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قدمي ت

تقديم
  بالبمجيات الحرة والفتوحة الصققدر،ًا كبيًاياشهد العالم التقن منذ فتة ل بأس بها اهتمام

حيث أدصبح الجميع يتكلققم عققن فوائققد البمجيققات الفتوحققة الصققدر وأهميتهققا مققن تناحيققة التطققوير
 ر فائققدة البمجيققات الحققرة علققى تققوفي مبققالغ كققبية فققيقأو من تناحية القتصادية، حيث ل تقتص

 مجال تراخيص البمجيات، بل تتجه كلثي من الدول لعتماد البمجيققات الحققرة والفتوحققة الصققدر
من أجل تنمية القتصاد الحلي والتطوير التقن في مجال تقنية العلومات والتصالت.

  الكتيب عبارة عن مسلةبسلة من القالت التعريفية حول البمجيات الحرة والفتوحة الصققدراهذ
 ها على وادي التقنية لتعميم الفائدة للجميعشي جريدة الرؤية العماتنية، ثم قمت بنبنشها فقمت 

 وتةبسهيل الرجوع إليها. واليوم وبعد اتنتاشار الجهيزة اللوحية ارتققأيت بققأن تجمققع فقي كققتيب بصققيغة
ف ليةبسهل قراءتها وتداولها بي القّراء.إبي دي 

 ب هققو تققديم معلومقات مبةبسققطة وبعيقدة عقن الصقطلحاتي الكقتاي من هقذقالهدف الرئيةبس
 التقنية حول البمجيقات الحقرة والفتوحققة الصقدر وفلةبسقفتها القائمققة عليهقا، وامسقتعراض أهقم
 ممياتها وبرامجها وفوائدها. ومن ثقم امسقتعراض تجقارب بعققض القدول مققع البمجيققات الحققرة

أن تحذو حذوها الدول العربية.ى عةبس

د وفقققت لتقققديم محتويققات هققذا الكتققاب باشققكل جيققد، وكققأي عمققل إتنةبسققاتني،قققن أن قققأتم
فإتني ل أدعي الكمال، فإذا رأيت قصوًرا أو عيًبا فل تتد بمرامسلت.

 في النهاية قراءة ممتعة، ول تنس تنش هذا الكتاب على حةبسققابك فققي تويققت أو فيةبسققبوك
لكتوتني.لأو عب البيد ا

فهد السعيدي 
مسقط - سلطنة عمان



أول  ا ل فصل رة-ال ا حل اجيمت ر لا ب ة ياد ب 

الفصل الأول
بداية البرمجيات الحرة



الفصل الأول – بداية البرمجيات الحرة
 تاشهد الةبساحة التقنية في العديد من البلدان العالم حراًكا واضًحا لعتماد البمجيققات

  الدرامسققية والقتصققادية، تنتيجققة لققا اكتاشققفته مققناالحققرة والفتوحققة الصققدر فققي مناهجهقق
مةبستقبل مهن وتقن واعد لقتصادياتها على الدى الطويل.

 وفي الواقع تلعب البمجيات الحرة دوًرا ملمومًسا لتاشجيع النجاح والبتكار وماشاركة
 ن جميققع مجتمعققات التقنيققة حققول العققالم، متخطيققة الكققلثي مقن العوائققق الاديققةقققالعرفة بي

 والفكرية الت تحد من تنش العرفة التقنية من ملثل بققراءات الختاعققات واللكيققات الفكريققة
وحقوق امستخدام البمجيات وتعديلها على حةبسب مقتضيات العمل والوظيفة.

 ر الحومسققبة تنفةبسققه، ففققي عقققدصققتعود بدايات أو جذور البمجيات الحرة إلى بداية ع
 الةبستينات والةبسبعينات من القرن الاض كاتنت البمجيات توزع على شكلها الخققام، متاحققة
 للتعديل والاشاركة من دون قيود ول اتفاقيات عدم إفصاح الرسار. لقد كققاتنت ثقافققة عامققة

للمبمجي والطورين الهواة على حد الةبسواء.

  يققدعىIBMركة قققمن أبرز الملثلة للثل هذه اللثقافة في تلك الرحلة تنظام برمجي أتنتجته ش
 ، ويعتب من البامقج الولقى القت اتبعقت فلةبسقفة البمجيقات الحقرةACPبرتنامج التحكم الجوي 

 عبارة عن تنظام لدارة الحجوزات وما يتعلق بهققا مققن مهققامكان هذا البتنامج  والفتوحة الصدر.
 من ملثل حجوزات الفنادق، لقد كاتنت شفرته الصدرية متوفرة بالكمال لي مطور لن يعدل فيهققا

  لققدمجها فققيIBMركة قققأو يحةبسققنها أو يصققلح عللهققا، ثققم ترمسققل الدصققلحات بعققد ذلققك إلققى ش
البتنامج الدصلي وإعادة توزيعها.
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 8بداية البمجيات الحرة- الفصل الول  

 لقد كاتنت البمجيات تنتج في بيئات أكاديمية والختبات مما يجعل ثقافققة الاشققاركة
 ر جققذرًيا مققع تنهايققة عقققد الةبسققبعينات،قمنامسبة تماما لتلك الرحلة، إل أن المور بدأت تتغي

 حيث ارتفع الطلب على البمجيات وتخصيصها لهام معينة، مققع فصققل تكلفققة العتققاد عققن
 تكلفة البمجيات، مع التنيزياح العام من الختبات إلى الشكات التجارية، كققل ذلققك جعققل

فكرة الربح الادي تةبسيطر على العقلية الةبسائدة آتنذاك.

 سقققكققان مققن أبققرز ملمققح تلققك التغيقققيات رمسققالة بيققل جيتققس (كققان أحققد مؤمس
 م، حيث تندد بفكرة١٩٧٦مايكرومسوفت في تلك الفتة) الفتوحة إلى مجتمع الهواة في عام 

عتبها رسقة يجب أن يطرد دصاحبها من أي اجتماع.اماشاركة البمجيات و

ر للغققة بيةبسققك يققدعىقققم بققدأ بيققل غيتققس وبققول ألققن ببمجققة مفةبس١٩٧٥ففققي عققام 
 ألققتي بيةبسققك جديققد فققي شقققركتهم الناشققئة مايكرومسققوفت، ومققن أجققل هققذا الغققرض قققاموا
 بامسققتئجار موظققف جديققد لتطققوير، البمجققة امسققتغرقت شققهرين وبقيققة الةبسققنة قققاموا بعمققل
 توثيق للمفس وتحةبسينه وإضافة مميات جديققدة إليققه، تكلفققة العمققل وقتهقا فقاقت أربعقققي

ألف دولر.

 يقول جيتس أن امستجابة الجتمقع إلقى اللغقة الجديقدة كقاتنت جيقدة وإيجابيقة، ولكنهقم
 لحظوا أن تنةبسبة من اشتوا ألتي بيةبسك قليلة وذلك راجع إلى أن الهواة ينةبسخون البتنامج

الجديد ول ياشتوتنه، والرباح الت حصلوا عليها كاتنت ل تاشجع على إكمال الشوع.

 هنا ينبي بيل جيتس إلى توضيح تنقطة جديدة فققي عققالم التقنيققة، وهققي أن البامققج
يجب أن يدفع لها باللثل كما يدفع إلى العتاد، لن تطويرها يحتاج إلى موارد بشية كبية.
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 ٩ةمسلةبسة تعرف على البمجيات الحر 

 ويصف بيل جيتس أن تنةبسخ البامج هو "رسقة" بمعن الكلمة، وأتنه من غيقر العقققدل
 طيعون تقديم عمل متقن من دون مقابققل.تعدم الدفع للبامج، لتنهم في ألتي بيةبسك ل يةبس

  الجديدة إلى الهواة وأتنه ل يوجد حافيزهثم يؤكد بأتنه ل توجد لديهم رغبة بتوفي برمجيات
 رقة وهققي تعطققي دصققورة ماشوشققةقققملثي لهذا الغرض، بل أن عمليققة تنةبسققخ البامققج هققي مس
للهواة ولهذا يجب أن يطرد من يقوم بها من أي اجتماع!

 إن لهجة الرمسالة يمكققن النظققر إليهققا بعققد مققرور أكققث مققن ثلثيقققن مسققنة، وبعققد تنجققاح
البمجيقققات الحقققرة فقققي العديقققد مقققن القطاعقققات علقققى أتنهقققا تتةبسقققم بمغالطقققات وتوقعقققات

غي موزوتنة، وحماس أكث من اللزم للدفاع عن فكرة البمجيات الملوكة.

 وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الرمسققالة جققاءت تعققبي للتغيقققرات الحادصقلة فقي ذلقك
 الوقت، حيث تحولت الكلثي من الشكات إلققى تققديم حلققول وبرمجيققات تجاريقة مغلقققة مقع
 حمايتها باتفاقيقات مجحفققة باشقكل كققبي لحريققة الةبسققتخدم، وكقان مققن أوائقل التنظمققة القت
 تحولت لن تكون برمجيات مملوكة هو تنظام يوتنكس، فبعد أن كققان يققوزع ويتققاح مصققدره
باشققكل مجققاتني، أدصققبح الجامعققات ل تحصققل عليققه إل بعققد توقيققع اتفاقيققات عققدم إفصققاح

عن الرسار وتراخيص تجارية معقدة.

 كل هذه التغييقرات مققا كققاتنت لتعجققب خريققج معهققد مامساتاشومسققتس للتقنيققة -وهققو مققن
 م الفاضل ريتاشارد مسققتولن،١٩٧٤أشهر العاهد العالية في الوليات التحدة المريكية- لعام 

والققذي عمققل فققي مختققبات العهققد بعققد ذلققك علققى تقنيققات الققذكاء الدصققطناعي وبرمجققة
التنظمققة الصققعبة، والققذي أعجققب بلثقافققة ماشققاركة البمجيققات والةبسققاهمة فققي تطويرهققا
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 وعدم تقييد حريات الةبستخدمي بل تاشبع إلى النخاع بلثقافققة الاشققاركة وأدصققبح مققن الهكققر
 الاشهورين (تنقصد بالهكر الجققاتنب الخلقققي وليققس مققا يتبققادر إلققى الذهققان مققن الخربيقققن
ومخققتقي التنظمققة)، حققت أتنققه عنققدما قققام العهققد بتلثققبيت تنظققام التحكققم بكلمققات الققرور

م، وجد مستولن طريقة لفققك تاشققفي كلمققات الققرور فقققام بإرمسققال رمسققائل إلققى١٩٧٧في عام 
ها بل شقققيء،وكققل الةبسققتخدمي بكلمققات مرورهققم الحقيقققة، مقتًحققا عليهققم بققأن يةبسققتبدل

حت يعيد حرية الودصول للنظام لكل شخص!

 م، عندما منع مستولن وزملءه١٩80وكاتنت القاشة الت قصمت ظهر البعي حدثت عام 
 في العمل من الودصول إلى شفرة الصدرية لتعريف الطابعققة الجديققدة، لقققد تعققود مسققتولن
 على تعديل تعريف الطابعات لضقافة بعقض الميققيزات القت تةبسقهل عليهقم مهقام الطباعقة،

 لكققتوتنيلحيث كاتنت الطابعة في طابق مختلف، وقققد تعققود علققى إضققافة ميقققيزة التنققبيه ا
 عندما تنتهي الطابعة من مهمة الطباعة الخادصة به، بالضافة إلى تنبيه كققل الةبسققتخدمي
عنققدما تتعطققل الطابعققة. ممققا ل يضققطر إلققى الخققروج مققن مكتبققه للتأكققد مققن أمققر الطباعققة

رمسله قد أتنجيز أم ل.أالذي 

ًرا عظيًمققا فققي تنفققس مسققتولن جعلتققه يقتنققع بحريققة الفققراد لقد تركت هذه الحادثة أثقق
 م أطلققق مسققتولن ماشقققروعه الكققبي١٩83في تعديل البمجيات الت يةبستخدموتنها، وفي عققام 

  وهو يهدف إلى إتناشاء تنظام تاشققغيلي بكققل أدواتققه، فقققط مققن أجققلGNU projectمشوع 
هدف واحد أل وهو حرية البمجيات.
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رة ا حل اجيمت ر لا ب ابمدئ  - ني  االث  فصل ال

الفصل الثاني
مبادئ البرمجيات الحرة



مبادئ البرمجيات الحرة – الثانيالفصل 
تصققرفات الحتكاريقة القت بقدأت تظهقر فقي الةبسقاحة التقنيقة،البعد أن ضقاق ذرًعقا ب

 أعلن ريتاشارد مستولن عن مشوعه اللثوري في تلك الفتة "مشوع جنو" بعد عيد الاشققكر
 م، كان الهدف الرئيس لشوع جنو هو تطققوير برمجيققات حققرة كافيققة ليةبسققتخدم١٩83لعام 

 برمجيات غي حرة.يالرء الحامسوب بدون الحاجة ل

 بدأ التطوير في الشوع على قةبسققمي الول بنيققة التحتيققة للنظققام الجديققد مققن أدوات
 ومتجمات ومحررات برمجية، والقةبسم اللثاتني هققو بنققاء تنققواة جديققدة، بققدأ مسققتولن ورفققاقه
 الذين اتنضموا إليه لحًقا بالقةبسققم الول وتققرك القةبسققم اللثققاتني للنظققر فيققه بعققد التنتهققاء مققن

القةبسم الول.

