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مقدمة
هذا الكتاب شرٌح ميسٌر لرخص البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة موجٌه لمستخدمي الحواسههيب بشههكٍل
عاٍم .هدفه إيصا ل معلوماٍت أساسيٍة تساعد على اعتبار الرخص والتفكير في شروطها عند اختيههار البرمجيههات
لستعمالها أو عند المساهمة في تطويرها أو توزيعها .الفائدة من فهم الرخص بشكٍل دصههحيٍح ل تقتصههر فقههط
على مطوري البرمجيات أو مستخدميها بل تتعداهم إلى فئاٍت كثيرٍة  ،مههن أهّمههها الُمعِّلميههن والمههدربين والطلبههة
والمسههتثمرين ورواد العمهها ل ومههديري أقسههام المعلوماتيههة ومسههؤولي المشههتريات البرمجيههة فههي أي ّههة مؤسههس
أو شركٍة أو جهٍة حكوميٍة.

هذا الكتاب ليس توطيًنا ول ترجمًة لنصوص الرخص المذكورة إلى اللنغة العربيههة وليههس مرجًعهها قانونيًهها ُينغنههي

عن استشارة أهل الختصاص عند الضرورة .لكّنه جهد مقٍل مطوٍر للبرمجيات يحاو ل إفادة القارئ بعيًدا عهههن

الجفاف الذي يميز نصوص الرخص.
ّ

جاءت فكرة تأليف هذا الكتاب إثر المشههاركة فههي منتههدى لينكههس العربههي بالجابههة علههى أسههئلة مختلفههة حههو ل
موضوع الرخص ) .(1حيث اقترح بعض الرواد جمع وترتيب المههادة الههتي تشههكلت عههبر الزمههن فههي مؤلَههٍف
يعتمههد أسههلوًبا علميًهها ميسههًرا  ،يصههقل المعلومههات المههذكورة ويحههذف مهها ل فائههدة منههه .لههذا سههيكون عههرض

المعلومات بطريقة سؤا ل-جواب التي ُتههوفر الههوقت علههى القههارئ وتسههمح بههترتيب المفههاهيم بشههكٍل تسلسههلٍي
وتسّهل الرجوع السريع لمواضيع معينٍة عند الحاجة.
إضافًة إلى هذه المقدمة  ،سيحوي هذا الكتاب مههدخًلا لتوضههيح بعههض المصههطلحات الضههرورية  ،يتبعههه تعريههٌف
مختصٌر لهم رخص البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة  ،فمناقشٌة لمسائل متعلقٍة بشروط هذه الرخص مع

أمثلٍة بارز ٍة تشمل العما ل المشتقة والترخيص المزدوج وخرق الرخص والعما ل التجارية  ،ثم خاتمٌة قصيرٌة
تشير إلى مواضيع ذات دصلٍة.

ليس هناك نيٌة لنشر هذا الكتاب على الورق  ،بل سيوفر مجاًنا للقراء المهتمين تحت رخصة البههداع العمههومي

مع شرطي النسبة والمشاركة بالمثل والسماح بالتوزيع غير التجاري  ،وستكون له إدصداراٌت إلكترونيٌة كما هههو
معموٌ ل به في تطوير البرمجيات حيث ُيطرح الجديد سريًعا ثم ُيحسن تباًعا
ّ
1

http://www.linuxac.org/forum/showthread.php?t=19779
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لقد خرج هذا الكتههاب إلههى الوجههود بفضههل الهه ثههم بفضههل مسههاهمة مجتمههٍع فههتٍي محههٍب للبرمجيههات الحههرة

والمصادر المفتوحة ودعههم كههل مههن لههه علههي فضههٌل فههي تربيههتي وتعليمههي والصههبر علههي مههن أهلههي وأحبههابي
ّ
ّ
وأساتذتي.
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تعريفات
.1

ما ه رخص البجمايات؟

رخههص البرمجيههات أو تراخيصههها

)licenses

 (softwareهههي عقههوٌد قانونيههٌة تحكههم كيفيههة اسههتعمالها

وتوزيعها .هذا النوع من العقود يؤّلفه دصاحب حقوق النسههخ

)holder

 (copyrightبمسههاعدة مختصههين

في القانون التجاري .دصاحب أو مالهك حقهوق النسهخ ههو عهادًة مطهور البرنامهج سهواء كهان مبرمًجها منفهرًدا
أو شركًة تجاريًة أو مؤسسًة غير ربحيٍة أو مخبر بحٍث أو جامعًة  ،إلخ .المستخدم الذي يوافق علهى ههذا العقهد
ص  -بمعنى حق -استخدام نسخٍة منه مجاًنا أو بمقابٍل وفق
ل يتمّلك بموجبه البرنامج ولكّنه يحصل على ترخي ٍ

شروٍط معينٍة .حسب هاته الشروط يمكهن تقسههيم رخههص البرمجيههات إلههى نهوعين .هنهاك الرخهص المملوكهة

) (proprietaryالتي تسمى الواحدة منها غالًبا "اتفاقيههة ترخيههص المسههتخدم النهههائي" ) (EULAوهههي ل

تسمح للمشتري بإعادة توزيع البرنامج ول الطلع على مصدره  ،فضًل عن تعديله .في المقابل هناك الرخههص

الحرة ) (freeوالمفتوحة ) ، (openموضوع هذا الكتاب  ،والتي تسمح بكل هذه المور.
.2

ما القصود بقوق النسخ؟

حقوق النسخ أو حقوق التأليف والنشر أو حقوق الملكية كلها مترادفاٌت ُيقصد بها غالًبهها
حهق مؤِّلهف عمههٍل أدصهٍلي فهي نسهبته إليهه والمنههع مههن نسههخه أو تعهديله أو القتبهاس منههه
أو اشتقاق عمٍل مبنٍي عليه إل بعد الحصو ل على إذٍن دصريٍح منه .الحصو ل على حقههوق
الملكية يتّم تلقائًيا بمجرد النشر في أّي وسيٍط مهع وضهع اسهم المؤِّلهف وعهام الدصهدار
جنب عبارة "حقوق النسخ" ) (copyrightأو رمزههها الحههرف © .هههذا حسههب اتفاقيههة بههرن لعههام 1886
التي وقعت عليها أغلب الدو ل والتي تشمل العما ل الدبية والفنية وتدخل تحتها برامج الحاسوب.

في بعض الدو ل كالوليات المتحدة  ،ل ُينغنههي الحصههو ل علههى حقههوق الملكيههة تلقائيًهها عههن تسههجيلها لههدى جهههٍة
حكوميٍة مختصٍة )هي مكتب حقوق النسخ ) .((2هذا التسجيل ضرورٌي للمؤِّلف في حهها ل أراد رفههع دعههوى

تعٍد على حقوقه وهو عمليٌة سريعٌة ورخيصٌة يمكن القيام بهذا إلى حٍد أقصاه ثلثة أشهٍر بعد وقوع العتداء.
.3

ٌ
هل الصدر الفتوح ملك للجمايع؟

البرنامج المفتوح المصدر
2

)source

 (openليس ملًكا عاًما لّن مؤِّلفه لم يتخل عههن كههل حقههوقه بههل عههن

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_registration
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ص فههي نسههخه" لعامههة النههاس .فههي
بعضها .مثًل إذا تخلى عن حق النسههخ دون حههق الملكيههة يُقهها ل أن ّههه "رخهه ّ
المقابل  ،البرنامج الذي ي ُّعد ملًكا عاًما ) (public domainهو برنامٌج يمكن استعماله دون رخصٍة لكههن قههد
يكون منغلق المصدر .ل يصير أّي برنامٍج ملًكا عاًمهها إل بفعههل التقههادم  ،فيقهها ل أن ّههه سههقط فههي الملههك العههام بعههد
انتظار مدٍة طويلٍة من الزمن  ،أو بعد أن يتخلى المؤِّلف عن كل حقوقه بشهكٍل دصهريٍح قبهل انقضهاء ههذه المهدة.
التصريح في الحالة الثانية ضرورٌي لّن هذه الحقوق تكتسب تلقائًيا.
.4

هل تتغي ملكاية البامج؟

يمكن لصاحب حقوق النسخ أن ينُقل ملكية برنامجه إلى جهٍة أخرى نقًدا أو مجاًنا وهذا ل ُيعد ترخيًصا بل بيًعا
أو هبًة .يمكن أيًضا توارث هههذه الملكيههة كههأّي مههاٍ ل آخههر فههي قههوانين أغلههب الههدو ل .بعههض مشههاريع المصههادر

المفتوحة تشترط على المساهمين فيها نقل حقوق ملكية تعديلتهم إليها ) (copyright assignmentإما
لسباٍب تجاريٍة )كما فعلت شركة دصهن  sunسههابًقا مهع مشهروع أوبنأوفيسههدوتأروغ (OpenOffice.org
أو لتسهيل تمثيل المساهمين قانونًيا والترافع مكاَنهم في حا ل الدفاع عن رخصة البرنامج )كمهها تفعههل مشههاريع

غنو مث ًل( .لكن في الدصل تبقى التعديلت مملوكًة لمؤلفيها مع خضوعها لرخصة البرنامج .لهههذا فههإن إعههادة
ترخيص عمٍل ساهم فيه آخرون يحتاج إلى إذنهم جميًعا ) .(3هناك أيًضا مشاريٌع تطلب ممن يريد المشههاركة
فيها إمضاء "اتفاقية مساهمٍة" ) (contributor agreementلتجنب أّية نزاعاٍت قضائيٍة معهم لحًقا )كما
تفعل كٌل من مؤسسة أباتشي وشركة جوجل(  ،حيث تشترط مثًل منحها رخصًة لبراءات الخههتراع الموجههودة
في المساهمة أو تطلب التزاًما بعدم سحب المساهمة بعد قبولها ).(4
.5

