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ثثناني من رخصة وقف،  ثر م 3الإصدار ال  1435 المح
رخصة "وقف" العنامة 

* مقدمة
ممتستفيد، ثنناشر و ال ثق ع بين ال ثد بمثنابة العقد المو متع ممطغطناة بهنا، حيث  ثدة ال ثتفناقية الضنابطة لأذون الاستفنادة من المنا هذه الوثيقة هي الا
ثث ر على قيمة العمل الفكري و ممتستفيد بل تؤ ثيد فقط ال متق ية لا  ثتفناقينات الاحتكار ثن الا ثناننا ن رى أ فلكل عقد ضوابط و شروط، و إ
ية، ممللكية الفكر ثق ال ععع للعمل الفكري ح ثرد سلعة فنانية. حيث يملك أول مود ممج ميتستضناء به إلى  متيحيله من نور  تتسلبه جوهره العلمي و 
ية التي ثرخص الاحتكار ثضوابط أدنناه، بعكس ال ية للعمل الفكري بذات نفتسه وفق ال ثصورة المعنو ممللكية بنال و تنحصر رؤيتننا لهذه ال

ككنه ذلك. ًععنا لانتهناكهنا منا أم ثج ممتش ًعفنا و  ثثناني ضعي ثطرف ال متقبقي ال ممجحفة  ًعدا  تض ع قيو

ثثل متم لثله، و التي  ية من ب رامج حناسوبية و غيرهنا ابتطغناء وجه ال ثد م أعمنالننا الفكر ثناننا نق ممنناسب حيث أ ثد م البديل ال لدياننا رؤيتننا التي تق
جني أو  ثنناف ع  ال العلم  نشر  (مثل  أخرى  عة  غناي أي  على  و  المملوكة،  الرخص  عن  تميزهنا  التي  و  ثرخصة  ال لهذه  الأسناسية  ثركيزة  ال

ثقق بوسيلة لا تخنالف هذا الهدف الأسمى.  الأربناح) أن تتح

عل قطعي حكر العلم والمعرفة ثر م و بشك ثن الإسلا م ييح ًعدا بهنا و التي لا يضيرك أن لا تشترك معننا فيهنا - أ في قنناعتننا - التي لا نلز م أح
ثتحريم يأتي من عدة أوجه:  و الإنتناج الفكري على وجه الإطلاق، و هذا ال

ع م من ننار" 1 لثله يو م القينامة بلجنا ًعمنا ألجمه ال لثله عليه و سلم : "من كتم عل ثلى ال لثله ص ًعة)1(- حديث رسول ال  و قد جناءت كلمة العلم نكر
عر نشرهنا.  مر ضنا ثمة الطغي أأ ثننافعة لل في سيناق الإطلاق فهي تانطبق على العلو م ال

ًعرا و أغلب شروط2 ًعننا ميحصو ثنه ليس عي ًعكا، و ذلك لا يانطبق على العمل الفكري لأ ثح أن يكون مملو ثدد منا يص ثن الإسلا م ح - أ
ثنيهي عن بي ع الطغرر في ثل عليه منا ورد من ال ثن منا لا يجوز بيعه لا يجوز تمللكه) د ثنرشر المملوكة تق ع في بي ع الطغرر (ذاك أ اتفناقينات ال
ثم ملك البنائ ع ميقدر على تتسليمه و منا لم يت صيحيح متسلم (و يدخل فيه متسنائل كثيرة غير منحصرة كبي ع المعدو م و المجهول و منا لا 

عليه) و منا ورد عن الأئمة الأربعة من فهمهم لهذا. 
ثن قرون الخخير الأولى نشرت العلم دون تمللكهنا. 3 مميحدثة و أ ية ليتست  ثن الأعمنال الفكر - لتسننا بيحناجة لابتداع شيء لنرشر العلم لأ
ثشنارع فلا ضرر و لا ضرار.4 ثمنا نيهى عنه ال عة منهم، وهذا م ثمن ييحتناجهمنا هو إضرار بنالنناس لصنالح قل - حبس المعرفة والعلم ع
ثرحبح منهنا دون كتمهنا. 5 ية و ال - انتفناء مبرر المصلحة إذا وجدت طرق لنرشر الأعمنال الفكر
ًعلا6 لثله ليكون ذلك مدخ ثق في تيحريم منا أحله ال ثنناشر  الح ية المختلفة يجدهنا تتلخص بإعطناء ال ثن المتمعن في قوانين المللكية الفكر - إ

ثدعناء مللكيتهنا ا ممهبهمة غنامضة و  "المملوكة"  بتقديم خدمة أو منتج معين، فنالمنادة  القوانين  له في كتسب منادي، و لا علاقة لهذه 
يفتح بناب الابتزاز.