إن مققن ينظققر إلققى إعلن مسققتولن مسققيلحظ بل شققك امسققتخدام مصققطلحات جديققدة
علققى الةبسققاحة التقنيققة، إتنققه مصققطلح البمجيققات الحققرة، فمققا الققذي كققان يقصققده مسققتولن

بهذا الصطلح؟

رإن الحيط الذي تناشأ فيققه مسققتولن مققن حريققة الاشققاركة وحريققة النةبسققخ وحريققة التعققبي
فققي الةبسققتينيات والةبسققبعينات كققان لققه أثققر كققبي فققي إعطققاء مصققطلح البمجيققات الحققرة
 بعده الخاص والفضل لديه. لقد ضاق مستولن ذرًعا عندما لم يةبسققتطع الودصقول إلققى مصقدر
تعريف الطابعقة الجديقدة ليضقيف ميتقه الفضقلة، وزاد ذلقك أيًضقا عنقدما بقدأت الؤمسةبسقة

فصاح لصدر النظام الذي يةبستخدموتنه.لالت يعمل لها بإرغامهم لتوقيع على اتفاقيات عدم ا
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 ١3ةمسلةبسة تعرف على البمجيات الحر 

 لدصقدقائه وجياتنققه.ةبل عنققدما قيققدت حريتقه بعققدم الةبسققماح لقه بنةبسقخ برامجقه الفضقل
ًلكل هذه العطيات أثرت علققى مسققتولن ليضققع تنصققب عينيققه ضققمان حريققة الةبسققتخدم أو

ومن ثم حرية الطور ثاتنًيا.

  تاشققغيل وتنةبسققخ وتوزيققعي البامققج فققيفيقصد بحرية البمجيات هو حرية مةبسققتخدم
 ودرامسة وتعديل البمجيات. مصطلح حرية البمجيات ياشي بالتحديد إلققى أربققع حريققات

وهي:للمةبستخدم 

: حرية امستعمال البتنامج لي غرض.١الحرية •

: حرية درامسة وتعديل الاشفرة الصدرية للبتنامج.٢الحرية •

: حرية توزيع تنةبسخ من البتنامج الدصلي لتتمكن من مةبساعدة جارك أو دصديقك.3الحرية •

: حرية توزيع تنةبسخك العدلة من البتنامج وماشاركة الجتمع بتعديلتك.٤الحرية •

  حرية امستعمال البتنامج لي غرض لي غرض كان. على الرغم منالحرية اللولى:

 أن هذه الحريققة بديهيققة، فققإن مسققتولن وجققد لحًقققا أن بعققض الحكومققات والاشقققركات تمنققع
 الةبستخدم من تاشغيل البتنامج في أغققراض معينققة، وهققذا يتعققارض مباشقققرة مبققدأ الحريققة

ضل من أجله مستولن.االذي ين

  حرية درامسة وتعديل الاشفرة الصققدرية للبتنامققج. فمققع البمجيققاتالحرية الثانية:
 الحققرة ل يوجققد شققيًئا يةبسققتطيع البمققج أو الاشقققركة الطققورة أن تخفيققه عنققك، فققالجميع
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 يةبسققتطيع أن يصققلوا إلققى الاشققفرة الصققدرية للبتنامققج، والةبسققتخدم يةبسققتطيع أن يطققوع
 البتنامج بإضافة مميات جديدة يرغب بها (ل تنةبسوا قصققة مسققتولن مققع تعريققف الطابعققة

الجديدة في عمله).

 من جاتنب آخر يقول بعققض منتقققدي البمجيققات الحققرة أن هققذه الحريققة تةبسققبب خرًقققا
أمنية، حيث يةبستطيع الخربون أن يصلوا للاشفرة الصدرية واكتاشاف ثغراتهققا وامسققتغللها

، قد يبدو هذا منطقًيا ودصققحيًحا لققو أتننققا لققم تننظققر إلققى الققوجه الخققر والاشقققرقمسيباشكل 
مقققن هقققذه الحريقققة، فكمقققا أن الخربقققون يصقققلون للاشقققفرة فكقققذلك الصقققلحون والطقققورون

ن تبقققى دائًمققا أدصققغر بكققلثيقققومدراء التنظمة الحةبسامسة، ولحةبسن الحققظ فققإن تنةبسققبة الخربي
 من الصلحي، وهذا ينتج عنه مبدأ جديد في البمجيققات الحققرة فكمققا أن اللثغققرات المنيققة
 تكتاشف رسيًعا فإتنها تصلح رسيًعا من دون الحاجة إلققى موافقققة الاشقققركة الم كمققا يحققدث

الن في البمجيات الحتكرة.

 فعادة ل تصمد اللثغرات المنية إل مسققاعات معققدودة لتجققد أن التقيعققات المنيققة قققد
دصدرت باشكل احتافي ملثي للعجاب، إتنه عالم البمجيات الحرة!

 حرية توزيع تنةبسققخ مققن البتنامققج الدصققلي لتتمكققن مققن مةبسققاعدة جققاركالحرية الثالثة:
 أو دصديقك. هذه حرية أدصيلة فققي البمجيققات الحققرة حيققث تضققمن للمةبسققتخدم النهققائي حريققة

 لقد ذهبت البمجيققات تنةبسخ وإعادة توزيع البتنامج لرسته وجياتنه وأدصدقائه من دون قيد.
 الحتكارية والشكات إلى حد ملثي من الشمئاز فقي تقييققد حريققة الةبسققتخدم بققالرغم مقن أتنققه
 يملك تنةبسخة مرخصة من برمجياتهم، فكلثي من الشكات تفرض قيوًدا دصارمة لنةبسخ برامجها
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ة منققه، أو ل تةبسققتطيع أن تلثبققت البتنامققجيققبحيققث ل تةبسققتطيع أن تمتلققك تنةبسققخة احتياط
 لكث من جهاز، أو ل تةبستطيع أن تلثبت البتنامج لولدك أو زوجققك أو أمسقققرتك، وقققد يلجققأ
 الةبستخدم لمستخدام تنةبسخة مقردصنة من أجل ل شء إل هرًبا من تعقيدات تفعيل الرخصققة

الت اشتاها!

  حريققة توزيققع تنةبسققخك العدلققة مققن البتنامققج وماشققاركة الجتمققعلوالحرـيـة اليخيـــرة:
 بتعققديلتك، فبعققد أن عققدلت البتنامققج الحققر لحتياجاتققك الخادصققة وقمققت بتخصيصققه

 ر تعقديلتك وتوزيعهققا مققن دون أخققذقققلتطلباتك، فهذه الحرية تضمن لققك القققدرة علقى تناش
 الذن من الطور الول، بل تةبسمح لك هذه الحريققة بقبيع البتنامقج وإتناشقاء شققركة خادصقة

بك لتطويره.

 تتفاوت البمجيات الحرة في التقيد بهذه الحرية ما بي متاشدد في النص عليها، وما
 بي متةبساهل فيها ويرجع القققرار بتطبيقهققا للمطققور النهققائي. فمققن التاشققددين فيهققا مسققتولن
 حيث ينص على وجوب وفرض الحرية الرابعة على كل من يقوم بتعققديل البتنامققج الحققرة

 ر الاشققفرة الصققدرية العدلققة للجميققع فققي رخصققته الققت مسقنتكلمقوتطويره بحيث يقوم بناش
عنها بعد قليل.

 أما من تةبساهل فيها فل يليزم الطور النهائي بنش الاشققفرة الصققدرية العدلققة للجميققع،
  الحق في غلق البتنامج الحرة وتحويله إلى منتج مملققوك احتكققاري،بإعطائهبل يتةبساهل 

 وهذا الصنف من الطورين هققم مققن يعملققون علققى البحققاث الققت تمولهققا الجامعققات ومراكققيز
البحاث الحكومية.

⬛ الفهرس



 ١٦مبادئ البمجيات الحرة- الفصل اللثاتني  

ًرا، وكققان  هققذه هققي البققادئ المسامسققية لي برتنامققج حققت يطلققق عليققه برتنامًجققا حقق

 لطلقهققا أن يناشققأ حركققة مسققتدعى حركققة البمجيققات الحققرة قققامت باشققكل أمسققامسقققي حققول

 مشوع جنو ومستولن باشكل حصقري، ممققا يققدفع لةبسققتولن بققأن يةبسققتقيل مققن عملققه ويناشققأ

 م، هدفها تنش الوعي وتةبسويق فكرة البمجيات الحرة بي١٩8٥منظمة غي ربحية في عام 

 روعقققالطورين والفراد، وتوظيف مبمجي البامج الحرة لتسقيع عجلققة التطققوير فقي ماش

جنو والبمجيات الحرة الرافقة له.

 ، حيققثمسققيإل أن تنجاح البمجيات الحرة دفققع بعققض الاشقققركات لمسققتغللها باشققكل 

 كان ل يوجد ترخيص قاتنوتني للبمجيات الحرة يحميها من مسوء المستخدام من قبل بعض

 الشكات الجاشعة، كل هذا دفع بةبستولن بأن يعكف مع مؤمسةبسة البمجيققات الحققرة بكتابققة

 ترخيققص قققاتنوتني ينقققل مبققادئ البمجيققات الحققرة مققن عققالم الفكققار إلققى أروقققة القققاتنون

 رقققم، عندما أطلق رخصة جنو العامة والققت تختص١٩8٩والحاكم، وقد تنجح في ذلك يناير 

 ، والت مستةبستأثر بخمةبسة ومسبعي فققي الئققة مققن البمجيققات الحققرة. وتمتققاز هققذهGPLإلى 

 الرخصة عن غيها بإضافتها لبند الحماية من إعادة الغلق البتنامج الحققر، بققأن تفققرض

علققى كققل مققن عققدل البتنامققج وقققام بإعققادة تققوزيعه أن يفعققل ذلققك تحققت الرخصققة تنفةبسققها

 ". ومن هنا جاء ما يعرف بالتأثي الفيوس لرخصة جنو،Copyleftوهو ما يطلق عليه "

 حيث اتنتشت البمجيات الوزعة تحت هققذه الرخصققة اتنتاشققاًرا وامسققًعا ومسقققريًعا ممققا خلققق

تنظاًما تناضًجا ومتطوًرا يةبستطيع أن ينافس التنظمة الخرى الملوكة.
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 لعالجققة بعققض النققواقصGPLم، دصققدرت النةبسققخة اللثاتنيققة مققن رخصققة ١٩٩١وفققي 
 في النةبسخة الولى، ولتعطي بعققض القيققود الخففققة لبعققض البمجيققات الققت تعمققل كبنيققة

  والققت خففققت مققن التققأثي الفيققرومسقققيLGPLتحتية لبامج أخرى وذلك بققإطلق رخصققة 
لرخصة جنو العامة.

 الدصدار اللثقاتني كتقب لقه النجقاح والشقتهار باشقكل كقبي، وخصودًصقا النظقام الجديقد
 ربّوالذي مسيظهر في بداية التةبسعينات والذي مسيعتمد على حركة البمجيات الحرة ويتاشق

 بمبادئها ويعتمد علققى رخصققتها رخصققة جنققو العامققة الدصققدارة اللثاتنيققة، حققت بعققد ظهققور
م.٢00٧النةبسخة اللثاللثة منها عام 

ًيا في تتويققج حركققة البمجيققات الحققرة  إتنه تنظام جنو/لينكس والذي مسيلعب دوًرا كب
وتنشها باشكل عملي.
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الفصل الثالث
كُنسكس نظام جنو/لي



كُنسكس الفصل الثالث – نظام جنو/لي
 بدأ امسم تنظام جنو لينكس بالظهور على الةبساحة العلمية في الوتنة الخية باشققكل
 تصاعدي، ولعل أشققهر النتجققات الققت تعتمققد عليققه هققو تنظققام الهواتققف الجديققد مققن جوجققل
 والذي يطلق عليه أتندرويد. تنظام أتندرويد هو تنظام تاشققغيلي مخصققص للهواتققف والجهققيزة
 الصغية دصمم خصيًصا لنافةبسة تنظام أيفون من أبل. يوجد فققي الةبسققوق حالًيققا الكققلثي مققن

  ومققوترولHTCركات الهواتققف ملثققل قققالهواتققف الققت تعتمققد عليققه والققت تقققدمها كبيققات ش
ومسوتني أريكةبسون ومسامةبسوتنج.

