیة المفتوعالوة على ذلك،  الحدیثة، التكنولوجیةتثقفھم وتعلمھم مبادرة بأي  الطالبالغالب یرحب 

 . تكالیف الكتب خفضاإلضافة إلى ب لتعلیم ھؤالء الطالبتضیف بعداً شامال 
الموارد التعلیمیة  ھا فيیمكن استخدام حتىفي لبنان  K12وھو تعدیل مناھج الـ  اللبنانیینوھناك تحدي اخر یواجھ المنتسبین 

عبر شبكة اإلنترنت في المناطق الریفیة اللبنانیة. لھذا فقد شددوا  K12المفتوحة، وتمكین الدخول لتلك المناھج الخاصة بـ 
ھیئة  لموظفيورش عمل وإیجاد تنظیم دورات تدریبیة عن طریق على أھمیة تقدیم الدعم اوالً من المنسق اإلقلیمي والشبكة 

 أنشطة لزیادة الوعي في الموارد التعلیمیة المفتوحة.تنظیم عات، والتدریس والجام
 

، فقد اشادت السیدة/ دانا ترومیتیر CCباإلضافة إلى استخدام المزید من اللغة العربیة في ترویج منظمة المشاع اإلبداعي 
التعاون. أكثر ودیة في جعل ھذه المنصات وب YouTube ویوتیوبFlickr االلكترونیة مثل فلیكر المنصاتبضرورة تعریب 

لتعاون، ا تیحالتي ت تلك المنصاتفي محتوى  والمشاركة المساھمة فرادعلي األ سیصبح من السھلھذه الطریقة، بحیث ان 
التي  منصاتالمن وغیرھم  YouTubeویوتیوب  Wikipediaویكیبیدیا محتوى مرخص مثل وإضافة فتح التي تتیح  وتلك
العدید من بدأ ،  FreeBassel#من خالل حملة ومحددة. على سبیل المثال، اللمشاریع االمعرفة، وأیضا  تبادلب تسمح

ي المساھمة فمصممي الغرافیك و مثل الفنانین والمبدعین والصحفیین األشخاص من مختلف المجتمعات والخلفیات االجتماعیة
 فإن أحد ،لمنتسبین السوریینفقا لو. والحرة علي شبكة االنترنتفي حركة المشاع اإلبداعي وكذلك في الحركات  والمشاركة

. تماعيالتواصل االجورش عمل وتدریبات على كیفیة استخدام وسائل  ھو توفیرھناك التي تساعد في تطوع المزید الطرق 
 ھذا ھو السبب في انھم یتوقعون الدعم التنظیمي والمالي من الشبكة للقیام بذلك.

 
أسھل طریقة للوصول إلى الشارع العربي ھي  ،FreeBasselحملة # كمشرف علىھ السیدة/ دانا ترومیتیر، ووفقاً لما تقول

 CC المشاع اإلبداعي نجاح مشاریعمن اجل جدا  مھمعامل  عتبرت التيوسائل اإلعالم بھتمام واال من خالل الوسائط المتعددة
ً البصریة السمعیة و والدعایةع مشاریلانتباه الناس إلى العمل. الترویج اإلعالمي ل لشد في ر عامل حیوي مؤثتعتبر ایضا

 كتابةب ومواقیعندما  مأنھ في معرفة یرغبونألن الناس  وذلكمساعدة مباشرة من الشبكة العالمیة. كالمحلیین  المنتسبینمساعدة 
ترح وجود فإن السیدة/ دانا تق، علیھوبناء . نشر ما كتبوهحریة  في عالمیةالشبكة سیحظون على دعم الأشیاء باللغة العربیة، 

باللغة  CC المشاع اإلبداعي مجتمعاتعرض االعمال األخرى للورانس لیسیج و امثالقصص النجاح  لعرضشبكة إقلیمیة 
 العربیة.