ٌ
هل هناك فرق بي البجمايات الرة والصادر الفتوحة؟

هذان المصطلحان إذا تفرقا اجتمعا وإذا اجتمعا تفرقا .في حا ل التفرق عادًة ما ينغني أحدهما عن الخههر .أمهها
عند الجتماع فمصطلح البرمجيات الحرة ) (free softwareيرمز إلههى حركههٍة )أو توسههًعا فلسههفٍة( تنههادي

بمنح المستخدم أربع حرياٍت أساسي ٍة تتمثههل فههي حريههة اسههتعما ل البرامههج وحريههة دراسههة مصههادرها وحريههة
تعديلها وحرية توزيعها من دون قيوٍد .هذه الحركة اشهتهرت علهى لسهان ريتشهارد سهتالمان مؤسهس مشهروع
غنو  GNUومدير مؤسسة البرمجيات الحرة .(5) FSF
3

للمزيد من المعلومات حو ل موضوع نقل الملكية يمكن مراجعة المقا ل المترجم "نقل الملكية و سوء استخدام رخص البرمجيات الحرة"
على الرابط التاليhttp://chefrour.blogspot.com/2011/09/blog-post.html :

/https://fossbazaar.org/content/open-source-contributor-agreements-purpose-and-scope 4
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في المقابل مصطلح المصادر المفتوحة
مصادرها للستفادة من أكبر عدٍد من المشاركين في تسريع نضوجها وتوسعة خدماتها وتحسين جودتها .هذا
)source

 (openيرمز إلى نموذج تطويٍر للبرامج يعتمد على فتههح

النموذج ل يعطي المسألة بعًدا فلسفًيا أو سياسيًا  ،بل ُيركز على الجانبين التقني والقتصادي كما هو ُمّوثٌق في
كتاب " الكاتدرائيههة أو البههازار" لمههؤلفه إيريههك ريمونههد أحههد مؤسسههي مبههادرة المصههادر

المفتوحة

OSI

) .(6هذا النموذج تفضله شركاٌت كثيرٌة لّنه ل ُيجبر أحًدا علهى تعميهم

الحريات الربعة السابقة على كل البرامج بل أدصحابه يقبلون بتعايش البرامج المنغلقة مههع

المفتوحة.

من دون الخوض في المساجلت يمكن القو ل بأن الفرق بين البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة ليس فرًقا

تقنًيا بل هو فرٌق في وجهات النظر .في الحالتين هناك فائدٌة أكيدٌة من مشاركة مجتمٍع كبيٍر من المتطهوعين فهي
تطوير البرمجيات  ،في التجربة و التوثيق و تصحيح العلل و إضافة خدماٍت جديدٍة إليها.
.6

أين توضع الرخصة؟

يمكن وضع نص الرخصة في ملٍف واحههٍد  ،يحمههل اسههم  COPYRIGHTمثًل  ،فههي أعلههى مسههتوى مههن شههجرة
المصدر .كما يمكن وضعها في بداية كل ملٍف مصدري كما جرت عليه العادة في الكثير من المشاريع .ويمكن

للمستخدم الطلع عليها غالًبا أثناء تشنغيل البرنامج نفسه حيث تظهر في أو ل الطرفية )كما يحصل فههي أدوات
غنو( أو ُتعرض من خل ل أمٍر معيٍن أو عبر قائمة المساعدة.
.7

ما ه أهم رخص البجمايات الرة والفتوحة؟

في ما يلي قائمٌة بأشهر الرخص الحرة والمفتوحههة مههع أسههماء مؤّلفيههها وأشهههر البرامههج المرخصههة بههها وأبههرز

شروطها.

ا .رخصة غنو العموماية GPL

هههي أكههثر الرخههص الحههرة انتشههاراً  ،أّلفههها ريتشههارد سههتالمان وترعاههها مؤسسههة

البرمجيههات الحههرة ) .(7مههن أشهههر البرامههج الههتي تسههتعملها مههترجم  gccونههواة
لينكس  Linuxوسطح المكتب جنوم  .Gnomeأهم شروطها هي:
http://opensource.org 6

7

http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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 .1توزيع مصدر البرنامج المرخص بها على المستخدمين مههع إعطههائهم الحريههة فههي تعههديله )والحصههو ل
بالتالي على عمٍل مشتٍق  (derived workوإعادة توزيعه مجاًنا أو بيعه .بسبب هذا الشههرط تُصههّنف
رخصة غنو العمومية كرخصٍة يساريٍة قويٍة ) ،  (copy-leftل لن مؤّلفها متهههٌم بتبنههي فكههٍر ماركسههٍي ،
ولكن لّنها تتناز ل عن حقوق النسخ )  (copyrightالتي تحفظها الرخص المنغلقة والتي يؤدي سوء
استخدامها إلى الحتكار والتبعية.
ص تحت غنو العمومية مههع برنامههٍج
 .2منع تنغيير رخصة العمل المشتق حتى وإن كان تركيًبا لبرنامٍج مرخ ٍ
ثاٍن تحت رخصة مختلفة .بسبب هذا الشرط ُتودصف رخصة غنو العمومية بأّنها فيروسيٌة لّنها تتعههدى
ص بها  ،حتى وإن كان هذا جههزًءا ضههئيًل
إلى كافة البرنامج بمجرد أن يستعمل فيه مطوره أّي شيٍء مرخ ٍ

وكان باقي البرنامج منغلًقا .هذا الشرط مما ُيؤخذ على رخصة غنو العمومية لّن فيههه  -حسههب كههثيرين
وخادصًة الشركات -تعٍد على حقوق الملكيههة الفكريههة ) .(intellectual propertyفههي المقابههل

ص وسههطيٍة
ص حرٌة مثل بيأسدي وأمآيتي وأباتشي الههتي سههيأتي ذكرههها  ،ت Eدصههّنف كرخهه ٍ
هناك رخ ٌ

) (copy-centerلّنها ل تشترط فتح مصدر التنغييرات على العما ل المرخصة بها ول فتههح مصههدر
الجزاء المنغلقة إذا تم تركيبها مع هذه العما ل .الرخص الوسطية ُتودصف أيًضا بالرخص المتساهلة

ص
) (permissive licensesلّنها تسمح للمطورين بتنغيير رخصة العما ل المشتقة ولو إلى رخ ٍ
تجاريٍة منغلقٍة.

 .3في إدصدارها الثاني  ،تمنع رخصة غنو العمومية توزيع البرامج تحتها إذا لم يكن فههي مقههدور الُمههوزع
احترام حقوق المستخدم بسبب شروٍط يفرضها طرٌف ثالٌث )كقانون بلٍد ما أو عقٍد مههع شههريٍك يمنههع
من فتح المصدر( .رغم أّن هذا الشرط الذي ُيسمى شرط "الحريههة أو المههوت" يهههدف كسههابقه إلههى
حماية حريات المسههتخدم  ،إل أّنهمهها تسههببا فههي نفههرة عههدٍد مههن المههبرمجين مههن اسههتخدام المكتبههات

الصادرة تحت هذه الرخصة .ولتفادي هذا الشكا ل عمدت مؤسسههة البرمجيههات الحههرة إلههى تههأليف

رخصة غنو المكتبية المذكورة في الفقرة التالية.

 .4في الدصدار الثالث من رخصة غنو العمومية  ،الذي ساعد في تههأليفه المحههامي أيبههن مههوقلن والمركههز
القانوني لحرية البرمجيات  ، SFLCأضيفت عدة بنوٍد نذكر منها:

ا.
ا.

منع وضع براءات الختراع على البرمجيات ).(software patents
منع القيود التي توضع في العتاد للحد من تنغيير البرامج الحرة التي تعمههل عليههه .وهههو مهها يسههمى
10

التايفوايزايشن

Tivoization

) (8نسبًة إلى الشركة التي اشتهرت بهذه الممارسة .لقههد تسههبب

هذا البند في نقاشاٍت ساخنٍة في مجتمع البرمجيههات الحههرة كههان مههن نتائجههها رفههض مطههور نههواة

لينكس ترقية رخصتها إلى الدصدار الثالث  ،لّن الُرخص  -حسب رأيه  -خادصٌة بالبرمجيههات ول

ب.
ج.
د.

يجب أن تتعدى إلى العتاد.

توضيح توافقية غنو العمومية مع الرخص المفتوحة الخرى.
تعريف الكود المصدري بألفاٍظ قانونيٍة أدق.
تسهيل استرجاع حقوق المستخدم بعد خسارتها بسبب وقوع خرٍق سابٍق.