 لعل فردصة العمل علققى تنظققام جنققو لينكققس علققى الهواتققف هققي الكققث مسققهولة ووضققوًحا،
 ولكن ما ل يعلمه الكلثيون هو أن تنظام جنو لينكس يعمل كالجندي الجهول في تقديم خققدماته

لةبستخدمي التنتتنت ودعم بنية المسامسية بنظام ثابت وآمن ومةبستقر وذو تكلفة قليلة.

 فهل تعلم أن أكققب محققرك بحققث فققي التنققتتنت جوجققل يةبسققتخدم جنققو لينكققس كنظققام
 خلفي لتقديم خدماته؟ وكذلك أكب شبكة اجتماعية علققى الطلق فيةبسققبوك تةبسققتخدم جنققو
 لينكس كنظام تاشغيلي لهققا، وكققذلك أكققب متجققر إلكققتوتني أمققازون والكققلثي مققن الاشقققركات

العالية من ملثل: توتي، فليكر، يوتيوب، وغيها الكلثي.

 ليس هذا فحةبسب، فلم يقتص امستخدام تنظام جنو لينكس على شكات الهواتف وشكات
 الويب العملقة، بل أن معظم مواقع الويب تةبسقتخدم تنظقام جنقو لينكقس كنظقام تاشقغيلي لهقا،

% مقققن مجمقققوع التنظمقققة القققت تققققدم خقققدماتها للمواققققع،٦0حيقققث تبلقققغ تنةبسقققبة امسقققتخدامه 
فمواقع النتديات الحوارية ملثققل الةبسققبلة العماتنيققة ومققا شققابها تةبسققتخدم تنظققام جنققو لينكققس

لا يوفره لها من أمان عالي وكلفة منخفضة للتاشغيل والصياتنة.
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يعتققب تنظققام جنققو لينكققس مققن أتنجققح وأشققهر الملثلققة لققا يعققرف بالبمجيققات الحققرة
 وهي البمجيات القت يمكقن امسققتخدامها، وتنةبسقخها، ودرامسققتها، وتعققديلها، وإعققادة توزيعهقا
 بقليل أو بققدون أي قيققود، والققت تعققرف بمصققطلح ثققان وهققو البمجيققات الفتوحققة الصققدر

Open  Source عققن تاريققخ ومبققادئ البمجيققات الحققرة ومققا تقققدمهمسققابًقا . لقققد تحققدثنا
للعالم الرقمي.

روعه اللثققوري لتناشققاء تنظققام تاشققغيليقققم ماش١٩83فبعققد أن بققدأ مسققتولان فققي عققام 
 حر ومجاتني للجميع وأطلق عليه امسم تنظام جنو، شع في الةبسققنوات التاليققة مققع مجموعققة
 مققن الققبمجي التطققوعي فققي كتابققة الدوات المسامسققية للنظققام الجديققد، ومققع بققدايات
 التةبسعينات تنجحوا في مهمتهم باشكل مققلثي للعجققاب، ولكققن بقيققة جيزئيققة أمسامسققية للنظققام
الجديققد لققم يجققدوا الققوقت لكتابتهققا وهققي النققواة. كققاتنت هنققاك محققاولت لكتابتهققا ولكنهققا

لم تتكلل بالنجاح.

 دينقق، بدأ تطوير تنواة أخرى كهواية للطققالب فنل١٩٩١في هذه الثناء، وتحديًدا في عام 
 فققي فنلنققدا. لقققد رغققب لينققوسهلةبسققنكي يدعى لينققوس تورفالققدز أثنققاء درامسققته فققي جامعققة 

 ي، لققذاقققبالحصول على تنظققام تاشققغيلي ياشققبه تنظققام يققوتنكس الاشققهي علققى حامسققوبه الاشخص
 امستخدم في البداية تنظام مينيكس وهو تنةبسخة مبةبسطة لنظام تاشغيل شبيه بيققوتنكس طورهققا
 المستاذ أتندرو تاتنينباوم لتةبستخدم في تدريس تصميم أتنظمة التاشغيل. لكن تاتنينباوم لم يكن
 يةبسمح للخرين بتطوير مينيكس وذلك لتنه كان يريققد بقائهققا بةبسققيطة ومسققهلة الفهققم لطلب

برمجة تنظم التاشغيل، مما دفع لينوس لكتابة بديل له ذو إمكاتنيات عالية.
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 في البداية عب لينقوس أن تنظققامه الجديققد كتبققه للمتعققة فقققط وليققس شقيًئا آخققر، لققذا
 روع جنققوقققطققوع لينققوس ومطققوري النققواة لينكققس الوائققل عملهققم ليعمققل مققع مكوتنققات ماش

وأدوات بيئة الةبستخدم ليحصلوا على تنظام تاشغيل متكامل وحر.

Free وهذه الكلمققة مكققوتنه مققن Freaxفي البداية قرر لينوس أن يةبسمي تنظامه بامسم 

 ري ليمكققي دصققديق لينققوسآ يدل على يوتنكس، لم يعجققب هققذا المسققم X والحرف Freakو
الذي اقتح على تورفالدز أن يضع تنةبسخه من لينكققس علققى التنققتتنت وهققو تكفققل بحةبسققاب

 Linus والققذي يقصققد بهققا Linux حيققث قققام بتةبسققمية مجلققد النظققام الجديققد بامسققم FTPالق 

Minixتم اختيار البطريق شعاًرا لنظام لينكس بنققاء علققى اقققتاح مققن لينققوس تورفالققدز . 
 تنفةبسه في إحدى الرمسائل الت أرمسلها إلى إحققدى القققوائم البيديققة. وبعققد اعتمققاد البطريققق

Tuxكاشققعار رمسققمي مققن أجققل لينكققس اقققتح أحققدهم أن يتققم تةبسققمية البطريققق بامسققم 

ُيقصد به  .Torvalds Unixوالذي 

 كاتنت هناك عدة عوامل للهتمام الذي تناله النظام في بدايته من قبل الطورين، منهققا
 الققتخيص الققذي كققان يخضققع لققه النظققام حيققث مسققمح للجميققع بالاشققاركة فققي التطققوير
 والحصول على شفرته الصدرية باشكل مجاتني. لكن العامل الهم كان التكامل الققذي حققدث
 ما بي مشوع لينكس، ومشوع جنو. إذ أن لينكس وّفر النواة الت يمكققن أن تعمققل فوقهققا

ن لينكققس وجنققوقققالئات من برامققج جنققو الكتملققة والناضققجة. وكققان تنتيجققة التحققاد مققا بي
 -والذي وافق عليه مؤمسس منظمة البمجيات الحرة ريتاشارد مستولن لحقققا- ظهققور تنظاًمققا

 أي مةبستخدم في ذلك الوقت.يحتاجهامتكامًل، بكامل الدوات والبامج الت 
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ُنكس/–الفصل اللثالث  تنظام جنو   ٢٢لي

  فقط ول يمكن38٦عندما قام لينوس بكتابة لينكس في أول مرة كان يدعم معالجات 
 ، ولكنققه اليققوم أدصققبح يققدعم طيًفققا وامسققًعا مققنMinixترجمته برمجًيققا إل مققن خلل تنظققام 

 العالجات والجهيزة، حت أتنه يةبستعمل حاليا في الجهيزة الحمولة والدمجققة، وكققذلك فيمققا
 يخص قطع الحامسب والعتقاد بكقل أتنقواعه، فقققد تطقور لينكقس باشقكل كقبي جقًدا حقت أتنقه
 أدصبح يضاهي النظام الاشهور مايكرومسوفت ويندوز وذلك بفضل التطوعي الذين يأملون

بنش تنظام مفتوح الصدر، غي احتكاري.

 يتمتع تنظام لينكس بدرجة عالية من المققن والوثوقيققة. حققت أتنققه يةبسققتعمل فققي أكققث
 الماكن حةبسامسية ملثل الوكالت المن القومية، مما زاد من دعم النظم له واتنتاشققاره، ودعققم
 الشكات النتجة للبامج والحلول له، حيث أن مجموعة كبية من حلول الشكات القدمققة

  وتنوفققل وغيهققا أدصققبحت مبنيققة علققى جنققو لينكققس. ولن تنظققام لينكققسHP وIBMمققن 
 يتطلققب وجققود دصققلحيات لتنفيققذ أي أمققر وبةبسققبب كققون الفيومسققات تقققوم بتنفيققذ أعمققال
 محددة وبآلية معينة فإتنه من الصعوبة أن يحصل الفيقققروس علقى دصقلحية للقيققام بعمقل
 تخريب هذا بالنةبسبة للفيومسات الوجهققة لبامققج لينكققس أمققا الفيومسققات الوجهققة للنققواة

 خللريع للنواة مما يجعلها غيقر دصققالحة للعمققل قفإتنها تصادف ماشكلة التطور الةبستمر والةبس
فتة قصية جًدا.

ًيا من أتنواع العتاد بل إتنققه يتفققوق علققى كققلثي مققن التنظمققة  يدعم جنو لينكس كّما كب
 الخرى في هذه الناحية، فسعة تطور لينكس (كل ثلثققة أشققهر إدصققدارة جديققدة) تجعلققه
 يوفر دعًما لقطع العتاد الحديلثة بصورة رسيعة، كما أتنه يققدعم قطققع العتققاد شققديدة القققدم
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 ٢3ةمسلةبسة تعرف على البمجيات الحر 

 الت توقفت الكلثي من التنظمة الخرى عن دعمها. لكققن أحياتًنقا يقواجه لينكقس ماشققاكل فقي
 دعم قطع العتاد الت ل يوجد وثائق تةبساعد على كتابة دعم لها وتمتنع الشكات الصنعة

لهذه القطع عن توفي دعم لها على لينكس.

 يتوفر تنظام جنو لينكس على التنتتنت باشكل مجاتني في غققالب الحيققان، حيققث تقققوم
 ركات أو حققت الفققراد بتجميققع أدوات تنظققام جنققو لينكققس مققع الواجهققة الرمسققوميةقققالاش

 والتطبيقات الخدمية في قرص واحد يطلق عليه توزيعة، ومن أشهر التوزيعات الخصصة
 ركات فهققيقققللمةبستخدم العادي هي توزيعققة أوبوتنتققو، أمققا أشققهر التوزيعققات الخصصققة للاش

توزيعة ردهات ومسوزي ومندريفا.

 يتوقع لنظام جنو لينكققس وتوزيعققاته أن ياشققتهر خلل الةبسققنوات القادمققة وخصودًصققا
 أتنه الن في مرحلقة تطقوير مكلثفققة لتةبسقهيل وتبةبسقيط امسقتخدامه للفقراد العقاديي بعقد أن

قض مسنوات طويلة من التطوير ليصبح النظام الفضل للشكات والراكيز البحلثية.

 وخلل هققذه الفققتة تقققوم العديققد مققن الحكومققات حققول العققالم للتحققول والتنتقققال إلققى
 امستخدام تنظام جنو لينكس في أجهيزتها الخدمية والحكومية والتعليمية، ومن أشهر مةبستخدمي

جنو لينكس من الدول: ألاتنيا ورومسيا والبازيل وفنويل والبلان والشطة الفرتنةبسية.

 كل هذه الدول اتخذت هذه الخطوة من أجل تخفيض كلفة الرخص وكلفة امستخدام التقنيققة
لحًقا.بالتفصيل لتجارب هذه الدول  ومسنتعرضبالقارتنة مع التنظمة التجارية الخرى، 
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بارع -  لا  فصل ةال ر ا حل اجيمت بر لا  شهر أ

الفصل الرابع
أشهر البرمجيات الحرة



الفصل الرابع – أشهر البرمجيات الحرة
 هناك الكلثي من البمجيات الحرة والاشهية بي مةبستخدمي الحامسوب، وهناك أيًضققا
 الكلثي من الةبستخدمي الذين يةبستخدموتنها ل يعرفون القيم الت تقف خلف هذه البمجيات
 القت تعجبهققم بقوتهقا وثباتهقا وخفتهقا. فققي هققذه القالققة مسقنتحدث عقن ثلثققة برامقج حققرة

ومفتوحة الصدر وماشتهرة بي الةبستخدمي.