 
 
 

 الحملة. جوھر علىالبناء  •

																																																								
 المتعلقة المفتوحة البیانات سیاسات تعزیز بھدف CCھي أحد المؤسسات التي تقدم الدعم لمؤسسة الـمشاع اإلبداعي  Protocultura البروتوكالتشرالمؤسسة  3	

 /http://www.newpalmyra.org/events/protocultrual-dubai: مثال. بالثقافة



 
 لیھا،افي حاجة إلى وضع استراتیجیات مختلفة لمساعدة المنتسبین االقلیمین المنتمین  CCیبدو ان منظمة المشاع اإلبداعي 

ن انھم في المنتسبین السوریی أكدالتي اسفرت عنھا المقابالت. فعلى سبیل المثال في سوریا، قد  واآلمالوھذا طبقاً للمخاوف 
الوضع في  درایة تامة بحقیقة على أنھمإال  ،في الحصول على حریة باسل سعداء سیكونون FreeBassel#نھایة حملة 

غبتھم في ر آمالھم في ترومیتیرص دانا وتلخ. علي المدى الطویل إحداث التغییر علىبالقدرة  فھم یؤمنونسوریا، وبالتالي 
ألشیاء في عدم حدوث ا باسل سبباً  ان یصبح نرید: "باسل حل وقائي لألشخاص الذین قد یواجھون نفس وضع علىالحصول 

یة خیریة فتح جمعفي  نرغب. كمؤسسة على سبیل المثال یدوم معنا،شیئا  ننشأمرة أخرى. نرید أن  التي ال نرغب في حدوثھا
 والتعبیركة حریة اإلنترنت والحق في المشاربتسمح سیاسیة التغییر التي قد عن  الدفاعإنھم یریدون أیضا باسم باسل " منشأةأو 

تقنیة أن كل البنیة التحتیة ال قد ذكر المنتسبین السوریینمحاكمات. وفي ھذا الصدد، تھم ومواجھة على شبكة اإلنترنت دون 
ة المشاع تحت رخصعلى االنترنت الموجودة محتویات المشاریع سیتم ترخیص كافة كون مصدر مفتوح وستعلى االنترنت 

سیكونون حریصین العالمیة. وبناء على ذلك  CC المشاع االبداعي شبكةقوي من  . انھم یتوقعون مشاركة عالیة ودعماالبداعي
 باستمرار من خالل المنسق اإلقلیمي. معھمصل االتو على

 
في لعب دورھا كوسیط بین الدخول  CCوقد أعرب المنتسبین اللبنانیین عن رغبتھم في ان تستمر منظمة المشاع اإلبداعي 

، فھم یأملون NDU. وفیما یتعلق بمشروعھم عن الموارد التعلیمیة المفتوحة في جامعة سیدة اللویزة الملكیةالغیر مقید وحقوق 
ي اوالً ثم بعد ذلك على الصعید اإلقلیمي. وھم ف المحليالصعید  علىان ینجحوا في نشر ثقافة الموارد التعلیمیة المفتوحة 

لموارد التعلیمیة المفتوحة في لبنان ویأملوا في إنشاء منظمة غیر المرحلة النھائیة من إطالق الموقع االلكتروني الخاص با
زیارة رفیعة المستوى من ھو في ھذه المرحلة،  CCحكومیة في المستقبل. وما یمكن أن یتوقعوه من منظمة المشاع اإلبداعي 

ولین لبنانیین رفیعي التحدث وعرض الموارد التعلیمیة المفتوحة على مسؤ تھدف الي CCمقر منظمة المشاع اإلبداعي 
 المستوى.

 
نھ، عند ا األشخاص الخاضعین للبحثبعد ورشة عمل الدیر األحمر، والمنطقة الریفیة في منطقة البقاع في لبنان، قد الحظ 

صبح وعود الموارد المفتوحة حل ممكن للكثیر من المشاكل التعلیمیة المتعلقة بالقدرات والتواصل تالتطبیق بشكل صحیح، 
في المخیمات لمقیمین الالجئین ا لتشمل توسیع نطاق مشاریع الموارد التعلیمیة المفتوحةینبغي تمعات الریفیة في لبنان. مع المج

ھو ، وینالمنتسبین اللبنانی خططضمن ھو جزء نطاق مشاریع الموارد التعلیمیة المفتوحة  وتوسیعفي لبنان، وكذلك األردن. 
الموقعة بین  لمذكرة التفاھمومنظمة المشاع اإلبداعي، فطبقاً  NDU معة سیدة اللویزةمذكرة التفاھم بین جا كذلك مشمول في

عند قلیمیة إلاشبكة الدعم من ویتم طلب  . المنسق اإلقلیمي لمنظمة المشاع االبداعتحت إشراف  تلك التوسیعات تتمالطرفین 
 عونوھم یستطی المعلمین رؤیةأود " قائالً  جورج عبد النور ھذا وقد صرح السید/من المقر الرئیسي.  الحاجة الي ذلك واخیراً 