ب .رخصة غنو الكتباية LGPL

هي رخصٌة موجهٌة للمكتبات البرمجية ُوضعت للحد مههن الطبيعههة الفيروسههية لنغنههو

العمومية ) .(9أشهر البرمجيات التي تعتمدها هي مكتبة غنو للنغههة سههي والمكتبههة

الرسومية كيوتي  .Qtهذه الرخصة تشبه غنو العموميههة لن ّههها تشههترط فتههح مصههدر

العما ل المشتقة .أّما البرامج التي تستعمل المكتبات الخاضعة لهذه الرخصة من دون اشتقاق فيمكن توزيعها

دون فتح مصدرها .هذا ينطبق مثًل على أّي برنامههٍج ُرسههومٍي منغلههٍق يسههتعمل كيههوتي شههرط أن ل يكههون مكتبههًة

رسوميًة أخرى مبنيًة عليها بحيث تزيد في خدماتها أو تنغيرها .نفس الشيء يقا ل للبرامههج الههتي تسههتعمل مكتبههة
ّ
 zlibالمنغطاة برخصة غنو هذه ومنها برنامج أدوبي فلش المنغلق.
استعما ل أّي مكتبٍة في أّي برنامٍج يتّم إما بتحميلها ديناميكيهها مههن ملفاتههها الكائنيههة

تشنغيل البرنامج )و هو ما يسمى بالربط الديناميكي
مل ٍ
ف تنفيذٍي واحٍد )و هو ما يسمى بالربط الثابت linking

linking

)files

 (objectأثنههاء بههدأ

 (dynamicأو بدمجها معههه أثنههاء ِبنههائه لتكههوين

 .(staticفههي الحالههة الولههى  ،تسههمح الرخصههة
بتوزيع المكتبة مع البرنامج من دون قيوٍد  ،هذا إذا لههم تكههن موجههودًة فههي النظههام مسههبًقا أو متههوفرًة فههي حزمههٍة

مستقل ٍة .أما في الحالة الثانية فالرخصة تشترط "على القههل" تههوفير الملفههات الكائنيههة للبرنامههج حههتى يتمكههن
المستخدم من إعادة ربطه مع إدصداراٍت حديثٍة من المكتبة .عبارة "على القههل" هنهها تعنههي أن توزيههع مصههدر
البرنامج برخصٍة مثل غنو العمومية يعتبر وفاًء بشرط الربط من باب أولى.
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ج .رخصة بايأسدي BSD

أّلفتها جامعة كالفورنيا بركلي لنشر مصدر نظام التشنغيل العريق بيأسدي والههذي ُطههور فههي
مخابرها انطلًقا من يونكس ) .(10هذه الرخصة تستخدم في توزيعات بيأسدي المتعددة
وفي برامج أخرى كثيرٍة .في البداية كانت تحتوى على البنود الربعة التالية:

 .1أّي إعادة توزيٍع لمصدر البرنامج يجب أن تذكر عبارة حقوق النسخ باسههم المؤلههف وقائمههة الشههروط
هههههذه وفقههههرة إخلء المسههههؤولية عههههن أي ضههههرٍر ينجههههم عههههن اسههههتخدام البرنامههههج

) warranty

.(disclaimer
 .2أّي إعادة توزيٍع للصههينغة الثنائيههة ) (binaryللبرنامههج يجههب أن تههذكر عبههارة حقههوق النسههخ باسههم
المؤلف وقائمة الشروط هذه وفقرة إخلء المسؤولية في الوثائق أو المواد المرفقة مع التوزيعة.

 .3كههل العلنههات الشهههارية الههتي تههذكر خههدمات هههذا البرنامههج أو تههذكر اسههتعماله يجههب أن تعههرض
العتراف التالي" :هذا المنتج يحتوي على برامج طورتها جامعة كالفورنيا بركلي".

ُ .4يمنع استعما ل اسم الجامعة أو مساهميها في تأييد أو تعزيز العمهها ل المشههتقة مههن هههذا البرنامههج مههن
دون إذٍن كتابٍي مسبٍق.

بعد انتشار رخصة بيأسدي نجم مشكٌل عن بندها الثالث الُملقب بالشهاري .حيث ُيضطر المههّوزع إلههى ذكههر
اعتراٍف بكل المساهمين في كل العلنات الشهارية وهذا أمٌر مضجٌر عندما يفوق عههددهم السههبعين كمهها هههو
الحا ل في توزيعة نت بيأسدي  .NetBSDلذا تّم حههذف هههذا البنههد مههن رخصههة جامعههة بركلههي وعههدٍد مههن

الرخص المشتقة منها  ،فصار هناك رخص بيأسدي قديمٌة ورخص جديدٌة أو معّدلٌة .بعض الرخههص الجديههدة

حذفت أيًضا البند الخير وأدصبحت تسمى بيأسدي ذات بنههدين
توزيعة فريبيأسدي .FreeBSD

)2-Clause

 (BSDكمهها هههو الحهها ل فههي

أهم ميزٍة في عائلة رخص بيأسدي هي السماح بالستخدامات التجارية للبرامج المرخصة بها لّنها ل تشههترط
أن تكون العما ل المشتقة مفتوحة المصدر .أشهر المثلة على هذا هو نظام التشنغيل

 Xونظام راوترات جونيبر  Juniperالمنغلقان و المشتقان كلهما من فريبيأسدي.
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ماك أواسأكس Mac OS

د .رخصة موزيل العموماية MPL

أّلفت من طرف شركة نتسههكيب  Netscapeدصههاحبة المتصههفح الرائههد زمههن بدايههة

انتشار النترنت وذلك لفتح مصدره مع البقاء على إمكانية غلقه واسههتخدامه تجاري ًهها.

هذه الرخصة ترعاها الن مؤسسههة مههوزيل المسهتقلة ) ، (11حيههث تسهتعملها فهي نشهر
تطبيقاٍت خادصٍة بالويب أشهرها متصفح فايرفوكس  Firefoxوبرنامج البريد ثاندربيرد .Thunderbird
نص رخصة موزيل الولى هو مثههاٌ ل عهن اللنغههة المعقههدة الههتي يسههتخدمها القهانونيون .لههذلك بهد ل عهرض أبهرز

بنودها سنشرحها من خل ل مقارنتها بالفئتين السابقتين .من جهة  ،رخصة موزيل تشبه رخص بيأسدي المعّدلة
لّنها تسمح باستعما ل أجزاء مفتوحٍة في تركيب برامج منغلقهٍة وههذا يعنهي أّنهها ليسهت فيروسهيًة .مثًل متصهفح
نتسكيب ذو الرخصة التجارية مركٌب من جزٍء منغلههٍق مملههوٍك هههو برنامههج المحادثههات  AIMوجههزٍء مفتههوٍح هههو
طاقم برامج موزيل الذي يشمل المتصفح وبرنامج البريد ومحرر .HTML
من جهٍة أخرى  ،رخصة موزيل تشبه رخص غنو لّنها تشترط فتح أّي تنغييههراٍت علههى ملفههات الكههود المصههدري

المرخصة بها .لكّنها  ،على عكس رخصة غنو المكتبية  ،ل تطلب توزيههع الملفههات الكائنيههة للجههزاء المنغلقههة إذا
تّم دمجها في البرنامهج مهع الجهزاء المفتوحهة باسهتعما ل الربهط الثهابت .إًذا رخصهة مهوزيل ههي وسهٌط بيهن
الرخههص اليسههارية المتشههددة والرخههص المتسههاهلة ولجههل هههذا تصههنف كرخصههٍة يسههاريٍة ضههعيفٍة ) weak
.(copy-left
من المشتقات البارزة لرخصهة مهوزيل هنهاك رخصهة التطهوير والتوزيهع المشهترك  (12) CDDLالهتي أّلفتهها
شركة دصن لفتح مصدر نظام التشنغيل أوبنسولرس  .OpenSolarisحيث زادت عليههها شههرط نقههل ملكيههة
التعديلت الُمطورة من أطراٍف أخرى قبل قبولها في مشروعها .هذه الرخصة  ،كأدصههلها  ،ل تتوافههق مههع رخصههة
غنو العمومية وهذا ما منع مثًل نقل نظام الملفات المتطور  ZFSالمرخص بها إلى نواة لينكس.
ه .رخصة أباتش Apache

هي رخصٌة متسامحٌة ألفتها مؤسسة برمجيههات أباتشههي لنشههر مصههدر خههادم

الويب الههذي يحمههل نفههس السههم  ،ثههم اسههتخدمت لحًقهها فههي اللف مههن
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البرامج و المشاريع الخرى .هذه الرخصة تشترط وضع نسخٍة من نصهها فهي العمهل المشهتق مهع ذكهر عبههارة
حقوق النسخ باسم المؤِّلف وعْزِو المساهمات لدصههحابها وذكههر العلمههات المسههجلة وبههراءات الخههتراع إن

وجدت ) .(13رخصة أباتشي ليس فيها شرط فتح مصدر التعديلت وبالتالي يمكن استعما ل البرامههج المنغطههاة
بها في أعماٍ ل منغلقٍة كما هو الحا ل مع رخص بيأسدي .لكن ميزتها على الرخص المتسامحة التقليدية هي أّنها

تحمي المستخدمين بمنحهم حق استعما ل براءات الختراع الموجههودة فههي البرنامههج الدصههلي والههتي يملكههها
مطوره .بالمقارنة مع اللنغة البسيطة لرخصههة بيأسههدي الههتي أُ ِل ّفههت فههي حقبههٍة سههابقٍة  ،تُعههد لنغههة رخصههة أباتشههي

القانونية الحديثة خياًرا مفضًل للشركات التي تستعمل أو تطور المصادر المفتوحههة .مثًل النُسههخ الولههى مههن

خادم ويب جوجل الُمنغلق اشُتقت من خادم أباتشي ثّم تطورت في منحى آخر.
و .رخصة أمآيت MIT

ألفها معهههد ماساشوسههتس للتقنيههة  MITلتنغطيههة نظههام النوافههذ أكههس

) X window

 (systemالذي يوفر الواجهة الرسومية على يونكس ومشتقاته ) .(14هذه الرخصههة
التي تنغطي مثًل لنغتي البرمجة

 Luaو on rails

 ، Rubyتسمى بعبههارة أدق رخصههة

 x11باعتبار أّن معهد ماساشوستس ألف رخًصا أخرى غيرها .تعتبر  x11من أيسههر

الرخص المفتوحة وأكثرها تحرًرا إذ تحتوى فقط على فقرة إخلء المسؤولية مع شرط وضع نسههخة مههن نههص
الرخصة وهي بهذا مكافئة لرخصة بيأسدي ذات بندين في السماح بنغلق مصدر العما ل المشتقة.