 أولى هذه البامج هو متصفح التنققتتنت الاشققهي فيفققوكس
 الذي تقف خلفه شكة موزيل الاشققهية، تناشققأ فيفققوكس كخليفققة

.لتصفح -الذي قضت عليه مايكرومسوفت- تنتةبسكيب

 رة منهم لنافةبسة متصققفح إتنققتتنتقحيث قرر مطوروه أن يفتحوا مصدره في محاولة أخي
 إكةبسبلور الذي تنتجه مايكرومسوفت والققذي يققأتي ملثبًتققا فققي جميققع أتنظمققة وينققدوز ممققا جعلققه

.التصفح الكث شهرة في مسوق التصفحات

 هذه الةبسيطرة لم تدم طويًل وخادصة عندما لم تواكب مايكرومسوفت ركب تطور معايي
 الوب ولم تصدر تنةبسخة جديدة من متصفحها إتنتتنت إكةبسققبلور لققدة أكققث مققن مسققت مسققنوات،

  بالئقة مقن مسقوق التصقفحات٢٥مما مسمح لتصققفح فيفقوكس أن يةبسقتحوذ علقى أكقث مقن 
 ضاغًطا على مايكرومسوفت أن تعمل جاهدة للحفققاظ علققى مكاتنتهققا بإدصققدار تنةبسققخة إتنققتتنت

. في طور التطوير٩ وحالًيا تنةبسخة إتنتتنت إكةبسبلور 8 ومن ثم تنةبسخة ٧إكةبسبلور 
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 3حقق فيفوكس رقًما قيامًسا في عدد مرات التنيل، فعندما دصدرت تنةبسخة فيفققوكس 
 ن تنيل ليكققون أول برتنامققج يحقققق هققذاقودصل عدد مرات التنيل في أول يوم ثماتنية مليي

 مساعة.٢٤الرقم القياس في عدد مرات التنيل خلل 

 يز فيفققوكس أوًل بخفتققه علققى النظققام مقارتنققة مققع التصققفحات الخققرى، وثاتنًيققاقققيتمي
 بمةبستوى المان العالي الذي يتمي به حيث أتنه ينبهك ويمنعك عندما تيزور إحققدى الواقققع

ًلثققا بتققوفر كققم هائققل مققن الضققافات الققت تجعققل فيفققوكس غ  يقققنقالاشققبوهة والضقققرة، وثال
بققالميات الققت ل تجققدها فققي التصققفحات الخققرى، فملثًل يمكققن أن تجعلققه ل يظهققر لققك

يزيلت محققتف،قققأي إعلن أثنققاء تصققفحك للتنققتتنت، أو يمكنققك تحققويله إلققى مققدير تن
 أو برتنامققج تنيققل مقققاطع يوتيققوب، أو يمكنققك تحققويله إلققى برتنامققج لناشقققر التققدوينات
 وماشاركة الدصدقاء مباشة على توتي وفيةبسبوك، وهنققاك اللف مققن الضققافات الخققرى

المتعة واللثية مًعا.

 تنأتي الن إلى البتنامج اللثاتني وهو برتنامج خادم
 اتشققققالوب أباتش، الذي تقوم عليه وتطوره منظمة أب

ًيا عققن كلمققة مقققاتلت  للبمجيققات، لربمققا مسققمعت كققلث
 أباتش خصودًصا إذا كنت من متابعي الخبار، ولكننا مسنتكلم عن أمر آخر في هذا القققال إتنققه
 خادم الويب (خادم الويب هقو تطقبيق يققوم بتويقد متصقفح التنقتتنت بصقفحات القويب القت

 ) أباتش، لقد لعب أباتش دوًرا رئيةبسًيا في تنمو شبكة الوب العالية فقي بدايقة عهققدها،ايطلبه
 لقد كان أباتش أول بديل عملي لخققادم الققويب مققن شقققركة تنتةبسققكيب كوميوتنكاشققن)، ومنققذ ذاك

الحي تطور لينافس خوادم الويب لتنظمة يوتنكس من تناحية الداء والوظائف.
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 ٢٧ةمسلةبسة تعرف على البمجيات الحر 

 ر على مسوققم أدصبح أباتش أشهر خادم ويب على التنتتنت ومسيط١٩٩٦ومنذ أبريل 
% مققن كققل مواقققع التنققتتنت. وفققي٧0خققوادم الققوب باشققكل مسققاحق، حيققث يخققدم أكققث مققن 

  مليققون١00 قيامسًيا بأن أدصبح أول خادم ويب يتجاوز رقم رقًمام، حقق أبقاتش ٢00٩عام 
 مليون موقع.١١٢موقع تةبستخدمه، وفي آخر الحصائيات، ارتفع هذا الرقم إلى 

 ا إذا عرفت أن من يقف خلف تطوير أباتش هي مجموعققة مققنًإتنه رقًما ليس مسيًئا أبد
 ر دائققم مققن جميققعققق مةبسقاهم غي٢300 شخًصققا، وقرابققة 300التطققوعي تضققم فققي عضققويتها 

القارات الةبست.

 وإذا اتنتقلنا إلققى البتنامققج اللثققالث أو بققالحرى تنظققام
 تاشققغيل مخصققص للهواتققف الذكيققة، فققإتنه يعتققب مققن أكققب
 الملثلة لنجاح فكرة البمجيات الحققرة والفتوحققة الصققدر،

 ركة جوجققل.قإتنه تنظام أتندرويد الذي تقوم عليه وتطوره ش
 إذا كنت من متابعي أخبار الهواتف الذكية بكل تأكيد أتنققك
 مسققمعت بنظققام أتندرويققد وأتنققه النققافس الاشقققرس للهققاتف

 ى أن تحصققل علققى أحققد هققواتفه الجبققارة التققوفرة فققيقققيفون من شكة أبل. ولربما تتمنلا
الةبسوق من ملثل مسامةبسوتنج جلكس أس أو موتورل درويد أكس أو اتش تي س إيفو.

 تنظام أتندرويد يمكن أن تنعرفه بققأتنه منصققة برمجيققات وتنظققام تاشققغيل خققاص بققالهواتف
 النقالة الذكية مبنًيا اعتماًدا على تنواة لينكس ومرخص تحت رخصة أبقاتش الحققرة، وقققامت

 الهواتف.يجوجل بتطويره بالتعاون مع التحاد الفتوح للهواتف والذي ياشمل كبار مصنع
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 يةبسمح أتندرويد للمطورين بكتابة تطبيقققات متقدمققة، وتقققوم جوجققل بتجميعهققا بمكققان
 يةبسققمى مسققوق أتندرويققد حيققث يضققم حالًيققا أكققث مققن مسققتي ألققف تطققبيق يلققب كققل حاجققات

الةبستخدمي.

  عند إتناشققاء التحققاد الفتققوح للهواتققف،٢00٧ تنوفمب ٥تم الكاشف عن منصة أتندرويد في 
 وهو تجمع للثماتني وأربعي شكة اتصالت ومصنعي العدات والبمجيات الت تلتم بتطوير

العايي الفتوحة للهواتف النقالة.

  وامسققم رمققيزي٢.٢م تحمققل رقققم ٢0١0دصدرت آخر إدصدارة من أتندرويد فققي شققهر مققايو 
يفققونآرس ولحقق بركقب تنظقام ققفرويقو، والققت جعلققت مقن تنظقام أتندرويققد تنظقام منققافس ش

 مققن حيققث تعققدد اليزايققا ومسققهولة المسقتخدام، وجعققل عمليققة القارتنققة بيقققن هواتققف أتندرويققد
مكاتنيات واليزايا.ليفون تيزداد دصعوبة لتقارب اآوهاتف 

 % مققن3م حصل علققى تنةبسققبة ٢00٩عندما تنيزلت أول إدصدارة من أتندرويد في منتصف 
 % وبعققدها بلثلثققة٩م ارتفعت تنةبسبة امستخدام أتندرويد إلى ٢0١0مسوق الهواتف وفي فباير 
% من مسوق التصفحات.١3أشهر ودصلت النةبسبة إلى 

 يفققون فققي مسققوقآم تجاوزت مبيعات هواتف أتندرويققد مبيعققات هققاتف ٢0١0وفي مايو 
 الوليات التحدة المريكية واحتقل الرتبققة اللثاتنيقة بعقد منصقة بلكققبيي ويتوققع وتتوققع

  م أن تحتققل منصققة أتندرويققد الرتبققة اللثاتنيققة بعققد منصققة٢0١٢شقققركة جققارتن أتنققه بحلققول 
مسيمبيان من شكة تنوكيا.
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 ركة موترول من الخةبسارة حيث أدصبحتقأما من حيث أرقام البيعات فقد أتنقذ أتندرويد ش
 هققاتف٢٥0000هواتفهققا الحملققة بنظققام أتندرويققد مققن أشققهر الهواتققف فققي العققالم حيققث بققاعت 

 طلقت هاتفها موترول درويد في الوليات التحدة. أمقا مسامةبسققوتنج فقإنأفي أول أمسبوع عندما 
ي أس بقاعت منقه فققط فقي كوريقا الاشقمالية أكقث مقن مليقون هقاتف،ققلكةبسققهاتفها الجبقار ج

 وفي الوليات التحدة تجاوزت رقم مليون هاتف في وقت قصي ليكون لها قصة تنجاح بققاهرة
مع منصة أتندرويد.

 ألققف جهققاز يومًيققا،٢00وباشققكل عققام أعلنققت جوجققل أتنهققا تقققوم بتفعيققل أكققث مققن 
 فلك أن تتخيل تنجاح منصة أتندرويد مفتوحة الصدر وحجققم تأثيهققا علققى مسققوق الهواتققف

بعد تنصف مسنة من الن.

تنققأتي لنهايققة القالققة للتأكيققد علققى أن البمجيققات الحققرة والفتوحققة الصققدر هققي
 مقن البمجيقات الحقرة القت تلثبققت تنفةبسقهااللف بداع والنافةبسة وأن هناك لبيئة خصبة ل

 بأتنها محقل اللثققة والعتمقاد عنقد الةبسقتخدمي، ومقا علقى الةبسقتخدم إل أن يكتاشقفها ويمتقع
تنفةبسه بامستخدامها.
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الفصل الخامس
البرمجيات مفتوحة المصدر



الفصل الخامس – البرمجيات مفتوحة المصدر
فققي القققالت الةبسققابقة تكلمنققا عققن حركققة البمجيققات الحققرة وعققن مبادئهققا وأمسةبسققها
وأشهر البمجيات الحرة، وكنا دائما تنقرن البمجيات الحرة بالبمجيات مفتوحققة الصققدر،
 فيا ترى ما هي هذه البمجيات ومققا هققي الفلةبسققفة الققت تققدور حولهققا ومققا هققي الختلفققات

الجوهرية بينها وبي البمجيات الحرة.

Openيمكننقققا تعريقققف البمجيقققات مفتوحقققة الصقققدر   Source  Softwareبأتنهقققا  
 ر وتحةبسققيققبرمجيات توفر كودهقا الصقدري تحقت رخصققة برمجيققة تةبسقمح بدرامسقة وتغيي

 البتنامققج تنفةبسقه للمةبسققتخدمي النهققائيي. تعتمققد البمجيققات مفتوحقة الصققدر علقى فلةبسقفة
 الصدر الفتوح وهي طريقة تطويرية للبمجيات تةبستفيد باشكل كبي من عمليققات التوزيققع

  يعقرفىوشفافية العمل بي جميع الطراف، حيث تلتم هذه الفلةبسقفة بققأن البتنامققج حقت
 على أتنه مفتوح الصدر يجب عليه أن يققوفر عققدة شقققروط مققن أهمهققا: حريققة إعققادة توزيققع
 البتنامج وتوفر النص الصدري للبتنامج، وحرية توزيققع النققص الصققدري، وحريققة إتنتققاج
 برمجيات ماشتقة أو معدلة من البتنامج الدصلي، وحريققة توزيعهققا تحققت تنفققس الققتخيص

للبمجيات الدصلي.

 م١٩٩8تناشأ مصطلح البمجيات مفتوحة الصدر، بعد أن قررت شقركة تنتةبسكيب في ينققاير 
 وكخطوة أخية للبقاء أن تطلق الصققدر الققداخلي لتصققفحها تنتةبسققكيب الققذي خةبسقققر الرهققان مققع
متصققققفح مايكرومسققققوفت إتنققققتتنت اكةبسققققبلور بحيققققث يتققققوفر للدرامسققققة والتطققققوير للجميققققع،
بعققد هققذا العلن فكققر مجموعققة مققن هكققر البمجيققات الحققرة، وعلققى رأمسققهم إيريققك ريموتنققد،

في طريقة تةبسويقية جديدة للبمجيات الحرة في عالم الشكات والعمال.
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 بققل كققاتنتفالاشكلة الحقيقة في تنظرهم ليةبست في المسس الفلةبسفية للبمجيات الحرة 
 ن أتنهققا مجاتنيققة بل مقابققل مققادي أم أتنهققا حققرةققق حيث أتنها غامضققة. هققل تعFreeفي كلمة 

 للتعديل لي شخص؟ وكما هو معروف للجميع أن الصطلحات لها دور كبي في التةبسققويق
ركات الةبسققتخدمة للتقنيققةقققركات الطققورة والاشق ل تنامسب الاشFree، لذا فإن كلمة ةوالدعاي

لا تحمله من غموض في العن.