تم وعملیًا سیألي شخص.  وان تكون تلك الموارد متاحةالمشاع اإلبداعي تحت ترخیص منظمة استخدام مواد تعلیمیة قیمة 
 ."نتائج أفضل بین الطالبللحصول علي المواد عالیة الجودة على المستوى المحلي  تلكاستخدام 

 
االستمرار أسس  نحتملمنتسبین القطرین تحت القیادة القانونیة من السید/ محمد السعید على أھمیة المشاریع الناجحة التي ویؤكد ا
واألفراد  الكیاناتدفع الكثیر من بیأمل " وھو، ٤.٠الترجمة تراخیص نتائج مشروع  جداً بخصوص انھ متفائل حیثالعمل.  في

عملیة  استمرارإلى بشكل اكید  بشكل صحیح، مما یؤدي اواالستفادة منھ اعلى استخدامھ ینقادریصبحوا  حتى والمجموعات
ً انھ  إال“. في المجتمع  ونشر المعرفةالتنمیة  حیث انھا لة فاشالمشاریع قد تؤدي الیھا الإلى المخاطر التي  لفت االنتباه أیضا

محلي مع . وفي ھذا الصدد یعمل الفریق الCCاع اإلبداعي منظمة المش استمرار عملبضر مما قد یجودة التقلل من الثقة في 
 .كذل إلىفي حالة الحاجة  دعم من الشبكة العالمیة والمقر الرئیسي علىكما انھم یتوقعون الحصول  اإلقلیمي،المنسق 

 
 العالمیةتصبح المحلیة  •

 
ال ینفصالن وجھان لعملة واحدة وھما لشبكة العالمیة كذلك انضمامھ لو اإلقلیمیة لشبكةل الفرد انضمام لقد أكد جمیع المنتسبین ان

تمییز كاذب. ر یعتبالعالمیة الشبكة اإلقلیمیة و الشبكة جورج عبد النور أن التمییز بینالسید/ قال وقد ا البعض. معن بعضھ
میة اإلقلی الشبكةاالنضمام الى لحظة ف "خصوصیات في كل منطقة من مناطق العالم،  وجودبالنسبة لھ، على الرغم من و

 لعالمیة".تعتبر نفسھا لحظة انضمام ل
 

المستوى ید یفالمستوى الوطني ففي النھایة عملیة متكاملة.  انھا تعتبر" السعید:وقد صرح المنتسب القطري السید/ محمد 
 سیكونون لمحلیینا CC الـ منظمةان مدیري  انا اري ومن وجھة نظري والمستوي اإلقلیمي یفید الفرع الرئیسي.اإلقلیمي، 
ذ المھمة قادر على تنفی وكذلك فالفرع الرئیسي غیر. الفرع الرئیسيعلى دعم من  واحصلاإلنتاج اذا لم یعلى  غیر قادرین

ھذه المنطقة وقال انھ یضمن ان االستثمار على المستوي العادي االستثمار في دعا إلى" فقد ". لذلك المنتسبین المحلییندون ب
 وماتالمق. ألن محلیاً  دون االستثمارالعمل على الصعید العالمي  فقطال یمكن فنجاح في المھمة. عامل مھم جدًا في  یعتبر



. وبالنسبة للمشاع اإلبداعي ھذا ھو مكان النجاحو، ومھما تعلمت دولیًا سیصب ھذا في الصالح المحلي. المحلیة مھمة جداً 
 رسالة العالمیة ".الفالنجاح المحلي سیقود الى الوصول الى 

 
أحد السجناء الذي تعلم اللغة اإلنجلیزیة علي ید السید/ باسل خرطبیل باستخدام  كلمات علىیمكن االطالع ، السیاقفي ھذا و

لى اتصال "لقد جعلتني عمطبوعات الموارد التعلیمیة المفتوحة عندما لخص المسجون العالقة بین المحلیة والعالمیة في قولھ: 
 في العالم " بأمور أخرى

 
 ان تتعامل مع االفراد من مختلف الطبقاتاالعتبار، و بعینالمحلیة النظر منظمة المشاع اإلبداعي ان تأخذ وجھة  وینبغي على