من الطريف أن رخصة نظام النوافذ  XFree86المشتقة من  x11زادت عليها بنًدا إشهارًيا يشبه ذاك الههذي

ُحذف من بيأسدي الدصلية .وقد كان لهذا التراجع أثٌر سيٌئ على مشروع  XFree86أدى به إلى النشههطار.

حيث تفرع عنه مشروع  X.Orgالذي احتفظ بالرخصة الدصلية وجلههب إليههه أغلههب المههبرمجين ممهها جعلههه
ُيعّوض سابقه في وقٍت قصيٍر .هذا المثا ل يد ل على أهمية الرخص في عههالم البرمجيههات الحههرة إذ أّن التنغييههر
فيها للتضييق على حرية المبرمجين أو المستخدمين قد يتسبب في إندثار مشاريع كبيرٍة.
ز .رخصة أفيو AGPL

لقد ُألفت رخص غنو السههابقة قبههل انتشههار النههترنت أيههام كههان النمههوذج الربحههي
للشركات يقوم على توزيع البرمجيات لتثبيتها على حواسههيب المسههتخدمين .لهههذا
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لم تشترط هذه الرخص فتح مصدر العما ل المشتقة إل إذا تم التوزيع .لكن بعد انتشار النترنت ظهر نموذج
الحوسبة السحابية الذي يوفر البرمجيات كخدماٍت عبر الشبكة وهههو مهها تفضههله الشههركات لن ّههه يجعههل الزبههائن

يدفعون اشتراكاٍت دوريٍة بد ل شراء رخص البرامج مرًة واحههدًة .هههذا النمههوذج أدى إلههى بههروز "ثنغههرة مههزود
الخدمة" في رخص غنو بعد استعما ل البرمجيات الحرة  -وخادصة كومة لمب  -(15) LAMPبشكٍل واسٍع
في بناء الخوادم .هناك الكثير ممن استفادوا من هههذه البرمجيههات دون فتههح مصههدر تعههديلتهم باعتبههار أن ّههها ل
ُتوزع على المستخدمين بل تعمل على خوادم مملوكٍة.

لسِّد هذه الثنغرة قام هنري بوو ل بتأليف رخصة أفيرو  Afferoالولى عندما بدأ مشروعه كخدمة على النهههترنت
لدعم البرمجيات الحرة ) .(16حيث بناها علههى الدصههدار الثههاني مههن غنههو العموميههة بههإذن ومسههاعدة مؤسسههة

البرمجيات الحرة وأضاف شرط فتح مصدر العما ل المشتقة إذا كانت تعمل على خوادم في الشههبكة .بعههدها

فكرت المؤسسة في ضم هذا الشرط للدصدار الثالث من رخصة غنو العمومية لكنها عَدَلت عههن هههذه الفكههرة
وقررت وضع رخصٍة مستقلٍة تجمع بين الثنين وهي رخصة غنو أفيرو .3

15
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المعمال التشتقة
.8

هل ك إضافٍة لواة لنكس ي ب أن تعضع لرخصة غنو العموماية؟

إذا كانت هذه الضافة مشتقًة من النواة فيجب أن تكون رخصتها موافقًة للدصههدار الثههاني لنغنههو العموميههة مههن
دون شك .لكن هناك خلٌف حو ل الضافات التي تكون في شكل وحداٍت ُتحمل ديناميكًيا ول َتسههتعمل مههن

لينكس إل واجهته البرمجية .في رأي لينههوس وعههدٍد مههن المطههورين يمكههن قبولههها كوحههدات منغلقههة لكنهههم ل

يشجعون هذا.
.9

ُ
لاذا تستثن بعض وحدات نواة لنكس من رخصته؟

ص بالشركة التي طورته أو تكون برمجهههًة
هذا يرجع إلى طبيعة هذه الوحدات التي تكون غالًبا ُمعرفات عتاٍد خا ٍ
لتقنياٍت معينٍة في ُنظم التشنغيل تم تطويرها على أنظمٍة أخرى مثل يونكس وغيره  ،ربما حتى قبل وجود لينكس.
ُمعرفات العتاد المتقدم ُتبرمج غالًبا مرًة واحدًة بشكٍل يسمح بنقلها إلى أنظمة تشنغيٍل مختلفٍة بتعههديلٍت طفيفههٍة.
هذه المعرفات تحتوي على أسراٍر تقنيٍة يخشى المطور من كشفها لمنافسيه عنههد فتههح مصههدرها .وهههذا ينطبههق

دصا على البرامج الثابتة ) (firmwareالتي ُتشنغل مثًل مصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة في
خصو ً
الميههدان ) ، (FPGAأو تُشههنغل معالًجهها ُمضههمًنا فههي العتههاد
تطبيقيًة ).(ASIC

)core

 ، (embeddedأو تُشههنغل دارًة مدمجههًة

أيًضا تقنيات ُنظم التشنغيل يمكن نقلها من نظاٍم إلى آخههر بههإجراء تنغييههراٍت علههى مصههدرها كههي توافههق الواجهههة
البرمجية للنظام الُمضيف .مثًل نظام الملفات أندرو ُطِّور أوًل على نظام تشههنغيٍل أكههاديمٍي لشههركة آيبيأم مشههتٍق
من بيأسدي  ،ثم ُنقل لحًقا إلى أنظمٍة عديدٍة منها لينكس) .(17كذلك من الشائع أّن نسخًة قديمًة لنظام ويندوز
 Windowsأخذت كومة بروتوكولت الشبكة  TCP/IPمن أو ل نظاٍم ُبرمجت فيه وهو بيأسدي كذلك ).(18
.10

ً
ُ
أل يعد استعمال الواجهة البجماية لواة لنكس ف الوحدات الغلقة اشتقاقا؟

الواجهة البرمجية ل تحتوي غالًبا على خوارزمياٍت  ،بل فيها تعريفاُت دواٍ ل وثههوابٍت ومتنغيههراٍت وهياكههل بيانههاٍت
وأوامر بسيطٍة .ولهذا فاستخدامها ل ُيعتبر اشتقاًقا في عرف فريٍق من المطههورين .طبًعهها هنههاك فريههٌق آخههر يههرى
17

18

http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_File_System
http://www.kuro5hin.org/?op=displaystory;sid=2001/6/19/05641/7357
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العكس .عادًة في نواة لينكس ُيوضع كل رمٍز من مكونات الواجهة في أمر  SYMBOL_EXPORTكي يتسهههنى
استعماله بشكل دصحيح من طرف الوحدات التي ُتحَّمل ديناميكيا حتى وإن كانت منغلقًة .لحًقا تّم إضافة أمر
 SYMBOL_EXPORT_GPLلتعريف الواجهات التي يريد مطوروها أن ُتستخدم حصرًيا من طرف وحههداٍت

تتوافق رخصتها مع غنو العمومية  .2حسب لينوس هذا المر يقطع الشك باليقين في أّن مطور الواجهة يعتههبر

استعمالها اشتقاًقا ) ، (19لكن رغم هذا يبقى الخلف بين الفريقين قائًما ).(20
.11

ما ه وجهة الرظر الصائبة فايما يص وحدات الواة الغلقة؟

نظرًيا لن ُتعرف وجهة النظر الصائبة إل إذا ُحسمت المسألة في المحاكم ولكن ليس هنههاك تههوجٌه نحههو هههذا.

عملًيا رأُي لينوس المتسامح مع بعض الوحدات المنغلقة هو المعتمد في كثيٍر مههن التوزيعههات .حيههث دصههرح
باعتباره مالك جزٍء من المصدر أّنه لن يفرض الطبيعة الفيروسية لنغنههو العموميههة علههى المسههتخدمين مههع رغههم
تفضههيله لفتههح مصههدر هههذه الوحههدات ) .(23) ، (22) ، (21هههذا الموقههف طمههأن الشههركات وشههّجعها علههى
استعما ل لينكس وبالتههالي سههاعد علههى انتشههاره فههي مجههالٍت كههثيرٍة كخههوادم الشههبكة والحواسههيب اللوحيههة

والهواتف الذكية والنظمة المضمنة ).(embedded systems
.12

هل تسمح رخص غنو بالحتفاظ بمصدر العديلت إل أن يتم توزيعها؟

ص بنغنو العمومية أو المكتبيههة دون فتههح مصههدره مهها لههم يُههوزع علههى مسههتخدمين
نعم يمكن تعديل برنامٍج مرخ ٍ

آخرين .مثًل جوجل تقوم بتعديل نواة لينكس التي ُتشنغل خوادمها دون فتح مصههدر هههذه التعههديلتُ .رخههص
غنو تحمي حرية المستخدم في تصحيح أخطاء البرنامج أو تعههديله دون الرجههوع إلههى مطههوره الدصههلي .هههذا

للحد من الممارسات الحتكارية للشركات التي تطلب ثمًنا إضافًيا فقط لتصحيح أخطاء الدصدارات السابقة.
.13

هل ي ب شاء رخصٍة تاريٍة للبنامج اللصل معند توزيع تعديلٍت معلايه؟

عند توزيع العمل المشتق يجب وفق رخص غنو فتح مصدر التعديلت متى طلبها المسههتخدمون .أمهها إذا أراد

دصاحب التعديلت غلقها فل يمكنه ذلك إل بالحصو ل على ترخيص تجارٍي من مالك البرنامج الدصلي يأذن
له بإعادة توزيعه مع التعديلت وفق رخصٍة منغلقٍة .في هذه الحالة ُيعتبر البرنامج الدصلي مزدوج الترخيص.
/http://lwn.net/Articles/154602 19
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21

22

23

http://www.ifross.org/en/artikel/ongoing-dispute-over-value-exportsymbolgpl-function
http://lwn.net/Articles/13066
http://lkml.indiana.edu/hypermail/linux/kernel/0312.0/0670.html
http://arstechnica.com/business/news/2006/12/8428.ars
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التخايص الدزدوج والوافق بي الرخص
.14

ما هو التخايص الدزدوج؟

هو توزيع برنامٍج تحت رخصتين غير متوافقتين  ،إحداهما حرٌة يساريٌة والخرى إما منغلقهٌة وإمهها متسهاهلٌة .ههذه
الممارسة ممكنٌة فقط لمالك أو مالكي حقوق النسخ ) .(24اختيار رخصههٍة منغلقههٍة يخههدم مالكههها الههذي يربههح
ببيعها ويخدم أي ًضا مشتريها الذي يتجنب الطبيعة الفيروسية للرخصة اليسارية عند تعديل مهها اشههتراه أو تركيبههه

مع برنامجه الخاص .المكتبة الرسومية كيوتي تعههد مثههاًل علههى هههذا لّن مالكتههها نوكيهها ُ Nokiaتوزعههها تحههت
رخصٍة تجاريٍة ورخصة غنو المكتبية .كيوتي تعتبر كههذلك مثههاًل علههى الحالههة الثانيههة مههن الههترخيص المههزدوج
لّنها دصارت متوفرًة تحت رخصة غنو العمومية.