 لققذا خرجققوا بمصققطلح جديققد أطلقققوا عليققه "الصققدر الفتققوح" حيققث تنصققوا علققى أن
 الصدر الفتققوح هققي طريقققة تطويريققة للبمجيققات بحيققث أتنهققا تققوفر الصققدر الققبمجي لهققا
 ويمكن أن تتوفر بمقابل مادي أو بالجان. تتمي هذه الطريقققة علققى أتنهققا مرتنققة لن مصققدر
 البتنامج يتوفر للف من الطورين الذين لديهم مروتنقة تحريقر وتطقوير البتنامقج لينامسقب
 احتياجاتهم الخادصة، وهي أيًضقا إبداعيقة لتنهقا طريقققة تطويريقة تاشقاركية يتاشقارك فيهقا
 الطورون بأفكارهم عب التنتتنت وعب الواقع في اجتماعات تطويرية. وكذلك تمتاز بأتنهققا
 موثوقة لن أللف من الطورين يختبوتنها ويصلحون العلل الت بها باشكل فعال ورسيع.
 وما يميها أيًضا أن وقت التطوير بها أمسقرع بحيقث أتنهقا تاشقققرك الجتمقع فققي الختبققارات

وامستقبال التصليحات والميات بخلف النهج التجاري التقليدي.

 عندما خرج هذا الصطلح للعلم لقى قبوًل وامسًعا بي الهتمي في جميققع قطاعققات
 التعلقة بتقنية العلومات، وخادصة أتنه روج له كومسيلة تطويريقة فعالقة للتنتقاج، فظهقرت
 تنتائج هذه الحملة العلمية في العديد من الجواتنب، فمققن تناحيققة البمجيققات والتطبيقققات
 اعتققبت كققل البمجيققات الحققرة الاشققهية هققي برمجيققات مفتوحققة الصققدر ملثققل برتنامققج

فيفوكس وأباتش وجنو/لينكس.
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 ومن تناحية العتاد ظهر مصطلح العتاد مفتققوح الصققدر بحيققث أن موادصققفات تصققميم
 هذا العتاد مناشققورة للجميقع ويةبسقتطيع أي شقخص أن يحصقل عليهقا وأن ينةبسقخها ويعيققد
 تطوريها وتنشها، ومن أشهر الملثلة للعتاد الفتوح الصدر معالج أوبن مسبارك من شقركة
 دصقن الخصققص للخقوادم الضققخمة، وبطاققة العقرض أوبققن جرافيققك وهقو ماشقققروع لتنتقاج

بطاقات عرض مفتوحة الصدر وموثقة باشكل جيد ومتوفرة للجميع.

 ومققن تناحيققة الحتققوى الرقمققي ظهققرت ماشققاريع ضققخمة تققؤمن بمبققدأ الصققدر الفتققوح
 للمعلومققات ووجققوب توفرهققا للجميققع، ولعققل أشققهر هققذه الاشققاريع هققو ماشقققروع مومسققوعة
 ويكيبيديا، وهي مومسوعة يتاشارك الجميع في تحريرها وتطوريها متوفرة لجميققع اللغققات،

وتعتب من أشهر الواقع في عالم التنتتنت.

 ومن الاشاريع الطريفة في عالم الصادر الفتوحة هو مشوع أوبن كول وهو ماشقروع
 بس وكوكققاكول ولكققن ودصققفته مفتوحققة ومطققورة مقن قبققلقلتنتاج مشوب غازي شبيه ببي

 مةبساهمي ومتطوعي من جميع أتنحققاء العققالم. حيققث أن كققل شقققركات النتجققة للماشقققروبات
 الغازية تحتفظ بأرسار خلطات الشوبات كأرسار تجارية ل تبوح بها إطلًقققا، وجققاء هققذا

الشوع لكس هذا الحتكار.

 تنعود الن إلى مقارتنة البمجيات الحرة بالبمجيات مفتوحة الصدر، فكما يظهققر مققن
 تعريف البمجيات مفتوحة الصدر وشقوطها، فهققي ل تختلقف عقن البمجيققات الحقرة فقي
 ش، ولكن يظهر الختلف الجذري هقي أن البمجيقات مفتوحققة الصقدر هقي حركققة تقنيقة

 تنتاج منتجات أفضقلل هي تعجب الاشقركات التجارية كومسيلة الذمهنية لتطوير البمجيات، 
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بفضل أتنها تاشققرك الجتمقع فقي التنتقاج والتصقنيع، ففكقرة مصقدر الفتققوح كنظقرة مهنيقة
 ل تلتم دائما بحرية الةبستخدم إذا تعارضت مصلحة الشكة معها. بينما البمجيات الحرة

 ركات عليهققم فققيقهي حركة اجتماعية تهتم بحرية الةبستخدمي من القيود الت تفرضها الاش
ًيا كون النتج غيقر الحر يوفر مميقيزات أكققث مققن البتنامققج الحققر،  القام الول، ول يهمها كلث

تنها ترى حرية الةبستخدم هي القدمة على كل شء.ل

 يقول ريتاشارد مستولن الناص العنيد للبمجيات الحرة ومؤمسةبسها في ضمن مجادلته
الصقادر الفتوحققة “للمصادر الفتوحة: "الخوف مقن الحريقة: الققدافع الرئيقةبسققي لصقطلح  ”

للبمجيات الحرة تجعل البعققض منعجي “هو أن البادئ الخلقية   ن. الحقيقققة هقي أن:قق”
 الحديث عن الحريققة، وعققن القضققايا الخلقيققة، وعققن الةبسققؤوليات بالضققافة إلققى الصققالح
 الاشخصققية ياشققكل طلبققا للنققاس أن يفكققروا فققي أمققور قققد ل يحبوتنهققا، ملثققل تنقققاش أخلقيققة
تصف معي. هذا قد يةبسبب الزعاج، وقققد يغلققق البعققض آذاتنهققم عققن المسققتماع إليققه. هققذا

ل يعن أتننا يجب أن تنتوقف عن الحديث عن هذه المور".

 ويتخوف مستولن أن امستخدام مصطلح البمجيات مفتوحة الصدر يحرم الةبسققتخدمي
 من معرفة الةبسبب الحقيقي وراء تطوير البمجيات الحرة ويحرمهم من القدرة علققى احققتام
 حريتهم في البمجيات، حيث يقققول: "فلةبسققلفة الصققادر الفتوحققة بتكيهققا الخققالص علققى
 اليزايا العملية تعرقل فهم البادئ العمق للبمجيقات الحقرة؛ لققد ققادت الكقلثي مقن النقاس

 ن؛ لكنققه ليققسقققإلى مجتمعنا، لكنها لم تعلمهم الدفاع عن الحرية. هذا أمر جيد إلى حد معي
 كافًيققا لجعققل الحريققة آمنققة. جققذب الةبسققتخدمي إلققى البمجيققات الحققرة يقققودهم فقققط إلققى

منتصف طريق دفاعهم عن حريتهم".
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 ركات الت تعمل في إتنتاج البمجيات حرةقوكنظرة واقعية للوضع الحالي، فإن معظم الاش
  شقققركة ردهققاتتتتبع منهج الصدر الفتوح لتنه ينامسب احتياجققاتهم، فمققن أشققهر هققذه الاشقققركا

 كاتنوتنيكققالأشهر وأكب شقركة تنتققج البمجيققات الحققرة التخصصققة فققي جهققة الخققوادم، وشقققركة 
النتجة لتوزيعة أوبنتو أشهر توزيعة جنو/لينكس مخصصة للمةبستخدمي النهائيي.

 ومن جهة أخرى، قرر البعض وكطريقققة لرضققاء الجميققع بققأن يطلققق مصققطلًحا يجمققع
  وهقو مققا تنققال رضقاءFOSSالثني وهو البمجيات الحرة ومفتوحة الصققدر وكاختصقار لققه 

 ن مًعققا، وكققذلك يققوفر مصققطلًحا موحققًداقالعديد من الحكومات والؤمسةبسات لتنه يجمع الطرفي
 يةبسققهل تققداوله فققي العلم والوثققائق الرمسققمية، وهققو الصققطلح الققذي أظققن أتنققه منامسققب

للمستعمال اليوم.

 وكخاتمة لقالتنا هذه، اذكقر لكقم طريقق الذكيقة للبحقث عقن البمجيقات فقي محركقات
 البحققث تةبسققتفيد مققن ثقافققة بالبمجيققات الحققرة ومفتوحققة الصققدر، وهققي أن تكتققب ودصققف
 للبتنامج ثم تكتب معققه مفتققوح الصققدر مسققواء باللغققة العربيققة أم التنجلييققة ومسققتجد فققي
 مقدمة دصفحة النتائج أحد البامج الفتوحة الصدر والذي مسيلب احتياجاتققك فققي الغققالب
 مرخص باشكل قاتنوتني لمستخدامه مجاتًنا، فل تنس هذه الطريقة الطريفة أثناء البحققث عققن

البمجيات، ومساهم في تنشها على الدصدقاء.
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الفصل السادس
رخص البرمجيات الحرة



الفصل السادس – رخص البرمجيات الحرة
 قد يظن البعض أن توفر البمجيات الحرة والفتوحة الصدر باشكل مجاتني في الغققالب،
 أتنها ل تأتي برخصة قاتنوتنية يجب اللتام بها، بل هي تندرج تحت رخصققة اللكيققة العامققة،
 هذا الظن كلثًيا ما يقع للمةبستخدمي الجدد للبمجيات الحرة، ولكققن بحةبسققب القققاتنون اللكيققة
 الفكرية الذي تكاد جميع الدول تلتم به، فإن أي عمل إبقداعي يرخقص باشققكل تلقققائي تحققت
 بند جميع الحقوق محفوظة ما لقم ينقص دصقاحب العمققل علققى رخصققة ثاتنيققة يققذكرها باشققكل

صيح في بداية عمله.

 روقققمن هذا النطلق وحت تحقق البمجيات الحرة أهدافها كان ولبد أن يبتكققر منادص
 البمجيات الحرة رخققص قاتنوتنيققة تنامسققب احتياجققاتهم وتطلعققاتهم ول يرضققخوا لضققغوط
 الرخص الحتكارية التوفرة في الةبسوق والت تتعارض باشققكل جققذري مققع فكققر البمجيققات
 الحرة، وحت تتضح لك الصورة حول التعارض الحادصققل بيقققن رخققص البمجيققات الحققرة
 ورخص البمجيات الملوكة تنةبستعرض أهم تنقاط الت تركيز عليها رخص التجارية التوفرة

والنتشة بي الشكات.

 تنص اتفاقية الةبستخدم النهققائي مققن مايكرومسققوفت علققى أي شققخص ياشققتي رخصققة
 واحد فهو مرخص لمستخدام البتنامج على جهاز واحد فقط لاشخص واحققد فقققط فققي الققرة

  ول يمكن تلثبيت النةبسقخة الرخصققة أكققث مققن٢الواحدة على أن ل ييزيد عدد العالجات عن 
 مرة على الجهاز، كذلك ل يمكقن امسقتخدام أي مقن أيقوتنققات أو اللفققات الصقوتية أو الرئيققة

الت تأتي مع الويندوز في أي عمل أو مشوع أو موقع أو برتنامج أًيا كان الغرض!
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 لن تأخذ من الوقت إل ثواتني معدودة لتدرك أن هذه الرخصة تتعارض باشكل دصارخ
 مع فكر البمجيات الحرة والت تضع الةبستخدم النهائي كطرف شيك في دصناعة التقنية،
اًلهقققذين الةبسقققببي وهمقققا دفقققع اللتبقققاس عقققن البمجيقققات الحقققرة واللكيقققة العامقققة وبعقققد
عقققن الرخقققص الحتكاريقققة ققققرر ريتاشقققارد مسقققتولان رئيقققس مؤمسةبسقققة البمجيقققات الحقققرة

م أن يطلققق رخصققة برمجيققة حققرة تنامسققب فكققر حركققة البمجيققات الحققرة١٩8٩فققي عققام 
 ركات تةبسققتغل تققوفر الاشققفرةقققم وذلققك بعققدما رأى بعققض الاش١٩8٥الققت أمسةبسققها فققي عققام 

 الصدرية للبمجيات الحرة بأن تطورها وتجعلها برامج مملوكة بحجققة أتنهققا تنققدرج تحققت
اللكية العامة.