مزید من المعرفة المتعمقة في االستراتیجیة العالمیة، الحصول على المن أجل و، ھذا. لیمكن الوصول الى تلك النتائج حتى
لي عمحمد السعید السید/ أكد وقد في المنطقة.  التأثیر علىوقادرین  محفزاً  دوراً ھم لعب خاص یمكنأش یجب التعامل مع
ضمان ل CCفي دائرة اھتمام منظمة المشاع اإلبداعي وأولویات المنطقة  الخلفیة المحلیةو المعرفة المحلیة ضرورة وضع

كما وذ المشروع. تنفی التي تساعد في عواملالأھم  تعد أحدختالفات الثقافیة، التي وھذا بسبب االنجاح االستراتیجیة العالمیة. 
د ال قبشكل جید في الوالیات المتحدة، أو في أوروبا، أو في ألمانیا أو فرنسا،  " ما یمكن ان یعملفوزي بارود السید/ قال 

 الكویت".أو في  قطر أو في في لبنان یعمل بنفس الكفاءة
 

 ى مجاالت جدیدة في المنطقةاالنفتاح عل •
 

التوقعات و االحتیاجات فإن. لھذا ةقتصادیاالو ةسیاسیمن الناحیة التعد قطر أكثر البلدان المشاركة في ھذا المشروع استقراراً 
ن م المتحف في قطر االستفادة المسؤولة عن بدأت السلطاتقد على سبیل المثال فأي مكان آخر. عن  المتوقعة منھا تختلف

أنواع مختلفة من ھا توفیر یمكنحیث  CC منظمة المشاع اإلبداعي. وتعتبر ھذه المنطقة منطقة جدیدة لمنظمة المشاع اإلبداعي
 المنطقة العربیة.  لیشملھذا الدعم ومن ثم یمكن توسیع الدعم مثل المساعدة القانونیة والتقنیة. 

لمكتبات والجامعات لوالمساعدة  الدعمالمزید من توفیر  CCوتستھدف الخطط المستقبلیة لمنظمة المشاع اإلبداعي 
 قطر. فيوالمؤسسات البحثیة 

 
 CCوعلى صعید اخر، فقد كشف السید/ السعید عن مخاوفھ من ان ما یجري في المنطقة قد یحد من أنشطة المشاع االبداعي 

منظمة المشاع والعالمیة ل ةحیث تختلف أولویات األفراد في أوقات األزمات. وبالتالي وبمساعدة الشبكة المحلیة واإلقلیمی فیھا،
ینبغي أن تكون قادرة على وضع استراتیجیات إلدارة المتطوعین. وخاصة بعد صعوبة استغالل الموارد المالیة  CCاالبداعي 

 وقلة فرص العمل في أوقات األزمات.
 

 لىعمحمد الجوھري عن قلقھ ازاء الوضع السیاسي في البالد، والذي یمكنھ ان یؤثر  السید/ وقد أعرب الشریك المصري
وجود مخاطر باحتمالیة عسكرة المیزانیة، خاصة في ظل ان الحكومة  لي. وقد أكد عCCاإلبداعي أنشطة منظمة المشاع 

ً ستزید من سیطرتھا على تدفق األموال وعلي الحكومة یعني انھ الجانب المالي ألي مؤسسة. مما  علىتزید الرقابة  غالبا
 أنشطة القطاع غیر الربحي.

 
ووفقا لما قالھ السید/ الجوھري فإن أفضل شيء یمكن القیام بھ في ظل تلك الظروف الحالیة ھو زیادة الجھود الرامیة إلى خلق 

الصعب تحقیق ھذا في ظل انفصال االفراد عن المؤسسات كما لكن من في مصر.  CCلمشاع اإلبداعي یعمل لصالح ا مجتمع
 وبشكل مكثفاالستمرار  CC المنتسبین المحلیین لمنظمة المشاع اإلبداعي علىیجب ، لھذا. لو انھم على جزیرتین مختلفتین

 بین الناس والمنظمات. المسافات في تقریب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الجزء الخامس:

 
 منظمة المشاع اإلبداعي والنموذج المفضل للقیادة؟الى  للمنتسبینما ھي الھویة الجماعیة 

 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا طبقاً لمنھجھم  CCمنظمة المشاع اإلبداعي  للمنتسبین اليتتشكل الھویة الجماعیة 

نصار یربط بین المنتسبین واالفي تبادل المعرفة والمشاركة. وبناء على المقابالت التي أجریت، فإن الشيء الجوھري الذي 
ذا كل ھوھو فكرة العطاء والمشاركة وكذلك االیمان بأھمیة تبادل المعرفة وجعلھا في متناول الجمیع بھدف الصالح العام. 