ص بنغنههو وبيأسههدي مًعهها ُ ،يفضههل اتبههاع الههدليل الههذي وضههعه المركههز القههانوني لحريههة
عند تعههديل مصههدٍر مرخهه ٍ

البرمجيههات ) (25لتفههادي مشههاكل كههالتي حصههلت سههابًقا بيههن مجتمعههي بيأسههدي ) (26ولينكههس ).(27
دصا  ،ل ينبنغي خرق القانون بحذف نص رخصة بيأسدي من المصدر  ،حتى وإن كههانت التعههديلت تههوزع
خصو ً
حصرًيا تحت غنو.

 .15ما القصود بالوافق بي الرخص الفتوحة؟
المقصود هو إمكانية تركيب برنامٍج برخصٍة مفتوحٍة مع آخر منغًطا برخصههٍة مفتوحههٍة مختلفههٍة ثههم توزيههع الناتههج
تحت الرخصة الثانية .فنقو ل أن الرخصة الولى توافق الثانيههة لّن شههروطها تسهمح بإعههادة ترخيههص برنامجههها

وفق شروط الثانية ول يلزم أن يكون العكهس دصهحيحا .مثًل رخصهة بيأسهدي ذات بنهدين توافهق رخصهة غنهو

العمومية لّنها تسمح بإعادة ترخيص البرامج الهتي تنغطيهها تحهت غنهو الهتي تحهترم البنهدين المهذكورين  ،لكهن
العكس غير دصحيح.

 24للمزيد من المعلومات حو ل مزايا وعيوب الترخيص المزدوج يمكن مراجعة المقا ل المترجم “التعهد  -طريقة جديدة للتعاون في المصادر
المفتوحة”على الرابط التالي:

25
26

27

http://chefrour.blogspot.com/2011/09/blog-post_15.html

http://www.softwarefreedom.org/resources/2007/gpl-non-gpl-collaboration.html
http://undeadly.org/cgi?action=article&sid=20070901041657
http://yarchive.net/comp/linux/dual_license_bsd_gpl.html
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.16

ً
ُ
هل نش برنامٍج ت ت رخصٍة حرٍة يفقد لصاحبه الق ف غلقه؟ مثل هل يمكن غلصصق مصصصدر

جافا  Javaأو مايسايكوال MySQL؟

إذا حصل غلٌق لمصدٍر مفتوٍح فهو ل يههؤثر علههى الدصههدارات السههابقة منههه .بتعههبيٍر آخههر  ،إذا ُوِّزع أّي مصههدٍر
برخصٍة حر ٍة فل يمكن التراجع عنه .لكن يمكن لمالكه غلق التعديلت في الدصدارات اللحقة بتنغيير الرخصة

وهو ما يسمى إعادة الترخيص .في حالة مشههاركة مسههاهمين مختلفيههن فههي ملكيههة المصههدر  ،فيجههب أن يوافقههوا

جميًعا على هذا وهو ما قد يأخذ وقًتا طويًل إذا كان عددهم كبيًرا .من المثلة على هذا مهها قههامت بههه مؤسسههة
موزيل عند إعادة ترخيص طاقم برامجها إلى رخصٍة ثلثيٍة تشمل غنو العموميههة والمكتبيههة إضههافًة إلههى رخصههة
موزيل الدصلية  ،حيث تطّلب المر موافقة مئات المساهمين واستنغرقت العملية بضع سنوات ).(28
ص
كذلك يمكن لمالههك برنامهٍج مفتههوٍح )تحههت أّي رخصههٍة حهرٍة( بيههع إضههافاٍت منغلقههٍة عليههه باسههتعما ل ترخيهه ٍ
مزدوٍج.هذا موجوٌد مثًل في مايسيكوا ل .طبًعا نفس الشيء ممكٌن لّي طههرٍف آخههر إذا كههانت رخصههة البرنامههج
متساهلًة )كبيأسدي وما شابهها(.

بالنسبة لجافا يمكن لمالكه أن ينغلق مصدر الدصههدارات الجديههدة منههه ولكههن ليههس فههي ذلههك فائههدٌة تههذكر .بههل

الحادصل هو العكس لّن جافا الن دصار متوفًرا تحت رخصة غنو العمومية مع استثناء الربط.
.17

كايف يقوم  FreeBSDبإدراج سطح الكت ب كيدي ورخصته متلفة؟

ص مختلفٌة في نفس التوزيعة وتشنغيلها على حاسوٍب واحٍد .كههل واحههٍد
عموًما يمكن وضع عدة برامج لها رخ ٌ
من هذه البرامج له رخصته الخادصة ولكل رخصٍة حيٌز تنحصر شروطها داخله .هههذا الحيههز فههي النغههالب هههو
فضاء العنهاوين المخصهص لكهل برنامهج فهي ذاكهرة الحاسهوب .كهل جهزٍء داخهل ههذا الفضهاء معنهٌي بشهروط

الرخصة .أما ما كان خارجه  ،سواء في نفس الحاسوب أو على حاسوب آخر  ،فهو يعتبر غالًبا جزًءا من برنامٍج
آخر  ،ول تنطبق عليه شروط رخصة البرنامج الو ل حتى لو كان يتفاعل معه.
مشروع  FreeBSDيقوم بتطوير النواة والجزء الساسههي مههن فضههاء المسههتخدم الههذي يشههمل مكتبههات النظههام
وأدوات يونكس تحت رخصة بيأسهدي .أمها بقيهة تطبيقهات المسهتخدم كالواجههة الرسهومية وسهطح المكتهب

ومتصفح الشبكة وطاقم البرامج المكتبية فهي موضوعٌة في التوزيعة )في نظام المنقههولت  (portsكههٌل حسههب

ص من ذاكرة الحاسوب .كذلك كل تطهبيٍق
رخصته .تعد النواة برنامًجا مستقًل بذاته لّنها ُتحّمل في فضاٍء خا ٍ
28

http://www-archive.mozilla.org/MPL/relicensing-faq.html
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ص من فضاء المستخدم .أما المكتبات فهي ُتحّمل مع التطبيقات وليس لها فضاٌء مستقل.
ُيحّمل في حيٍز خا ٍ
طبًعا لههذه القاعهدة اسهتثناءاٌت يضههيق أو يتسههع فيههها حيهز الرخصهة عهن الحهد المهذكور .مهن جههة  ،الرخهص
الوسطية الهتي تسهمح بهتركيب برامهج مهن أجهزاٍء مفتوحهٍة وأخهرى منغلقهٍة يكهون فيهها حهد الرخصهة ههو ملهف

ص بههها يجههب أن تخضههع لشههروطها أمهها
المصدر .مثًل في رخصة موزيل كل التعديلت في ملٍف مصدرٍي مرخ ٍ
التعديلت التي تضاف في ملفاٍت مصدريٍة منفصلٍة  ،وإن كانت جزًءا من نفس البرنامج  ،ل تخضع لها .مههن جهههة
أخرى  ،حد رخصة أفيرو يتعدى حيز ذاكرة الحاسوب الذي ُينفذ فيه البرنامج الُمرخص بها .فهههو يتعههدى إلههى

كل الحواسيب التي تحوي برامج تتفاعل معه.
.18

كايف نتار رخصة مكتبة الواجهة الرسوماية  Qtلطوير برنامٍج بلغة Python؟

مكتبة كيههوتي لههها رابطههان بلنغههة بههايثون  Pythonهمهها بههايكيوتي  PyQtوبايسههايد  .PySideرخصههة الدصههدار

 4.5من كيوتي ُمثلثٌة :تجاريٌة منغلقٌة أو غنو العمومية أو غنو المكتبية .بينما رخصة بايكيوتي مزدوجٌة :تجاريههة
أو غنو العمومية  ،بينما رخصة بايسايد هي غنو المكتبية فقط.

لستعما ل هذه المكتبات في تطهوير برنامهٍج منغلهٍق  ،يمكههن إمهها شههراء رخصهتين تجهاريتين مهن نوكيها وريفربانهك

كومبيوتينغ

Computing

 Riverbankمالكتي كيوتي وبايكيوتي على التوالي  ،أو -إذا كان هذا العمل غيههر

مشتٍق -يمكن اختيار كيوتي مع بايسايد تحت رخصة غنو المكتبية.