هذه الرخصة الت أطلقها والققت أدصققبحت أشققهر رخصققة فققي عققالم البمجيققات الحققرة
 ، وهقي تنقص علقى شققروط تضقمنGPLهي رخصة جنقو العموميقة والقت تختصققر عقادة 

 ركات فقي امسقتغللققالحققوق المسامسقية للمةبسقتخدم النهقائي وكقذلك ضقمان مقن جاشقع الاش
جهود الخرين.

 تنص الرخصة على أتنه يةبسققمح لققك بامسققتخدام وتنةبسققخ وتعققديل البتنامققج لعققدد غيقققر
 محققدود مققن الجهققيزة والةبسققتخدمي. كققذلك تنققص الرخصققة علققى أن الطققور ملققيزم بتققوفي
 الاشققفرة الصققدرية للبتنامققج فققي حالققة تققوزيعه وذلققك ليضققمن للمةبسققتخدم النهققائي فردصققة
 التعلم والتطوير والعتمققاد القذاتي، ولكققن باشققرط واحقد وهقو وجققوب ترخيققص التعقديلت

  ولققيزوم تققوفر الاشققفرة الصققدرية للتعققديلت للجميققع فققي حالققةGPLالضافة تحققت رخصققة 
توزيع البتنامج.
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 رخصة جنو العمومية رخصة يفضلها الةبستخدمون النهائيون لتنهققا تكفققل لهققم حقققوق
باشكل ل يقارن مع اتفاقيات الةبستخدم النهائي للبامج الملوكة، فل يوجد قيققد للمسققتخدام
أو النةبسققخ أو التوزيقع، فهققي ل تعتقب تنةبسقخ البتنامقج مسقققرقة بققل حقق مكفقول للمةبسقتخدم،
 فلو أتنك أعجبت ببتنامج حر معي وأردت أن توزيعه لهلك وأدصققدقائك فل يمنعققك أحققد

من ذلك.

 كققذلك هققذه الرخصققة مفضققلة للمطققورين الفققراد، بحيققث تضققمن لهققم أن جهققودهم
 ركات التجاريققة، لن أي شقققركة تةبسققتخدمقققالتطويريققة لققن تققذهب مسققدى فققي مصققالح الاش

 برمجياتهم مليزمة بأن تنش التعديلت القت تضقيفها للبتنامققج الحققر، بالضقافة إلققى ذلقك
 تفتح مجال كبًيا لبناء العرفة التطويرية فمطقور الجديققد ل يحتقاج إل إلققى القوقت الكقافي
 لقراءة شفرات الصدرية للبامج الحرة والت تتوفر باشكل مجاتني للجميقع، بالضقافة إلققى
 فتح باب الاشقاركة والتنضقمام إلقى الفقرق التطويريقة وفهقم معماريقة البمجيقات الضقخمة

والت في مةبستوى تنظام التاشغيلي.

 رخصة جنو العمومية للمسف ل تعجب الاشقركات باشققكل عققام لتنهققا تحققوي علققى شقققرط
 قاس، وهو في حالة امستخدام برتنامج حر فقي جيزئيقة معينقة مقن برتنامقج مملقوك فقأتنت ملققيزم
 بأن تفتح الاشفرة الصدرية بالكامل، لذا تتجه الشكات إلى رخصة حرة أخرى متةبسققاهلة فققي

 وهققي رخصققة شققبيه جققًدا برخصققة الاشققاع العققام ول تنققصBSDهققذه النقطققة وهققي رخصققة 
 إل على ثلثة شوط وهي في حالة توزيع الاشفرة الصدرة فأتنت مليزم بالحفاظ علققى حقققوق
 اللكية وإخلء الةبسؤولية الرفق مع البتنامج، وفي حالة توزيع الصيغة التاشقغيلية للبتنامقج
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فأتنت مليزم بوضع الرخصة وقائمة الطققورين ضققمن مةبسققتندات البتنامققج، والاشقققرط اللثققالث
رويج لنتجقققك الاشقققتقققققاء الطقققورين والاشقققاركي فقققي التققققدام أمسمققققل يحقققق لقققك امستخ

 مققن دون إذن خطققي مةبسققبق، ومققا عققدا ذلققك فيحققق لققك امسققتخدام البتنامققج بالطريقققة الققت
تنامسب احتياجاتك.

س دي تعجب الشكات لتنهققا تةبسققتطيع أن تطققور البتنامققج وتغلقققهإقلنا رخصة بي 
 أو تةبستخدمه ضمن برامجها لتوفي الوقت والال اللزم لتطوير ملثل هذه البمجيات، ولعققل

 ركة أبققل عنققدماقققس دي هققي شإأشهر شكة امستخدمت البمجيات الققت تحققت رخصققة بققي 
 قررت أن تعيد كتابة تنواة تنظام الاك وذلك بامستخدام تنظام تاشغيلي مرخص تحت رخصة

.MAC OS Xس دي يدعى داروين، بعد ذلك طورت عليه ليظهر للعالم تنظام إبي 

 هناك العديد مققن الرخققص الحققرة القت تحققافظ علققى الحريققات الربققع للبمجيققات الحققرة
 ولكنها تتنوع في إعطاء الحرية للشكات التجارية ما بي متاشددة ملثل رخصة جنو العموميققة

س دي.إومتةبساهلة ملثل رخصة بي 

رة فققي رخققص البمجيققات الحققرة وهققي رخققص العمققال الفنيققةقققبقيققة تنقطققة أخي
التعلقققققة بالبمجيققققات الحققققرة ملثققققل الرمسققققوميات والةبسققققتندات والوثققققائق والاشققققعارات،
فققالرخص الةبسققابقة ل تغطيهققا بققل تتطلققب رخققص خادصققة بهققا، ولتغطيققة هققذه الفجققوة
ظهرت رخصة جديدة متخصصة بالعمال الفنية الحرة أل وهققي رخصققة الاشققاع البققداعي

)Creative Commons.(
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 رخصة الاشاع البققداعي تققوم علقى دصقياتنتها وتطويرهققا منظمققة غيقققر ربحيقة بنفقس
 المسم الاشاع البدع، وهي تقدم أدوات مسهلة ومجاتنية للمستخدام القققاتنوتني، وتحمقل شقعار
 بعض الحقوق محفوظة لدللة على أن هذا العمل يندرج تحت بند الاشاع البققداعي، يمكققن

للمؤلف أن يختار رخصة توافق متطلباته باختيار أحد الرخص الربع التالية:

والتوزيعالولى:الرخصة • النةبسخ  حق  الخرين  إعطاء  وهي  النةبسبة   رخصة 
والعرض واشتقاق أعمال منها بشط أن ذكر الؤلف الول.

بإضافةالرخصة اللثاتنية:• ولكن  النةبسبة  رخصة  ملثل  وهي  باللثل  الاشاركة   هي 
رط أن العمال الاشتقة من العمل الول تخض لنفس الرخصة.قش

ش:اللثاللثةالرخصة • بإضافة  ولكن  اللثل  رخصة  تنفس  يجوزقفهي  ل  أتنه   رط 
امستخدام العمل الفن في أغراض تجارية.

الفنالرخصة الرابعة:• العمل  والعرض  والتوزيع  بالنةبسخ  الةبسماح  فقطقهي  ي 
ول يةبسمح بعمل تنةبسخة ماشتقة منه أو مبنية عليه.

 لقققت رخققص الاشققاع البققداعي الكققلثي مققن الققرواج فققي عققالم التنققتتنت، فققأكب مومسققوعة
 معرفية تاشاركية ويكيبيديا تحولت إلى رخصققة الاشققاع البققدع الاشققاركة باللثققل، وهققي تحققوي

ن مقالققة فققي النةبسققخة التنجلييققة أمققا النةبسققخة العربيققة فتعققدت حققاجيزقققأكققث مققن ثلثققة مليي
مئة ألف مقالة.

 وهناك مشوع آخر يعتمققد علققى الاشققاع البققدع وهققو ماشققروع الكتبققة العامقة للعلقوم
وهي تحوي على مقالت متخصصة في مجال العلوم.
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  وهو مشوع واعد لتوفي الفصول الدرامسية باشققكلOpenCourseWareوهناك مشوع 
م،٢00٤ بقدأ منقذ عقام MITكامققل علقى التنقتتنت مقن أشقهر معهقد تقققن فقي الوليقات التحقدة 

  دورة متوفرة باشكل مجاتني ومفتوح للجميع من أي مكان وقابلة١٩00والن يوفر أكث من 
 للتجمة والتوزيع. بعد تنجاح هذا الشوع أدصققبحت العديققد مققن الجامعققات الاشققهية تققوفر
 موادها الدرامسية باشكل مجاتني ومفتوح للجميع عب التنتتنت، وهذا ما يفتح آفققاق جديققدة

للتعلم وتطوير الهارات.
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الفصل السابع
استخدام البرمجيات الحرة في التعليم



الفصل السابع – استخدام البرمجيات الحرة في التعليم
باشققكل مطققول عققن ماهيققة البمجيققات الحققرة وأهققم مبادئهققا وأمسةبسققهاتحققدثنا مسققابًقا 

  مسنتحدث لاذا يجب علينقا أن تنةبسققتخدم البمجيقات الحقرة فققي الؤمسةبسققات التعليميققةوالن
قدر الةبستطاع.

 وحت يكون حديلثنا مرتًبا فإتننا مسنتكلم عقن النقققاط التاليققة: التكلفققة القليلقة وخفققض
 تنةبسبة قردصنة البمجيقات، الداء العقالي والمقان، تاشقجيع البقداع وبنقاء ققدرات باشققرية،

مبادئ مفتوحة للجميع.

 كتعريف مبةبسط للبمجيات الحرة ومفتوحة الصدر هي برمجيققات حامسققوبية متققوفرة
 مع شفرتها الصدرية للجميققع وتققأتي عققادة بل تكلفققة ماديققة وتعطققي للمةبسققتخدمي حريققة
 امستخدامها وتوزيعها من دون قيققود، بالضققافة إلققى امسققتطاعتهم إذا رغبققوا درامسققة الاشققفرة
 الصدرية وتطويرها بما يتنامسب مع احتياجاتهم، كل هذا على تنقيض البمجيقات الملوكقة
والققت تققبيع حققق المسققتخدام فقققط ول تققوفر الاشققفرة الصققدرية ويعتققب تنةبسققخها وتوزيعهققا

من غي شاء تراخيص منها غي قاتنوتني وعادة يطلق عليه قردصنة البمجيات.

 تعتب تكلفة اقتناء التقنية في الؤمسةبسة التعليمية من الشياء اللثقيلققة علققى كققل إدارة
ًءفققي معظققم الققدارس فققي العققالم حققت فققي أغنقققى الققدول، ومققا ييزيققد المققر    أن كلفققةمسققو

 التخيصات للبمجيات الملوكققة ملثقل مايكرمسققوفت وينققدوز ومايكرومسققوفت أوفيققس تعتقب
 مرتفعة وغالية جًدا مقارتنة مع دخل التومسط للفرد، هذا عدا عن قيمة البمجيات الملوكققة

ي تفوق في بعض الحيان قيمة العتاد تنفةبسه.التالخرى ملثل أدوبي فوتوشوب و
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 هنا تبز قيمة البمجيات الحرة حيقث أتنهقا تتقوفر بل تكلفقة فقي العقادة للمسقتخدام،
 وهذا ما يةبساعد الدرمسة أو الؤمسةبسة التعليمية علققى تققوفي الةبسققيولة الاديققة لتطققوير البنيققة
 التحتيققة أو إتنفاقهققا علققى دورات تطويريققة للمعلميقققن والطلبققة أو توفيهققا لاشققاريع أكققث
 أهمية، هذا من جهة إدارة الؤمسةبسة التعليمية، أمققا جهققة الطلب فققإن امسققتخدام البمجيققات
 الحققرة يةبسققاعد الطلبققة علققى امسققتخدام التقنيققة بمياتنيققة تنامسققب مياتنيققة المسقققرة، بخلف

البمجيات الملوكة الت تليزم بشاء رخص غالية لكل طالب أو فرد في الرسة.