ً  إلى مجتمع ویحولھیخدم المجتمع   .أكثر انفتاحا
 

 حیث انھم یعبروا عن ،CC منظمة المشاع اإلبداعي انتمائھم إلىدعم وقد الحظ الباحث أن الطابع الشخصي للمنتسبین ی
الباحث  نطباعافان ھذا ھو تعاریف القیم. ومع ذلك، وفي ھذا السیاق یتقاسم المنتسبین . الخبرة والمعرفةفي تبادل  معتقداتھم

لتي ااألسئلة المطروحة علیھم  علىوطریقة اجابتھم مع األشخاص الخاضعین للبحث من المقابالت  ھشخصي حول ما فھمال
بادل ما یستطیع المرء تم. ویبدو انھم جمیعا یعتقدون أن االنفتاح ھو نتیجة یھامففي مختلف الباالنفتاح وتعریف االنفتاح  تتعلق

شخص ن م فإن المنتسب اللبناني یري ان مفھوم االنفتاح والقیادة یختلفبطریقة شخصیة جدا. ولكن على سبیل المثال، إنشائھ 
 ،FreeBassel#حملة نصار ألالحاسم في تجربة الحیاة الحقیقیة  علي انھ العنصراالنفتاح اما المنتسب السوري یعرف آلخر. 
 .وصدقأكثر اجتماعیة  جعلتھمان الحملة حیث 

 
 CC، فقد شھد جمیع المنتسبین ان منظمة المشاع اإلبداعي CCأما بالنسبة لتقییم أعظم إنجازات منظمة المشاع اإلبداعي 

كحركة عالمیة ھي حركة ناجحة جدا في تغییر أنماط المشاركة. وأكد جمیع المنتسبین التابعین للحركة أن كل ما حققتھ قد 
 ھحققت مافمد السعید جلب طرق بدیلة في النظر إلى تبادل المعرفة واألفكار على الساحة الدولیة. وعلى حد تعبیر السید/ مح

 "ھو كسر احتكار المعرفة من خالل توفیر بدیل ".الحركة 
 

جد المنتسبین نعلى سبیل المثال، بالمشروع الذي یشارك فیھ. فب یفتخر سفنجد ان كل منت واما عن االنجاز الذي یفخرون بھ،
كذلك ، وCCمنذ حصولھم علي فرصة التعاون مع منظمة المشاع اإلبداعي  وھذا FreeBassel#حملةب ونخرتیف السوریین
میة المفتوحة الموارد التعلیاما المنتسبین اللبنانیین فیھم یعتبرون مشروع حركة المصدر المفتوح، علي تعرف الیفخرون ب

 ةترجممشروع ل فینظرونقطریین وكذلك المنتسبین ال. ھو اإلنجازلبنان ب - NDU جامعة سیدة اللویزة الذي یتم تنفیذه في
عدم وجود توافق في اآلراء حول ترجمة  بسبب وھذا كبیر انجاز انھ على إلى اللغة العربیة ٤.٠مشاع اإلبداعي ال رخصة

 ات باالنتھاء منھ.الخالف تلك على، حتى تم القضاء قبل ذلك المشروع بعض المفاھیم
 

اللبناني على االستراتیجیة العالمیة لمنظمة المشاع االبداعي، وأوضح نقطة ھامة وقد علق السید/ جورج عبد النور المنتسب 
لسوق. وقد ا اتبناًء على تجاربھ الماضیة، وحتى ال تقع المنظمة في مشكلة التحول الى منظمة تجاریة وتبقي بعیدا عن إغراء

النیة، والمؤسسات اإلعالمیة، ومؤسسات التعلیم العالي،  ةوالمنظمات حسن المؤسسات،لقد رأیت العدید من ": باآلتيصرح 
 جذببسبب  رفت عن مسارھا الصحیحوانحثم واجھت مشاكل  ،فكرة جیدةمعینة وب بمھمة ورسالة منظمات كثیرة بدأت

 وكلیزانیة لماواالعتبارات المتعلقة ببنود  واإلنتاجیةالسوق مثل الكفاءة  وبسبب التأثر ببعض الخرافات الشائعة عنلسوق، ا
 ."في اقتصاد السوق الحر یكون لھا معنيھذه األشیاء التي 

 
 لى النحو التالي:قائد االنفتاح عالتي یجب ان یتمتع بھا  لمفھوم االنفتاح، قد عرف المنتسبین المالمح الرئیسیة فھمھموبناء على 