لستعما ل هذه المكتبات فهي تطهوير برنامهٍج حهٍر ل يمكههن اشههتقاق عمهٍل منغلههٍق منههه يجهب اختيهار كيههوتي مههع

بايكيوتي أو مع باي سايد تحت رخصة غنو العمومية .أما إذا كان الهدف تطههوير برنامههٍج مفتههوح المصههدر يصههلح
استعماله في عمٍل مشتٍق منغلٍق فيجب اختيار كيوتي مع بايسايد تحت رخصة غنو المكتبية.
.19

ما الانع من إنتشاء مشوٍع من مصدر  PyQt4برخصة غنو الكتباية أو بايأسدي التوافقة مع
غنو العموماية؟ لاذا لم تفعل نوكايا ذلك وبدأت مشوع بايسايد؟

أوًل توافق رخصة غنو المكتبية وبيأسدي مع غنو العمومية ل يعني أن العكس دصحيح .رخصة غنههو العموميههة
غير متوافقٍة مع غنو المكتبيههة ول بقيههة الرخههص اليسههارية الضههعيفة كمههوزيل  ،فضههًل عههن الرخههص المتسههاهلة
ص بها.
كبيأسدي .هذا بسبب طبيعتها الفيروسية التي تفرض فتح كل مصدر أّي برنامٍج فيه جزٌء مرخ ٌ

ثانًيا ل يمكن إنشاء مشروٍع مشتٍق من مصدر بايكيوتي تحت رخصٍة تُخههالف غنههو العموميههة لن ّههها تفههرض عههدم
21

تقييد شروطها .لهذا السبب ل تستطيع الشركات استعما ل بايكيوتي في مشاريع منغلقٍة دون أن تشههتري رخصههًة
تجاريًة من مالكتها .وهذه الرخصة التجارية ل تسمح بإعادة توزيع مصهدر بهايكيوتي تحهت أّي رخصهٍة أخهرى.

هي ُتعفي مشتريها من فتح البرنامج المشتق فقط .هذا الوضع يعيهق نوًعها مها انتشهار اسهتخدام كيهوتي مهع لنغهة
بايثون وما قامت به نوكيا من تطوير البديل بايسايد تحت رخصة غنو المكتبية يحل المشكلة.
.20

ما الانع من ترخايص مكتبة بايثون الالة بغنو الكتباية؟ هل يمكن أن تكصون هصذه الكتبصة
ً
الوسايطة حايلة لللفاف حول رخصة PyQt4؟
from PyQt4 import QSomething
class MyQSomething(QSomething):
pass

ل يمكن توزيع هذه المكتبة برخصة غنههو المكتبيههة لن ّههها مشههتقٌة مههن مكتبههة بههايكيوتي الههتي تخضههع لرخصهة غنههو

العموميههة .فههي البرمجههة الكائنيههة يُعههد الكههائن  MyQSomethingمشههتًقا مههن  QSomethingلّن دوالههه

الموروثة سههتكون  -بعههد ترجمتههها وتحميلههها فههي ذاكههرة الحاسههوب  -هههي نفسههها دوا ل الكههائن الدصههلي مههن

باي كيوتي .البنود التي تد ل على هذا في الدصدار الثالث من رخصة غنو العمومية هي  0و  .5البنههد  0ي ُعهه ِرف
ّ
البرنامج الدصلي والعمل المشتق الههذي ل يقتصهر علههى مجهرد نسههخ المصههدر حرفيهها .والبنههد  5يشههترط فتههح
مصدر كامل العمل المشتق وهو الذي يعطي الرخصة طبيعتها الفيروسية.
.21

هل يمكن إعدة ترخايص معمٍل متشتٍق ت ت غنو العموماية برخصة غنو الكتباية؟

التوافق بين الرخص فكرٌة دندنت حولها مؤسسة البرمجيات الحرة لتوضههيح إمكانيههة اسههتعما ل مصههادر تحههت

عدد من الرخص المفتوحة في برامج غنو العمومية  ،لكن العكس غير دصحيح بالضرورة .إذ ل يمكن ترخيص
عمٍل مشتٍق من غنو العمومية تحت أّية رخصٍة أقَل قيوًدا منههها .لههو كههان هههذا ُممكنهها لقههامت نوكيهها مثًل بتطههوير
بايسايد بناًء على مصدر بايكيوتي.
الرسم التالي يوضح أّن توافق بعض الرخص مع غنو العمومية ليس بالضهرورة علقههًة عكسهيًة  ،بهل غالًبها يكههون
علقًة ذات اتجاٍه واحٍد .مثًل السهم في الصورة يتجه من غنو المكتبية إلى غنههو العموميههة وليههس هنههاك سهههٌم

عكسٌي .هذا الرسم يبين أيًضا أّن قيود الرخص المذكورة تزيد بالتجاه نحو السفل ).(29
ّ
29

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Quick-guide-gplv3-compatibility.svg
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 .1توافق الرخص الحرة مع رخصة غنو العمومية.

23

24

خرق الرخص
.22

كايف يمكن معمل برنامٍج مغلٍق يستفايد من الفكر والصادر الفتوحة دون خرق رخصها؟

المر يختلف بين الفكار والمصادر .أوًل ُرخص حقهوق النسهخ تنغطهي المصهادر فقهط  ،أمها الفكهار البرمجيهة

التي تتمثل في الخوارزميات فتنغطيها براءات الختراع .ثانًيا قبل إدراج مصدٍر مفتوٍح فهي برنامهٍج منغلهٍق يجهب
دصا إذا كانت يساريًة .في حالة غنو العمومية مثًل سهُتلوث ههذه الرخصهة بهاقي
فهم رخصته بشكٍل جيٍد خصو ً
ص بها في برنامٍج منغلٍق فربمهها يتعههرض ُمطههوره لههدعوى قضههائيٍة
البرنامج إذا تّم توزيعه .عند اكتشاف جزٍء مرخ ٍ
تجبره على دفع تعويضاٍت لصاحبه وتفرض عليه فتح مصدر كل البرنامج وقد يكون هذا أسوء مههن وجهههة نظههر

المطور لّنه يخدم منافسيه.

بالنسبة للفكار  ،في السواق التي ُتق ُر براءات الختراع على البرمجيات )كالوليات المتحدة واليابههان(  ،يجههب
ّ
التأكد من أّن رخصة المصدر المفتوح الذي ُيراد استعماله تمنح المستخدم أيًضا رخصًة للبراءات الموجودة
فيه )كما تفعل رخصة أباتشي( أو على القل يجب التنبه من أّن هذا المصدر ليس فيه براءاٌت مملوكههٌة لطههرٍف
ثالٍث .إذا اسُتعملت فكرٌة محميٌة ببراءة اختراع في برنامٍج مفتوح أو آخر مشههتٍق منههه وحقههق دصههاحبه أرباًحهها ،
فليتوقع مطالبههة دصههاحب الههبراءة بتعويضههاٍت واحتمها ل دخههوله معركههًة قضههائيًة مكلفههًة .هههذا إذا لههم يكههن لههدى
المستفيد حقيبُة براءات اختراع معتبرة تمكنههه مهن رد الهجهوم وحهل القضههية عهن طريههق الههترخيص المتقهاطع

) (cross licensingللبراءات بين الطرفين.

مثًل فكرة تحويل أسماء الملفات الطويلة في نظام  FAT32إلى أسماٍء قصيرٍة تعمل على  Dosتخضههع لههبراءة

اختراع .هذه الفكرة كانت مبرمجًة في نواة لينكس التي استخدمتها شركة طههوم طههوم  TomTomفههي أجهههزة
إبحارها الناجحة .وبسببها تعرضت إلههى دعههوى قضههائيٍة مههن طههرف مايكروسههوفت  Microsoftانتهههت بتسههويٍة

سريٍة ل ندري هل وكم دفعت فيها طوم طوم )(30؟
.23

ّ ً
كايف يكتتشف لصاح ب برنامٍج حٍر أو مفتوٍح أن طرفا آخًرا خرق رخصته؟

خرق رخص البرامج الحرة والمفتوحة يأخذ أشكاًل عديدًة تبدأ بنسههبة برنامههٍج حههٍر إلههى غيههر دصههاحبه وتنتهههي

بدمج مصدٍر مفتوٍح في آخر منغلٍق .في الواقههع ل يوجههد طريههٌق واحهٌد لكتشهاف الخههروق وإن ّمهها ينبنغههي البحههث

والتقصي على طريقة المحققين .يمكن مثًل اللجوء إلى الجوسسة الصناعية أو الوشاية أو الهندسههة العكسههية.

30

http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/reports/6718/1
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طبًعا ليس الهدف هنا مناقشة الحكم الشرعي أو القههانوني لهههذه العمهها ل ولكههن الشههارة إلههى مهها يحههدث علههى

أرض الواقع .يمكن أي ًضا دراسة سلوك البرنامج المشههكوك فيههه باعتبههاره علبههًة سههوداء تبههوح بأسههرارها عههن

طريق ُمدخلتها وُمخرجاتها .الكثير من البرامج لها بصماٌت تميزههها عههن غيرهها خادصههًة إذا كههانت تعمهل علههى
المههر -O

الشبكات .مثًل  ،تقدم أداة  nmapخدمًة تسمى بصمة نظام التشههنغيل )مههن خل ل
التعرف على نوع نظام حاسوٍب بعيٍد بتحليل حزم البيانات التي ُيرسلها على الشبكة.