ثظمي المصلحة ممع ثمننا مصلحة عمو م البرشر على نظيرتهنا لدى  ي ع) ته ثتوز ممضنادة لحكر ال و نيحن في وقف (كما في العديد من الرخص ال
ي ع ثتوز ثطب ع و ال ثن حقوق ال ثل، فنعتقد أ ثز و ج لثله ع ثثواب من ال ثراجي لل ثذاتية، و لا نطغفل عن اهتمنامننا بمصلحة صناحب العمل ال ال

"ممنوحة" و ليتست "ميحفوظة" و ذلك كما أسلفننا وفق الضوابط أدنناه. و نقف هننا عند متسألتين:
ممبتكر الأصلي على كل الأحوال. فلا يجوز لأحد أن يأخذ هذا العمل و ينتحله ثق الأدبي لصناحب العمل يقبقى لل ثن الح الأولى: أ



ًعينا لنفتسه.  ًعينا أو جزئ ثل ثدعيه ك أو أن ي
ًعرا ًعرا عن تيحتسينه أو تطوي ره أو أج ًعبنا أو يتقناضى أج ثن لصناحب العمل و لطغيره الإفنادة المنادية من العمل كأن يطلب أتعنا ثثنانية: أ و ال
ثق له من ع الآخرين ية و لا ييح ثق له ادعناء مللكيته للفكرة أو العمل في صورته المعنو ثمنا منا وراء ذلك فلا ييح عن تدريتسه و هكذا. أ
ثن الموقوف هو أصل العمل الفكري بصورته ًعفنا لأ من إعنادة نشرهنا و من الاستفنادة منهنا. و هذا لا يتنناقض م ع كون العمل موقو

ية و ليس الوسيط أو الخدمة  . )2(المعنو

يفنات  * تعر
ثرخصة:  يفنات هننا هي المقصودة عند استخدامهنا في ال تكون التعر

ًعرا العمل): هو أي عمل فكري نناف ع غير منادي و لا ملموس و يمكن لمن يتلقناه عمل نتسخ منه و نقله - العمل الفكري (أو اختصنا
ثنتسخة إليه ، و هو الموقوف.  يصنال ال إلى آخرين دون أي عبء على من قنا م بإ

ثنرشر و ثنتسخ و ال عكر أو الجهة التي قنامت بتطوي ر و توفير العمل الفكري (و التي تملك حقوق ال ممبت - صناحب العمل: هو الشخص ال
ثوله الإقرار لحظة ًعكا للأهلية التي تخ ثرسمية إن لز م الأمر)، و هو الواقف ويجب أن يكون منال ًعضنا عند الجهنات ال ثلا أو بع ل ي ع ك ثتوز ال

ثنرشر.  ال
ثشخص أو الجهة التي ت رغب بنالانتفناع من العمل الفكري، و هو الموقوف عليه.  عد م): هو ال - المنتف ع (المتستخ

ثق للمنتف ع ثرخصة): هي هذا العقد الذي بين يديك وهو عقد بين صناحب العمل والمنتف ع ييح ًعرا ال - رخصة الاستخدا م (أو اختصنا
ًعرا لتوفر العمل بشكل مفتوح للجمي ع فإن قينا م المنتف ع بنالاستفنادة بموجبه و ضمن شروطه الاستفنادة و الانتفناع من العمل. و نظ
ثرخصة تتسحب ًعقنا على ال ثرخصة. فإذا لم يكن المنتف ع مواف من العمل الفكري يعني بنالضرورة إقراره و موافقته على كافة شروط ال

ثر ض نفتسه للمقناضناة.  منه الحقوق الممنوحة بموجهبهنا و يصبح أي انتفناع بنالعمل غير مرشروع و يع

ثرخصة  * بانود ال
ي ع العمل الفكري (من ب رمجينات أو مؤلفنات مكتوبة أو إنتناج ًعرا بل "وقف"، هي رخصة لتوز رخصة وقف العنامة، ي رمز لهنا اختصنا
ثتوثيق الحر و رخصة الإنتناج فني على سبيل المثنال لا الحصر). تتشنابه هذه الرخصة في أهدافهنا م ع رخص البرمجينات الحرة وال

ثنهنا تزيد عليهنا بقبعض الجوانب المتعلقة بنالهدف من وراء الإنتناج و حدود الاستخدا م.  المشترك. وللك

ثصد به نوال رضناه من لثله تعنالى و يتق ثن هذا العمل هو وقف ل رخصة وقف و كما يقترح الاسم هي إقرار من صناحب العمل بأ
ًعينا للمنتف ع -أ ثر بأن  ثن رخصة وقف تق لثله تعنالى. وبذلك فإ ال ية لوجه  ثن هذا العمل هو صدقة جنار أ خلال انتفناع النناس به، أي 