 
ً ان  •  االنفتاح الرقمي. معرفةمثل  بمھارات مھنیة یكون متمتعا
 قادراً على فھم تعقیدات التعامل مع الجھات المحلیة المختلفة واألفراد.أن یكون  •
 ان یكون قادراً على االقناع وتحقیق التوافق في اآلراء بدالً من فرض االفكار على األفراد. •
 .ان یكون شدید االنضباط ودؤوب علي دفع وتنفیذ المشاریع •
 ان یكون على درایة بأھمیة دعم فریقھ وان یقدرھم. •
 تسلسل. دونبدرایة بكیفیة المشاركة  علىیكون  ان •

 
المزید من قائدي ال تحتاج  CC ان منظمة المشاع االبداعيالمصري  الشریك أضافیزات المذكورة أعاله، مالمكل بجانب و

 اءة.كف أكثرشكل لتعاون والعمل سویاً بالي الدیھم دوافع أفراد ومنظمات بینما تحتاج الي ، HQ المركز الرئیسيمن انفتاح 
 



لمقدمة وال في ا یأتيبعض فال المنتسبین والشركاء، تقدیرمحل الذین ھم وعندما یتعلق األمر، بقادة منظمة المشاع اإلبداعي 
 Paul، باول ستایسي الملكیةفي تعدیل حقوق ومجھوداتھ  Lawrence Lessigلورانس لیسیج  امثال میمكن االغفال عنھ

Stacey   وكابل جرینCable Green  ان  في الموارد التعلیمیة المفتوحة. ھذا على الرغمومجھوداتھم ً جمیع قادة  تقریبا
  .لمنتسبین في المنظمةلبالنسبة  ذات قیمة نعتبروی المشاع االبداعيمجتمعات والفكر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الجزء السادس:
 

 التوصیات:
 

، تشمل أجزاء مختلفة من التقاریر اإلقلیمیة، وأحیانا تكون ھذه المالحظات مباشرة من ةیحة او ضمنیھناك عدة توصیات صر
وفي ھذا الجزء من التقریر، یتم مناقشة كل ھذه المالحظات بشكل موجز،  للبحث والتجربة. خضعوا الذیناألشخاص كالم 

كال  مستالتوصیات  ھذه التقریر. ولعل معظمالخاص بھا في جزء الاما التفسیرات الكامنة وراء كل توصیة یمكن ایجادھا في 
من أجل البساطة قد تم تقسیم تلك التوصیات الي قسمین ، إال انھلشبكة؛ ل HQمن المنتسبین المحلیین والمركز الرئیسي 

ة القسم المختص في طبواس سیتم النظر الیھا اخريو ینالمحلیبواسطة المنتسبین  الیھالتي سیتم النظر ا توصیاتال: التحلیلیة
 .المركز الرئیسي

 
 لمنتسبینلبالنسبة  •

 
 مشاع االبداعيالخاصة بمنظمة ال المجتمعات المحلیة علىالمنتسبین المحلیین ، فینبغي أكثر من التوصیات، التي تخص  یةبدا

CC  التي یمكن األخرى  وفي المجاالتمن خالل الوصول إلى المزید من الخبراء في مجال عملھم وذلك توسیع قدراتھا
ھذا  تدعیم مھعلی ینبغيفالمقر الرئیسي، في ھذا السیاق، اما بالنسبة لرد فعل . من خاللھا توسیع نطاق التوعیة المجتمعیة

 / بناء القدرات عبر اإلنترنتورش عمل مع وجھا لوجھ  ة، وذلك عن طریق المقابالتفنیالو ةمالیمن الناحیتین الالتوسع 
 .االجتماعات

 
المقر  اتالتزاماحد  من النظر الیھا على انھافي المنطقة. على الرغم  CCك حاجة كبیرة لتكییف أنشطة المشاع االبداعي وھنا

المعرفة  علي نقل یزالترك المنتسبین فیجب علي. المنتسبین المحلیینیقع على عاتق من المسؤولیة كبیر  جزءإال ان الرئیسي، 
 ت المحلیةاصو. وبناء علیھ ینبغي على المركز الرئیسي مالحظة االHQ المركز الرئیسيالي المحلیة والخلفیة المحلیة 