.24

 (nmapتحههاو ل

ما العمل معند اكتتشاف سقة برنامٍج مفتوح الصدر؟

إذا كان المقصود بالسرقة هو استعما ل أو توزيع البرنامج الدصلي أو أعماٍ ل مشههتقٍة بطريقههٍة ل تحههترم شههروط
ف عههن الخههرق الُملحههِظ  ،وربمهها طلههب
رخصته  ،فينبنغي أوًل مراسلة الُمخالف وطلب تصههحيح الوضههعية بههالك ّ

تعويضات حسب طبيعة الضرار الناجمة عن الخرق .طبًعا الفضل لصههاحب البرنامههج الدصههلي توكيههل محههاٍم
للقيام بهذا .أما المستخدم الذي يقف على الخرق فيمكنه إخبههار المؤسسههة الراعيههة للبرنامههج أو مؤسسههٍة غيهر
ربحيٍة ُتعنى بالدفاع عن البرمجيات الحهرة .مههن المثلههة علههى النههوع الو ل هنههاك مؤسسههة البرمجيهات الحهرة ،

مؤسسة أباتشي  ،مؤسسة موزيل  ،ومشروع إكليبس  .Eclipseمن المثلههة علههى الصههنف الثههاني هنههاك المركههز

القههانوني لحريههة البرمجيههات ) ، (31موقههع خههروق غنههو العموميههة ) ، (32ومؤسسههة الحههدود اللكترونيههة

EFF

).(33
في النغالب تكفي مراسلة الجهة التي أْقدمت على خرق رخصٍة حرٍة لحل المشكلة بالتراضههي كمهها حصههل فههي

مثههالي مايكروسههوفت وسيسههكو المههذكورين فههي السههؤا ل رقههم ) (34التههالي  ،أمهها إذا لههم يسههتجب الُمتعههدي

بتصحيح الوضع فيبقى إمكانية ملحقته قضائًيا.
.25

هل يمكن طرح مصدر برنامٍج من غي رخصة؟

نعم ُيمكن نشر مصدر برنامٍج من دون رخصة .لكن من ُيقدم على هههذا ُيعهرض نفسههه لخطريههن .الخطههر الو ل
ّ
هو احتما ل تحميلِه مسهؤولية أّي ضهرٍر ينجهم عهن اسهتخدام البرنامهج إذا لهم ُيحهّذر المسهتخدم مسهبقا .لههذا
السبب تحتوي أغلب الرخص الحرة على فقرة إخلء المسؤولية .في نفس السياق  ،يمكن أن يتعههرض الُمبرمههج

أو ال ُموزع لدعوى خرق براءة اختراع إذا كان برنامجه يستعمل تقنيًة تنغطيها هذه البراءة .إذا أقر القضاء وقوع
ّ
31

32
33

http://www.softwarefreedom.org
http://gpl-violations.org/about.html
http://www.eff.org
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هذا الخرق فقد ُيجبر الُمذنب على دفع تعويضاٍت إذا ثبت أّنه على علٍم بوجود البراءة قبل نشر البرنامج.
الخطر الثاني يكمن في احتما ل ضياع حقوقه إذا أْقدمت شركٌة على استعما ل البرنامج لحسابها الخاص .فههي

هذه الحالة سيكون من شبه المستحيل منُعها من ذلك لّن دصاحب البرنامهج لهم ي ُّوضهح شهروط اسهتخدامه.
في نفس هذا السياق أيًضا  ،إذا كان البرنامج يحتوي على اختراٍع جديٍد لهم ُيسهجل باسهم المالهك فيمكهن لّي

جهٍة أن تستفيد منه حتى وإن لم تنسخ المصدر حرفًيا.

لهذه السباب فالفضل لمن يريد أن يتناز ل عن حقوقه عند نشههر مصههدر برنههامجه أن يختههار أحههد المريههن :إمهها
التخلي عن ملكية البرنامج بشكٍل واضٍح كي يصبح ملًكا عاًما أو وضعه تحت رخصٍة حرٍة مثل أباتشي فيها على
القل شرط إخلء المسؤولية مع توضيح موقف المطور من أية براءات اختراع محتملة في هذا البرنامج.

27
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المعمال الجارية
 .26هل يمكن استعمال الرخص الرة ف نتشاٍط تارٍي يقوم ع بايع البجمايات؟
ِلاستخدام مصادر مفتوحٍة في برامج تجاريٍة منغلقٍة ُينصح بالبتعاد عن ُرخههص غنههو وتفضههيل رخصههة متسههاهلة

كأباتشي .أما من يريد فتح مصدر برنامجه ليفيد ويستفيد من مجتمع البرمجيههات الحههرة  ،دون أن يعطههي منافسههيه

امتياًزا مجانًيا  ،فعليه بالدصدار الثالث من رخصة غنو العمومية.
.27

هل رخص غنو تمنع بايع المعمال التشتقة من برامج مرخصٍة بها؟

رخص غنو تسمح ببيع البرامج التي تنغطيها بشرط عدم إضافة قيوٍد عليها .المقصود بالبيع هنا هو توزيههع هههذه
البرامج أو ما اشتق منها بمقابٍل مادٍي دون الرجوع للمطههوِر الدصههلي لن ّههه أَِذن بههذلك ابتههداءً باختيههاره لنغنههو.

الثمن المدفوع يكهون غالبًهها عوًضهها عهن تكلفهة التوزيهع فهي وسههائط التخزيهن كهالقراص أو خههوادم الملفههات
أو يكون مقابل توفير الههدعم الفنههي .مثًل شههركة ردهههات  RedHatتههبيع توزيعههة لينكههس فيههها عهدٌد كههبيٌر مههن

البرامج المرخصة بنغنو وُتقدم لمسههتخدميها دعًمهها فنًيها يشههمل الجابهة علههى استفسههاراتهم وتصههحيح الخطههاء
البرمجية وتوفير ترقياٍت دورية.
.28

هل يمكن تطوير برنامٍج يستخدم مكتبة كايوت وبايعه مع الحتفاظ بالصدر؟

.29

ً
هل يمكن لتشتي برنامٍج مغلٍق أن يوزمعه جمانا؟

نعم إذا لم يكن عمًل مشتق ًا منها .هذا لن كيوتي الن موزعٌة تحت رخصة غنو المكتبية والفضل ربطههها بهههذا
البرنامج ربًطا ديناميكًيا.

عمو ًما البرامج المنغلقة التي تباع مع اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي ل يمكن إعادة توزيعها مجاًنا ول حههتى
بمقابل لّن هذه التفاقية ل تسمح بذلك .أما إذا أَِذن مالك هذه البرامج بتوزيعها مجانًهها فهههي تسههمى برمجيههاٌت
مجانيٌة  freewareأو برمجيههاٌت مشههتركٌة  .sharewareوهههذه تختلههف عهن البرمجيههات الحههرة والمفتوحههة
لّنها ل تعطي المستخدم حرية دراسة المصدر أو تنغييره.

ُ
 .30هل يق لطوٍر وضع معوقاٍت تمنع استعمال برناجمه ع أكث من جهاٍز؟
إذا كان هذا البرنامج موزًعا تحت رخصٍة منغلقٍة  ،حتى لو كان مشتًقا من عمٍل مفتوٍح تحههت رخصههٍة متسههاهلٍة ،
فيمكن لُمطوِره وضُع معوقاٍت برمجيٍة أو غير برمجيٍة لمنع المستخدمين من التعدي على الرخصة المنغلقههة .أمهها
29

إذا كانت رخصة البرنامج يساريًة قويًة فل يحق له عمل معوقاٍت تحد من استعما ل البرنامج أو توزيعه.
.31

ما ه المارسات الحتكرية لعض الشاكت الت تستغل الرخص الغلقة؟

الرخص المنغلقة ليست مشكلًة في حد ذاتها لكنها وسيلٌة يمكن إساءة اسهتخدامها عنهد انعهدام الهرادع .هههذا

لّنها ُتقيد حريات المسههتخدم وُتسهههل بههذلك القيههام ببعههض الممارسههات الحتكاريههة وإن لههم تكهن دافًعهها لههها.
ّ
المقصود بالممارسات الحتكارية هنا هو ما تقوم به بعههض الشههركات مههن ُسههلوِك سههبٍل ملتويههٍة للتفههوق علههى

منافسيها والقضاء على التنوع في السوق .مثًل بفرض البرامج على المستخدمين ووضعهم فيمهها يُسههمى بسههجن
البائع  vendor lock-inأو بإخفاء خدماٍت برمجيٍة في منصٍة أو نظام تشنغيٍل لمنع المنافسين مههن السههتفادة

منها .مثًل محاولة فرض متصفح أكسبلورار  Internet Explorerعلى مستخدمي ويندوز دفعت المفوضية
الوروبية لرغام مايكروسوفت على منح المستخدم خيار تثبيت متصفح ويب آخر.

 .32أل يعتب غلق الصدر احتكًرا لن الستخدم ل يعرف ما يري وراء التشاشة؟
كما أّنه يمكن شراء سيارٍة من دون اشتراط معرفههة تفادصههيل مكوناتههها  ،وكمهها أن ّههه يمكههن شههراء طعههاٍم مههن دون

اشتراط معرفة ودصفة تحضيره  ،فيمكن أيًضا شراء برنامج حاسوٍب من دون اشههتراط الحصههو ل علههى مصههدره ،
مادام المستخدم يوافق على رخصته من غير إكرٍاه .مصدر أي برنامٍج ملههٌك لمطههوره الههذي اسههتثمر فيههه جهههًدا
ووقًتا وماًل .لذا فهو حٌر في غلقه ول ينبنغي إجباره على فتحه لّن هذا تعهٍد علهى حهق الملكيهة .فهي المقابهل ل
ينبنغي أيًضا احتكار السوق وفرض برنامٍج معيٍن على المستخدم بشروٍط مجحفٍة.