يعه و حتى تطوي ره ضمن الرشروط التنالية:  ثق في الإفنادة من العمل و إعنادة توز كان جنتسه أو لونه أو عقيدته- الح

ثدمة:  ًعلا - المق أو
ثرخصة.  ءء لا يتجزأ من بانود ال يفنات و مقدمة البنود، هي جز ثل منا سبق ذكره في المقدمة و التعر ك

ًعينا - أوجه الاستخدا م:  ثنان
ثم استخدا م عمله فيمنا يسيء للآخرين ثق للمنتف ع استخدا م العمل ضمن أي غر ض فيه منفعة و صناحب العمل يانصح بأن لا يت ييح
الإسناءة أو  الإسلامي  ثرشرع  لل ممنتف ع  ال مخنالفنات  عن  ثتة  الب عل  متسؤو غير  العمل  صناحب  و  ثتسمحة،  ال الإسلا م  مبنادئ  يخنالف  أو 



للآخرين في استخدا م العمل. 

ثتطغطية:  ًعثنا - أوجه ال ثنال
ًعينا معهنا، عص أخرى لا تتعنار ض جوهر ميمكنهنا تطغطية الأعمنال المنشورة ب رخ ًعينا، كما  ميمكن لرخصة وقف تطغطية الأعمنال الجديدة كل
انتهناء المحلية بتسبب  القوانين  عنهنا  التي عفت  الأعمنال  تلك  أو  عص أخرى،  مب رخ لأعمنال  مممكثمةلة  ال مجزئينات  ال تطغطية  لوقف  ميمكن  كما 

ثنهنا ضنارة.  ثظن أ ثضنارة أو التي يطغلب ال ًعقنا الأعمنال ال مرخصة وقف إطلا متطغطي  ثدتهنا، و لا  م

ثزمني:  ًععنا - الحد ال راب
ثل استخدا م للعمل بمثنابة ثد تناريخ ك ميع ثدة معينة، حيث  عد زمني، فلا ينتيهي نشر العمل ب رخصة وقف بم لا تخض ع رخصة وقف لح
ية ثدة القصوى للمللكية الفكر ثنرشر- فمهمنا كانت الم ثنرشر و تناريخ جديد لقبول ال تناريخ جديد لتوقي ع هذه الاتفناقية -أي تناريخ جديد لل

ثصفر.  ثدة من ال مم ثن كل استخدا م للعمل يعيد بدء تلك ال ًعما لأ محمك ءة  ضمن القوانين المحلية فهي سناقط

ي ع:  ثتوز ثق ال ًعتسنا - ح خنام
الذي ي ريد م ع صون ذكر ثم  ي ع العمل بصورته الأصلية و دون تعديل و تيحت شروط رخصة وقف، بناللك للمنتف ع إعنادة توز ثق  ييح

ثق الأدبي لصناحب العمل.  الح

ثتعديل:  ًعسنا - حق ال سناد
ثضيحة في ثتعديل عليهنا بمنا يانناسب احتيناجناته و ضمن الحدود المو ال ثق له  ية للعمل كما و ييح ثنتسخة المصدر ثق للمنتف ع الحصول على ال ييح

بناقي البنود. 

ثدلة:  ممع ثنتسخة ال ي ع ال ثق توز ًععنا - ح سناب
ثتعديل و ثدل و طبيعة ال ثدل فقط تيحت رخصة وقف العنامة و على أن يذكر أصل العمل المع ي ع العمل المع ييحق للمنتف ع إعنادة توز

ثنتسخة الأصلية التي انتجهنا صناحب العمل الأول.  ممعدلة و ليتست هي ال ثنتسخة  ثن هذه ال سْببس أ ثل أ ًعلا ل ًعيحنا بمنا لا يدع مجنا أن يكون واض

ًعننا - عد م المتسؤولية:  ثنام
ثل صناحب العمل أية متسؤولية لا قنانونية و لا أخلاقية عن حتسن أو إسناءة استخدا م العمل أو الأضرار المبناشرة أو غير لا يتحم
ًعيحنا بقدرة المنتج ًعننا و لا تصري عة لا ضم ثد م أية ضمنان عد يتسمح به القنانون. و صناحب العمل بهذا لا يق ثنناتجة عنه إلى أقصى ح المبناشرة ال

ثدمة له هي مصدر العمل.  ثضمنانة الوحيدة المق على تيحقيق أي غر ض. المتسؤولية الكاملة تق ع على عناتق المنتف ع و ال

ع م من1 لثله بلجنا ًعنا ألجمه ال بن مناجه انظر "رف ع المننار بطرق حديث من كتم علم ثترمذي وا ) الحديث صيحيح، رواه أحمد وأبو داود وال
ننار"
ًعلا يجوز أخذ أجر على نقل ثمنار أر ض موقوفة أو عصرهنا 2 ) مث