من وذلك . عمل المنتسبین تعزیزبتوطین االتصاالت والرسائل المستھدفة، ووتسلیط الضوء علیھا، وعلیھ أیضا ان یقوم ب
 ت واألولویات اإلقلیمیة.االختالفا ان یراعي علىالمعرفة المحلیة المتراكمة،  تلكخالل االستفادة من 

 
في المنطقة، ینبغي على المجتمعات المحلیة التركیز على نقل الخبرة  CCمن أجل ضمان استمرار أنشطة المشاع اإلبداعي 

والمعرفة إلى األجیال واألفراد الجدد من خالل تبادل الخبرات مع ورش العمل، والمقابالت وجھا لوجھ مع السلطات، 
تقدیم الدعم المالي لھذه الجھود ووضع االستراتیجیات لمكافحة العدید  HQالمركز الرئیسي  على. وینبغي والدورات التدریبیة

 ، وقضایا االنترنت.االمیة الحاسوبیة علىوالقضاء من العقبات التي تحول دون تنفیذ ھذا العمل مثل حریة التنقل، 
 

 بالنسبة للمركز الرئیسي •
 

تتلخص فھي  ،CCلمنظمة المشاع اإلبداعي  HQبالنسبة للخطوات المحتملة، التي یمكن اتخاذھا بواسطة المركز الرئیسي 
 ھمحاولة تقریب المسافات بین المجتمعات لتسھیل تبادل األفكار والنجاحات التي تعتبر امثلة یمكن تكرار تنفیذھا. حیث انفي 

 CCمنتسبین المشاع اإلبداعي  فإن تنفیذھا في كل بلد، تمبالمشاریع التي  مساواةو CCنجازات المشاع االبداعي كنتیجة إل
من  يضرورامل ع یعتبرالمجتمعات اإلقلیمیة، الربط بین فوبالتالي  .من الناحیة العملیة معزولین في جزیرة معزولةیعتبروا 

ركز الم بعین االعتبار من قبل یجب اخذهھویة مشتركة في المنطقة العربیة، وھو اقتراح آخر وإنشاء شبكة عضویة اجل 
 .CC للمشاع االبداعي HQ الرئیسي

 
ویمكن تحقیق ذلك من خالل تشجیع المقابالت وجھاً لوجھ وتسھیل التنقل وبناء القدرات اإلقلیمیة لتعزیز التعاون مما سیؤدي 

 ة التغییر في مشاریع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ومشاریع الدعوة والتعلیم.تأسیس بنیة تحتیة لسیاسالي 
 

ن م ، حتىیعتبر شيء مھم للغایةعن المشروعات الفردیة،  في المنطقة، بصرف النظر CCوظھور منظمة المشاع االبداعي 
ً  المشاریع الفردیة التي تنفیذ اجل نجاح تلعب نطقة في كل دول المالدولة حیث ان مؤسسات مھم  ویعتبر الترویج الفعال. حالیا

 :من خالل یمكن تحقیق ذلكو. CC المتصلة بأنشطة منظمة المشاع االبداعيالمجاالت خاصة في دورا حاسما 
 

الزیارات رفیعة المستوى التي تجري بواسطة المنسق اإلقلیمي وموظفي المقر الرئیسي الي مؤسسات الدولة ذات  •
 الصلة في المنطقة؛



الدول و وشمال افریقیاالشرق األوسط دول حضور االجتماعات اإلقلیمیة والدولیة المدعو الیھا البیروقراطیین من  •
 إنجازات ھامة. CCحققت فیھا منظمة المشاع اإلبداعي األخرى التي 

ین الحالیین ببناء قدرة العمل الخاصة بالمنتسبین الذین لدیھم عالقات جیدة على المستوى الوزاري، وتشجیع المنتس •
 ترویج.الأنشطة وقراطیة بیرعلى 

تحدید االحتیاجات المبتكرة في الخدمات العامة في دول الشرق االوسط وشمال افریقیا، والتي یمكن حلھا عن طریق  •
 في الدولة. بھا ثم تقدیم تلك الحلول الي السلطات المعنیة ؛CCتطبیقات ومنھج منظمة المشاع االبداعي 

 
ظھور المنظمة، واالستفادة من الترویج عبر وسائل اإلعالم التقلیدیة واالجتماعیة، یمكن إدراج تنظیم وللحد األدنى من 

عتبر ی لكل ھذاموارد بشریة والفعالیات والمسابقات، ورعایة أنشطة الشباب ضمن أشیاء أخرى كثیرة. تخصیص میزانیة 
إلى اللغة  CC منظمة المشاع اإلبداعي ترجمة تراخیص. CCاإلبداعي  خطوة اخري یجب اتخاذھا بواسطة منظمة المشاع