غلق المصههدر وسههيلٌة والوسههيلة لههها حكههم النغايههة .إذا كههان النغلههق ي ُسههّهل ممارسههًة احتكاريههًة فعلههى الجهههات

المسؤولة التدخل لمنع ذلك ومحاسبة المخالف .أما إذا كان النغلق ضرورًيا للنمههوذج الربحههي للمطههور فههي

إطار المنافسة الشريفة فل بأس في هذا.
.33

 ب معه؟
ما الي يدفع الشاكت لغلق مصدٍر متشتٍق من برنامٍج مفتوٍح أو مرك ٍ

الدافع الساسههي هههو عههدم تمكيههن المنافسههين مههن أخههذ التقنيههة الموجههودة فههي التعهديلت مجانًهها .غالبًهها هههذه
الشركات تنفق على تطوير ِقيم مضافٍة ُتمكنها من بيع منتجاتها في السههواق وقههد يكههون هههذا نموذجههها الربحههي
ّ
الوحيد .في هذه الحالة فتح مصدر العمل المشتق يعني ببساطة إفلس الشركة .هذا النموذج الربحههي تسههمح
به الرخص الحرة المتساهلة والوسطية ول ُيعد احتكاًرا لّن البرنامج الدصههلي يبقههى متههوفًرا لكههل مههن يريههد أن

ُيطوره أو يربطه مع برنامٍج آخر.
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ُ
 .34لاذا يفعضل العض شاء رخصة كايوت تاريٍة وه متوفرة بغنو الكتباية؟
عموًما شروط رخصة غنو ل ُتعجب عدًدا من الشركات فتتفاداههها بشههراء رخصههٍة تجاريههٍة مههن مالههك البرنامههج
لسباٍب مختلفٍة  ،منها:
•

تنغيير مصدر المكتبة دون فتح مصدر هذه التنغييرات.

•

الحصو ل على دعٍم تقنٍي من مالك المكتبة أحسن وأسرع من دعم المجتمههع .مثًل إذا كههانت كيههوتي
ُتستخدم في منتٍج سينز ل السوق قريًبا  ،وأثناء التجريب الخير اكتشف المطهور خلًل فهي ههذه المكتبهة ،
ل يعرف كيف يصلحه ول يستطيع انتظار متطوعي المجتمع  ،ففي هذه الحالة قد ُيمثل الدعم الفني من

نوكيا طاقم النجاة الوحيد لهذا المنتج.
•

عدم إمكانية الربط الديناميكي بالمكتبة أو تفضيل الربهط الثهابت عليهه .إذا كهان ربهط البرنامهج بالمكتبهة
ثاب ًتا  ،فيجب توزيع كل ملفاته الكائنية كهي يتمكهن المسهتخدم مهن إعهادة ربطهه مهع الدصهدار الجديهد.
البعض ل يرغب فههي إعطههاء هههذه الملفههات لن ّههها قههد تكشههف تصههميم البرنامههج أو أسههراًرا أخههرى عههبر

الهندسة العكسية.

•

النغموض القانوني حو ل تعريف العما ل المشتقة .البعض يخشى من اعتبار برنامجه المبنههي مههع مكتبههٍة
ص تجاريههٍة لتجنهب أّي مشههكٍل قهد ينجهم عهن اسههتعما ل
مرخصٍة بنغنو مشههتًقا منهها  ،فُيفضهل شههراء ُرخه ٍ

رخصٍة فيروسيٍة "ُتلوث" مصادره المنغلقة .بعض الشركات اضههطرت إلههى فتههح مصههدرها ُمكرهههًة لّن
مطوًرا يعمل لحسههابها اسههتعمل جههزًءا حههًرا دون علههم المههديرين  ،كمهها حههدث لمايكروسههوفت )، (34
ص بنغنهو العموميهة  ،كمها
أو لّنها اشترت حزمًة أو شركًة أخرى ولهم تنتبهه لسهتعمالها لبرنامهٍج مرخه ٍ

حدث لسيسكو مع راوترات لينكسيس  Linksysاللسلكية ).(35
•

تفادي خطههر التعهرض لههدعوى خهرق بهراءات اخههتراع ومهها ينجههم عنهها مههن مشهاكل قضهائية وماليهة.

المصادر المفتوحة قد تحوي تقنيًة مسجلًة تحت براءة اختراع لطرٍف ثالٍث يمكن أن يهاجم مستعمليها
للحصو ل على تعويضاٍت معتبرٍة .في هذه الحالة رخصة المصدر المفتوح قد ل تحمهي المسههتعمل إذا
لم تكن فيها فقرة تخص براءات الخههتراع وهههذا حها ل الرخهص القديمههة كبيأسههدي والدصههدار الو ل
والثاني من غنو .أما إذا اشترى المستخدم رخصًة تجاريًة فهي تشمل في النغههالب ترخيصهها باسههتخدام

براءات الختراع الموجودة في البرنامج .في هذه الحالة  ،أوًل المستخدم ليس مجبًرا على فتح مصههدر
34

http://arstechnica.com/microsoft/news/2009/11/windows-7-tool-violates-gpl-microsoft-will-op
en-source-it.ars

35

http://www.linuxfordevices.com/c/a/News/Cisco-settles-with-FSF-on-GPL-violations
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ض لّي بهراءة اخههتراع فيهه  ،وثانًيها حهتى عنههد
برنامجه وبالتالي يصعُب كشف وإثبات وجود خرٍق مفهتر ٍ

اكتشاف الخرق فالمسؤو ل عنه هو بهائع الرخصهة التجاريههة .مايكروسهوفت مثًل تهدعي أّن مصههدر نهواة
لينكس فيه تعٍد على عدٍد من براءات اختراعاتها وقد نجحت في عقد دصفقاٍت مع عدٍد مههن الشههركات
التي تستخدم لينكس للحصو ل على حق استخدام هذه البراءات ).(36
.35

ما ه الرخصة الناسبة لعمل مشو ٍع مفتوح الصدر يستفايد من مساهمات الجتمع ويتفظ

لصاحبه دون غيه بق توزيع نسخٍة تاريٍة مغلقٍة؟
إذا كههان مشههروًعا سههُيطور مههن الصههفر فأحسههن رخصههٍة هههي غنههو العموميههة إذا اشههترط دصههاحبه علههى بقيههة
المساهمين التخلي عن ملكية إضافاتهم .عندها يكون من حقه توزيع نسخٍة تحتوي تعديلٍت منغلقٍة .من المثلههة
على هذا ما فعله مطور مايسيكوا ل وما كانت تقوم به دصن في أوبنسولرس وأوبنأوفيسدوتأروغ.

ً
 .36هل يمكن الوثوق ف الرخص الرة ثقة معماياء؟
ليس هناك رخصٌة تستحق أن يِثق بها المطور ول المستخدم ثقًة عمياء لّنها كلها أعمههاٌ ل بشههريٌة سههتبقى ناقصههًة
ول أد ل على هذا من التحديثات الدورية التي تصدر لنصوص هذه الرخص .حتى رخصة غنو العموميهة الههتي
ُتعد أضيق الرخص الحرة وجدت فيها ثنغراٌت تم اسهتنغللها ثهم ُعهِّدلت فههي إدصهدارات متتاليهة أو فهي رخصهة
جديدة كما حدث مع ثنغرة مزود الخدمة التي سّدتها رخصة أفيرو.

36

http://www.kuro5hin.org/?op=displaystory;sid=2001/6/19/05641/7357

32

خاتمة
هنهها تنتهههي هههذه النبههذة حههو ل أشهههر الرخههص الحههرة والمفتوحههة الههتي تنغطههي الكههثير مههن المشههاريع التعاونيههة

كتوزيعات لينكس وغيرها .حيث تم تسليط الضوء بإيجاز على أبرز شروطها وأهم أوجه الشبه والختلف بينها

وتههم التطههرق لبعههض المسههائل المتعلقههة بههها كالعمهها ل المشههتقة والتوافههق بيههن الرخههص والخههروق والعمهها ل

التجارية.

تجدر الشارة إلى أّن شركة برمجيات بلك داك
البرمجيات الحرة وتقديم استشاراٍت حو ل كيفية استعمالها  ،أحصت في قاعدة بياناتها نحو مليون مشههروٍع مههن
ص طريفههٌة
أكثر من ستة آلف موقٍع فيها أزيد من ألفين ومئتين رخصٍة فريدٍة تنغطي مليير السطر .من بينها رخ ٌ
Black Duck Software

الرائدة فههي دراسههة مشههاريع

كتلك المسماة "رخصة رقصة الدجاجة" ).(37

هذا الكتاب لم يتناو ل الرخص الحرة التي تنغطي مواد تقنيٍة متعلقٍة بالحواسيب لكنها ليست برمجيههاٍت .هنههاك
على سبيل المثا ل ل الحصر رخصة غنو للوثائق

GFDL

) (38وعائلة رخص البههداع العمههومي

CC

)(39

التي تنغطي أعماًل متنوعًة منها الخطوط والصور .يمكن للقارئ الحصو ل على معلومات أكههثر حولههها بمراجعههة
الروابط أسفله.

هههذا الكتههاب لههم يتعههرض لنههواع الملكيههة الفكريههة الخههرى كههالرخص المنغلقههة الههتي تسههمى أيضهها المملوكههة

أو التجارية ول براءات الختراع بمها فيههها تلهك الههتي تنغطههي البرمجيهات ول العلمهات المسهجلة ول السهرار
التجارية .حيث يتطلب شرح كٍل منها كتابة مؤَلٍف مستقٍل ُيترك لهل الختصاص.

37

38

39

http://osdelivers.blackducksoftware.com/2012/11/13/son-of-weird-licens es
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
http://creativecommons.org/licenses
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