 من الواقع العملي فإن تنةبسقبة امسقتخدام البمجيقات غيققر الرخصققة أو مقا يطلقق عليقه
 قردصققنة البمجيققات مرتفعققة جققدا وهققذا ينعكققس مسققلًبا علققى الحفققاظ علققى حقققوق اللكيققة
 الفكرية وتاشجيع البتكقار والتطقوير، وامسقتخدام البمجيقات القردصقنة فقي الققدارس وعقدم
 تنبيه الطلب إلى أهمية الحفاظ على حقققوق اللكيققة الفكريققة مسققينعكس مسققلًبا علققى الققدى
 الطويل على مةبستقبل البداع الفكري في البلد. إن امستخدام البمجيققات الحققرة وبمققا تققوفره
 مققن إمكاتنيققات تنامسققب احتياجققات الطققالب والققدرس مًعققا، تجعققل امسققتخدام البمجيققات

القردصنة فكرة مسيئة ويجب البتعاد عنها في كل الحوال.

 من النقاط اليجابية في البمجيقات الحقرة أتنهققا تتميققيز بموثوقيقة واعتماديققة كققبية،
 بحيث أتنها تعمل بالاشكل الذي دصممت له مقن دون ماشقاكل، ول تقواجه ماشقاكل فقي اللثبقات
 والمستقرار، فمن العروف أن البمجيققات الحققرة تتميقققيز بأتنهققا ل تحتققاج إلققى تهيئققة دوريققة

للنظام ول تتأثر بالفيومسات النتاشقرة بكثة في عالم التنتتنت.
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 إن تنقطققة اللثبققات والمسققتقرار تجعققل كلفققة إدارة ودصققياتنة الحوامسققيب تنخفققض باشققكل
 ملحوظ وتخف العباء علققى العققاملي فقي الققدعم الفنقققي، وتظهققر ثمققرة هققذا باتنخفققاض تنةبسققبة
التنقطاع وتوقف الخدمات الذي يحصل دائًما مع البمجيات الملوكة والعروفة لدى الجميع.

 إن امسققتخدام البمجيققات الحققرة فققي الؤمسةبسققات التعليميققة يةبسققاعد علققى بنققاء قققدرات
 بشية على الدى الطويل، لن البمجيققات الحققرة متققوفرة للجميققع مققن دون قيققود، وأيًضققا
 تتوفر شفرتها الداخليققة للدرامسققة والتطققوير ممققا يتيققح الفردصققة للطلب إلققى التعققرف علققى

 ن التةبسققارع.قققتقنيات متطورة ومتجددة وتضعهم في الطريق الصحيح للحاق بالركب التق
 قد يكلف امستخدام البمجيات الحققرة مبققدئًيا بعققض الققال ولكققن هققذا الققال يعتققب امسققتلثماًرا
 للغققد، امسققتلثماًرا لتخريققج جيًل جديققًدا ل يعتمققد علققى المسققتهلك، بققل عنققده القققدرة علققى

البداع والتطوير والعتماد على تنفةبسه.

 تنأتي الن إلى تنقطة مهمققة جققًدا فققي الحيققط التعليمققي وفلةبسققفته، إن مققن أهققم أهققداف
 ن الجميققع، فققالتعليم ل يهققدف إلققى حكققرقققالتعليققم اليققوم هققو إعطققاء العرفققة وماشققاركتها بي

 العرفة على فئة معينة من الطلب والعلمي أو وضع قيود وعراقيققل فققي طريقققة اكتةبسققاب
 العرفققة، ومققن جهققة أخققرى فققإن مقن حققق الاشقققركات أن تضققع قيققوًدا علققى كيفيققة امسققتخدام
 منتجاتها وهقذا حقت تربقح وتةبسقتمر فقي التنتقاج. مقن هقذه النقطققة ولققدفع التعقارض بيققن
 أهققداف التعليققم وأهققداف الاشقققركات، تققأتي البمجيققات الحققرة بطريقققة تضققمن للمؤمسةبسققات

التعليمية بتحقيق أهدافها التعليمية وضمان أتنها تةبستخدم آخر ما تودصلت إليه التقنية.
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  البمجيققات الحققرة بأتنهققا ذات فلةبسققفة منفتحققه تنامسققب البيئققات الكاديميققةيزتتميققق

ًيا فقيققوالتعليمية، وتجعلها بيئة خصقبة لتاشقجيع البقداع والبتكقار مقن دون التفكي  ر كقلث

 تنقطة الربح والخةبسارة والت تضع البمجيات الملوكة في الرتبة اللثاتنية. وهنا يجققب إلققى

 أن تننتبه إلى تنقطة مهمة وهي أن امسققتخدام البمجيققات الملوكقة فققي الؤمسةبسققات التعليميققة

 يجعل هذه الؤمسةبسات كوكالت دعاية للاشققركات البمجيقات وتجعقل الطلبققة مقدمني علقى

منتج معي وتحرمهم من فردصة معرفة خيارات أخرى قد تلب احتياجاتهم باشكل أفضل.

  أن يعلققم كيفيققةًليز بققأتنه يعلققم البققادئ العامققة للتقنيققة فبققدقققإن التعليم يجب أن يتمي

 رقققامستخدام فوتوشوب يجب عليه أن يعلم كيفية التعامل مققع الصققور باشققكل عققام ول يحص

 الطالب في برتنامج معي، حت يةبستطيع الطالب بعد التخرج أن يختققار البتنامققج النامسققب

الذي يلب احتياجاته وينامسب الياتنية الت يةبستطيع توفيها لهذا البتنامج.

 في تنهاية هذه القالة مسأذكر بعض البمجيات الحرة الت تنامسب الؤمسةبسققات التعليميقة

 والقت يجقب أن يفكقر فيهقا باشققكل جقدي فققي امسققتخدامها أو تعريقف الطلب بهققا علققى الققل،

  الحر والرائد وهو مشوع يةبساعدLinux Terminal Server Projectمسنبدأ أوًل بمشوع 

 راءقققالؤمسةبسات التعليمية والتجارية أيًضققا علققى تقليققل كلفقة العتققاد بحيقث ل تحتققاج إلققى ش

 حوامسيب كاملة بل تحتقاج إلقى شاشقة ولوحقة مفاتيقح وفقأرة وبقيقة العمليقات تأخقذها مقن

 جهاز ذو إمكاتنيات عالية يدعي الخادم، تةبستطيع توفي ملثًل خمةبسي طرفية خفيفققة بوامسققطة

خادمي ذو إمكاتنيات متومسطة.
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  مقققن أفضقققل التنظمقققة الحقققرة القققت تهتقققمUbuntuوكنظقققام تاشقققغيلي يعتقققب تنظقققام 
بالةبسققتخدم النهققائي ومسققهولة المسققتخدام وتققوفي بيئققة متكاملققة للمسققتخدام والتطققوير،

ًرا ومجاتنًيقا لحيزمقة مايكرومسقوفتOpenOfficeأما برتنامج    فهو حيزمة مكتبية توفر بديل ح
 أوفيس فهي تحوي علققى برتنامققج معالجققة تنصققوص متقققدم وبرتنامققج للجققداول اللكتوتنيققة

وبرتنامج للعروض التقديمية ماشابهة جًدا لواجهة مايكرومسوفت أوفيس.

إذا كققاتنت الؤمسةبسققة التعليميققة تحتققاج إلققى برتنامققج لدارة الققواد والققدورات التعليميققة
  يعتب من أفضققل البامققج الحققرة والجاتنيققة فققي هققذا الجققال وهنققاكMoodleفإن برتنامج 

 مليقون3.٧ مليقون مةبسقتخدم و3٧أكث من خمةبسي ألقف موققع يةبسقتخدمه ويخقدم أكقث مقن 
دورة تعليمية.

 OpenDiscلبقية البامج الحرة والت تهم الةبستخدمي باشكل عام يمكن تنيل قرص 

 والذي يوفر أشهر البمجيات الحرة الت تعمل على تنظام ويندوز مع مقدمة تعريفيققة عنهققا
وهي تعتب خطوة أولية لعميلة التنتقال إلى منصات حرة بالكامل.
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الفصل الثامن
البرمجيات الحرة وتنمية الاقتصاد المحلي



الفصل الثامن – البرمجيات الحرة وتنمية الاقتصاد المحلي
ًء فققي فلةبسققفة البمجيققات الحققرة لققدى حكومققات الققدول الناميققة من أكققث الشققياء إغققرا
قققوة البمجيققات الحققرة فققي دفققع عجلققة التطققور فققي القتصققاد الحلققي التعلققق بقطققاع
 تقنية العلومات، بغض النظر عن الميات الخرى من تقليققل التكلفققة القتصققادية لقتنققاء

التقنية واحتام حقوق اللكية الفكرية في الدولة تنفةبسها.

 تعتب قضية احتام اللكية الفكرية أحد القضايا العققدة والقت عققادة مقا تعتققب قضققية
 في دصالح الدول الكبى في خضم الحصول على تنازلت من الدول النامية والضغط عليها،
 وبالرغم من القيم الُخلقية التعلقة باحتام اللكية الفكرية إل أتنها تأتي بلثمن باهظ، فالناس
 اعتادت امستخدام البمجيات والواد التفيهية دون أن تفكر في الدفع، وذلققك راجققع لمسققباب

 ركات الضقخمة فقي الحقد مقن هقذه القضقية لتةبسقتطيع الضقغط علقىققكلثية منها تةبساهل الاش
الحكومات فيما بعد للدفع لها.

ًققا للمسققتخداميإن امسققتخدام البمجيققات الحققرة -والققت عققادًة مققا تكققون مرخصققة قاتنوتن
 بل مقابل- يقلقل مقن القلقق الحادصقل مقن جقراء قضقية عقدم احقتام اللكيقة الفكريقة، وهقذا
 يةبسققاعد الحكومققات علققى تققوفي مبققالغ تصققل بققالليي مققن قيمققة الققتاخيص فققي تحةبسققي
 خدماتها العامة وتوفي هذه البالغ في ماشاريع تنموية تخققدم الجتمققع باشققكل أكققث فائققدة.
 فقدت امستطاعت الحكومات الت اعتمدت على البمجيات الحرة في توفي مليي الريققالت
 الت كان يجب أن تدفعها للبمجيات الملوكة وامستخدامها في تطوير الخدمات اللكتوتنيققة

وتحةبسينها من ملثل حكومة مالييا والبازيل والهند.
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 ٥١ةمسلةبسة تعرف على البمجيات الحر 

 هذا ما يتعلق بالقطاع العام، ولكن تنمية القطاع الخاص هو أحد أولويات الحكومات
 في هذا العص، لن العملية متكاملة، فكلما تطور القطاع الخاص تطور معه القطققاع العققام

 مِّكن اللثاتني مققن تققوفي خققدمات محةبسققنة ومتطققورة،ُلا يوفره الول من خدمات وإمكاتنيات ت
 لكن تققف فقي هقذا التصقور عقبقة وهقي أن القدول الكقبى امسقتحوذت بالكامقل علقى قطقاع
 تكنولوجيا تقنية العلومات بشكاتها الضخمة والعالية في آن واحد، ومن الةبستحيل البققدء

 ركات الحليققة شقققركات امسققتهلكيةقققركات، ممققا يجعققل الاشقققمن الصفر لنافةبسة ملثل هذه الاش
بالكامل لقطاع التقنية ول توجد فردصة لتطورها.

 ر أن امسقتخدام البمجيقات الحقرة واعتمادهقا باشقكل عقام، ققد يةبسقاعد علقى تحةبسقنقغي
 ات بققأن تةبسققتغلققققطاع التقنية بيقن الاشقركات الحلية، بمققا يخلقققه مققن فردصققة لهققذه الاشقرك

 الاشاريع الحرة والفتوحة الصدر لتقديم حلول تقنية منافةبسة للحلول التجارية الت تقدمها
الشكات الضخمة.