 . CC اھداف منظمة المشاع اإلبداعي توضیحمن اجل  من االولویات األخرى التي یجب العنایة بھا یجھا یعتبرتروالعربیة و
 توسیع الشبكة.في و CCظھور منظمة المشاع اإلبداعي  ما سبق ذكره في وسیساھم كل

 
ة التحتیة، في البنی ةكبیر عیوبب إلى وبظروف صعبة بدءا من الحر الشرق االوسط وشمال افریقیا بلدان منطقةوتمر بعض 

ً مما یجعل  غیرھا  مع CC منظمة الـ تعاونلھذا ت. ةمن االنشطة األساسی غیرھابأقل أھمیة مقارنة  CCأنشطة منظمة الـ  أحیانا
 اتلمعونمؤسسات اولحدود ل العابرةمن منظمات شبكة الكھرباء  ایةالقضایا، بد التي تعمل على مثل تلكالمنظمات الدولیة  من

 المستقبلیة منھا.في المنطقة، وخصوصا  CC لمنظمة المشاع اإلبداعي األنشطة الحالیة والمستقبلیة من اجل تسھیلاإلنسانیة، 
 إالبشكل كامل  االداء ھعالم العربي ال یمكنالالنظر بعین االعتبار الي ان  HQیجب على المركز الرئیسي ، صددفي ھذا الو
 تركیا وإیران وإسرائیل. إدراج جمیع دول المنطقة في المشاریع اإلقلیمیة وتحدیداً ب
 

ال، ومتابعتھا. فعلي سبیل المثخطط المستقبلیة للمجتمعات المحلیة الإعادة النظر في  HQالمركز الرئیسي  علىوینبغي ایضاً 
، FreeBasselحملة #التي مروا بھا في خبرتھم  تستفید منإنشاء مؤسسة بمستقبلیة  لدیھم خططالمنتسبین السوریین 
الي شكل  NDU خبراتھم في الموارد التعلیمیة المفتوحة في جامعة سیدة اللویزة بتحویل طخط ملدیھوالمنتسبین اللبنانیین 

 وسیاسات الموارد K12رد التعلیمیة المفتوحة في أكثر مثل المنظمات غیر الحكومیة التي تعالج قضایا الموا مؤسساتي
 بالمنتسبینالبقاء دائما على اتصال مباشر  HQ المركز الرئیسي على یجبلھذا التعلیمیة المفتوحة على المستوى الوطني. 

من  تعاونال، وقصور في العمل المیدانيكذلك یتفھم أي و المنطقة خصائص الذي یتفھممن خالل المنسق اإلقلیمي  ناإلقلیمی
 لحث على التعاون العالمي.من اجل اعالمیة ال المنتسبین في شبكة المشاریع ترویج ھذهاجل 

 
أخیرة  ھامةبتوصیة  إال ان المنتسب اللبناني السید/ جورج عبد النور قد علق اخرین،اشخاص وعلى الرغم من عدم سؤال أي 

. وھذه السوق االصلیة والبقاء بعیدا عن تخاریف واساطیرضرورة الحفاظ على الروح وھي  HQالي المركز الرئیسي 
 أحد المنتسبین اصحابتحذیر من انھا  علىالیھا  إذا نظر، إال انھوجھة نظر شخصیة. الوصیة یمكن النظر الیھا على انھا 

الشبكة  أعضاءبعض  یكونمن الممكن ان على سبیل المثال، ف. الیھا تستحق النظر االعتبارات التيھناك بعض فالخبرة، 
یھا جمیع یتعاون ف العمل في بیئة م یفضلونكفاءة. ألنھالدرجة تقییم األداء أو قیاس معینة مثل  الجتیاز اجراءات معارضین
م ثالرئیسي  ركزتلقي أھداف محددة من المالتي تمن الشبكات المحلیة  كفریق واحد بدالً  HQ المركز الرئیسيمع األطراف 

لكن و .عال المستوىھام وقرار القرار،  یعتبر ھذا، وبصفة عامة. مسؤولة عن تحقیق تلك األھدافتصبح في النھایة ھي ال
 .مثل ھذه ذات دوافع غیر سوقیة في بیئة ان كل المنتسبین التابعین للشبكة یقدرون العملالواضح 

 
 