 تقوم البمجيات الحرة على أربعة محاور لدفع عجلة القتصاد الحلققي: الحققور الول
 هو تطوير الكفاءات الحلية للتعامل مع آخر مةبستجدات العقالم التققققن، فالبمجيقات الحقرة
 تقوم على فلةبسفة منفتحة بحيث تاشارك العرفة للجميع بغض النظر عن البلد الذي تنتمققي
 إليها، هذا يخلق فردصة عظيمة للكفاءات الحلية بأن تطور قدراتها العلمية والعملية بحيث
 ينفتح لها الجال للماشققاركة والتطققوير فققي أشققهر التقنيققات العاليققة ممققا يخلققق لهققم فردصققة

.جًداللحصول على وظائف ذات مدخولت مرتفعة 
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 ٥٢البمجيات الحرة وتنمية القتصاد الحلي- الفصل اللثامن  

 الحور اللثاتني هو تكوين أمسواق جديدة لتطوير الخدمات التقنية وتقديمها، فامسققتخدام
 البمجيات الحرة في القطققاع الحكققومي والخققاص يتطلققب باشققكل أمسامسقققي وجققود شقققركات
 متخصصققة فققي البمجيققات الحققرة، لن هققذه البمجيققات ل تققأتي بعقققود الققدعم الفقققن
 والتدريب، ولكنها تتك هذه الهمة للشكات الحلية، هذا في الرحلقة الولققى وهققي تكقوين
 مسوق الدعم الفن والتدريب على البمجيات الحرة وهو مجال ل يمكن للاشقققركات الضققخمة
 أن تنققافس فيققه لتنهققا عنققدها حلولهققا التجاريققة النافةبسققة، أمققا الرحلققة اللثاتنيققة هققي مرحلققة

 ًا) وهذا الجال تتنافس فيه الاشقققركات باشققكل كققبير اختصاR&Dالبحث والتطوير (الةبسمى 
 ، ويعتققب مققن أهققم التقنيققات الققت يجققب أن تةبسققتلثمر فققي الققدول لتنققه عنققدما تةبسققتخدمجققًدا

 التقنيققات التققوفرة فققأتنت مجققرد مةبسققتهلك فققي تنهايققة الطققاف، بينمققا إذا كققان قطققاع البحققث
 والتطوير متطور وققوي فقأتنت تصقدر التقنيقة للعقالم أجمقع، وتجققن مقن وراء ذلقك أربقاح

طائلة. لذا تجد أن قطاع البحث والتطوير يحتل مرتبة أولى لدى الدول التطورة.

 الحور اللثالث هو فرق كلفة التصنيع حيققث أن فلةبسققفة البمجيققات الحققرة هققي فلةبسققفة
 تكاملية فأتنت لةبست بحاجة إلى كتابة وتطوير كل شء من الصفر، وهذا يوِجد للبمجيققات
 الحرة فردصة تنافةبسية قوية مع البمجيات المتلكيققة لتنهققا تطققّور عققادًة مققن الصققفر حققت
 يتةبسققن للاشقققركات الققدفاع عنهققا فققي حالققة امسققتخدامها مققن قبققل أطققراف غيقققر مرخصققي

  لدارةًيققا تقنحًلبامسققتخدامها. ولتوضققيح الصققورة لنفققتض أن مؤمسةبسققة حكوميققة تريققد 
 الةبستندات عندها، في حالة الحلول الملوكة فإن الشكات تطورها مققن الصققفر وهققذا يكلققف

 ًا ضخمة، بينما في حالة امستخدام البمجيات الحرة فققإتنه ليققس علققى شقققركة الحلققولغمبال
 التقنية الحلية أن تطور الحل البمجي بنفةبسها بل يكفي تخصيص حل حر جققاهيز لينامسققب

ًيا فارًقااحتياجات الؤمسةبسة الحكومية، وهذا ياشكل   في كلفة التصنيع بي الشكتي.كب
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 مققن جهقققة أخققرى فامسققتخدام بنيقققة تقنيقققة تعتمقققد علقققى أتنظمقققة تاشقققغيل حققرة ملثققل
 جنو/لينكس يوفر مبالغ كبية بالقارتنة مع بنية التقنية الت تعتمد علققى أتنظمققة تاشققغيلية
 امتلكية ملثل مايكرومسوفت ويندوز، يمكن امسققتلثمار هققذه البققالغ فققي الحصققول علققى حلققول

ًء مما لو امستخدمت بنية تحتية تعتمد على أتنظمة مغلقة.تقدًماالتقنية أكث   وأفضل أدا

 الحور الرابع هققو تجنققب تكققرار الجهققود وهققذه تنقطققة مهمققة فققي تةبسقققريع عجلققة تطققور
 والبحث العلمي، فامستخدام وتطوير البمجيات الحرة يجعل الجتمققع يعمققل علققىالقتصاد 

 ماشققاريع معروفققة بحيققث يةبسققتلثمر الجميققع فيهققا وتتطققور لخدمققة الجميققع، ل داعققي مققع
 البمجيات الحققرة لن يعمققل كققل شققخص لوحققده فهققي فققي النهايققة عمققل جمققاعي تاشققاركي

يهدف إلى تقديم خدماته للجميع من دون قيود.

 مققن جمققع النقققاط الةبسققابقة تتضققح أهميققة اعتمققاد البمجيققات الحققرة فققي البققادرات
 الحكومية والخادصة على حد مسواء لقا فقي البمجيقات الحقرة مقن دافعيقة ذاتيقة للتاشقجيع

على التطوير والبداع والبتكار، وتاشارك العرفة مع الجميع.
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الفصل التاسع
يا والبرمجيات الحرة تجربة ماليز



يا والبرمجيات الحرة الفصل التاسع – تجربة ماليز
 تكلمنققا مسققابًقا حققول تعريققف البمجيققات الحققرة وأهميتهققا فققي التنميققة القتصققادية
 واللثقافية في الجتمع، في هذه القالة مسنتكلم عققن تجربققة رائققدة حققول اعتمققاد البمجيققات

الحرة في مالييا، دعوتني أول أذكر تنبذة مختصة تعريفية حول مالييا.

  وليققة وثلثققة أقققاليم١3رق آمسققيا مكوتنققة مققن قققمالييققا هققي دولققة تقققع فققي جنققوب ش
  كم، عادصمتها هي كواللبور، في حي أن بوتراجايققا3٢٩,8٤٥اتحادية، بمةبساحة كلية تبلغ 

  مليققون تنةبسققمة. خلل أواخققر٢8هي مقر الحكومة التحادية. يصل تعققداد الةبسقكان أكقث مقن 
 ، شققهدت مالييققا طفققرة اقتصققادية وخضققعت لتطققور مسقققريع. حيققث يحققدهارينقالعاشالقرن 

 مضيق ملققا، وهقو طريقق بحقري مهقم فقي اللحققة الدوليقة، كمقا أن التجقارة الدوليقة جقيزء
 أمساس من اقتصادها. تاشكل الصناعة أحد القطاعات الرئيةبسية في اقتصاد البلد. وتمتلقك

 الةبسقبعة عاشققرمالييا تنوًعا حيوًيا من النباتات والحيواتنات، حيث تعتقب مقن بيققن القدول 
الكث تنوًعا.

 م قررت مالييا اعتماد البمجيات الحققرة كخطققة وطنيققة لهققا، ووضققعت٢00٤في عام 
 عدة أهداف لهذه الخطة من أهمها تقليل تكلفة امتلك التقنية وزيادة الحرية في الختيققار

  التنظمققة،يقققنن البمجيققات والبعققد عققن التنغلق علققى منتققج واحققد، وزيققادة التكامققل بقققبي
 وزيادة النمو في القتصاد الحلي البن على البمجيات الحرة، وزيققادة النمققو فققي مجتمققع

مةبستخدمي ومطوري البمجيات الحرة، وتقليص الهوة التقنية.
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 ٥٦تجربة مالييا والبمجيات الحرة- الفصل التامسع  

 يعتمد النظام الاليي في تطبيقه للبمجيات الحرة على خمةبسة محاور أمسامسية وهي
 الؤمسةبسات الحكومية وذلك بتاشجيعها على امسققتخدام البمجيققات الحققرة فققي جهققة الخققوادم
 ومسطح الكتب مما يخلق فردصة جذابة للمحور اللثققاتني وهققو قطققاع العمققال بحيققث يصققبح
 هناك مسوق جديد وهو تقديم خدمات حول البمجيات الحققرة وهققذا يتطلققب ثلثققة الحققاور
 الخرى الباقية وهي محور الؤمسةبسات التعليميققة ومهمتهققا تخريققج دفعققات ذات قققدرة علققى
 التعامل مع البمجيققات الحققرة، ومحققور الجتمققع الهتققم بالبمجيققات الحققرة وتقققديم حلققول
ًيا محور البحث والتطوير في الجال التقن بتطققوير تطبيقققات جديققدة والجققال  حولها، وأخ

غي التقن ملثل القضايا القاتنوتنية والخطط التجارية.

 لم تنتقل مالييا مباشة وباشققكل مسقققريع إلققى العتمققاد الكامققل علققى البمجيققات الحقرة،
 ولكن مرت عب مراحل حيث وفرت لهققا هققذه الراحققل الفردصققة لتهيئققة القطققاع العققام والخققاص
 لمستقبال الفكرة الجديدة حول البمجيات الحرة، فمن تناحيققة القطققاع العققام يتطلققب امسققتخدام
 البمجيات الحرة إلى تدريب وطريقة مسلةبسة للتنتقال إلى النصة الجديدة وهققذا يتطلققب وقًتققا
ًبا، ومققن حيققث القطققاع الخققاص يتطلققب وقًتققا أيًضققا حققت تقققوم شقققركات جديققدة تقققوم  ودصقق

دصناعتها على تقديم خدمات من دعم ودصياتنة وتدريب حول البمجيات الحرة.

 م وكققاتنت مهمتهققا إرمسققاء المسققس٢00٦م إلققى ٢00٤لهققذا كققاتنت الرحلققة الولققى مققن 
 والؤمسةبسة الةبسؤولة عن عمليقة التنتققال وتوثيقق وتخطيقط عمليقة التنتققال وبقدء العتمقاد

م وترتكققيز٢0١0م إلققى ٢00٧ على البمجيات الحققرة، الرحلققة اللثاتنيققة كققاتنت مققا بيقققن يالول
 علققى تةبسقققريع عمليققة العتمققاد البمجيققات الحققرة فققي الؤمسةبسققات الحكوميققة والتعليميققة،
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 م وما فوق وهي مرحلة العتماد على النفس والتنتقال من مرحلة٢0١0والرحلة اللثاللثة من 
المستهلك إلى مرحلة التطوير والبحث.

 م وعاياشققت٢0١0تةبسنت لققي فردصققة حضققور الققؤتمر الققاليي للبمجيققات الحققرة لعققام 

 خلل يومي إتنجازات مالييا في مجال اعتماد البمجيات الحرة ففي خلل الرحلة الولى

 والرحلة اللثاتنية حققت مالييا العديد من التنجازات حيث ودصلت تنةبسب اعتماد البمجيققات

 % وخصودًصا فققي تناحيققة الخققوادم وتنةبسققبة مققدمي الحلققول٩٧الحرة في قطاعات الحكومية 

%.٥0التقنية العتمدة على الصادر الفتوحة هي 

 بلغت تنةبسققبة التققوفي فققي مجققال اقتنققاء التقنيققة وخصودًصققا شقققراء تراخيققص البامققج

  مليون ريال عماتني)، هذه البالغ٢٥ مليون رتنجت ماليي (ما يقارب ٢0٥الملوكة أكث من 

امستلثمرت باشكل أمساس في تحةبسي وتطوير الخدمات الحكومية في البلد.

  شققخص علققى٦000مققن تناحيققة تحةبسققن بنققاء القققدرات الباشقققرية فقققد حصققل أكققث مققن 

 رية الؤهلققة باشققكل كامققلقققالتدريب في مجال البمجيات الحققرة، والن تتققوفر القققدرات الباش

 لعتماد البمجيات الحرة في كل الجالت تقريًبا، وهناك أحد عش شكة معتمققدة لتقققديم

 % من الناطق تملققك مققدارس تعتمققد علققى البمجيققات٥8التدريب في البمجيات الحرة، و

  مساعة تطوير علققى3٦الحرة في مختباتها ومناهجها، بالضافة إلى إقامة مةبسابقة مسنوية 

 البمجيات الحققرة تهققدف تناشقققر الققوعي بققأدوات التطققوير التخصصققة فققي عققالم البمجيققات

الحرة وترمسيخ ثقافة البحث والتطوير في قدرات الحلية الاليية.
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 ٥8تجربة مالييا والبمجيات الحرة- الفصل التامسع  

 من تناحيقة تقليقص الفجقوة الرقميققة هنقاك خمةبسقي مدرمسقة بقدأت تعتمقد تنظقام إدارة
 القررات الدرمسية الحر (تنظام مطور في مالييققا باعتمققاد علققى البمجيققات الحققرة) وباشققكل
 تدريجي مسينش على أكث من عاشققرة اللف مدرمسقة باشقكل تقدريجي، وهنقاك أحققد عاشققر

معهًدا فنًيا يةبستخدم البمجيات الحرة في مناهجهم الدرامسية ومعاملهم.

 خلل الةبسنوات اللثلث الاضقية كقان تنمقو وأداء الاشققركات الالييقة فقي مجقال الصقادر
 الحققرة رائًعققا مققن حيققث العوائققد والتصققدير والبحققث والتطققوير، حيققث زاد عققدد الاشقققركات

 م.٢00٩ شكة في عام ١٦٩ إلى ٢00٦ شكة في عام ٦3التخصصة في البمجيات الحرة من 
  مليققون رتنجققت مققاليي، وكققذلك ارتفعققت١١38% ليصققل إلققى ٦0وتنمى العائد الحلي بنةبسققبة 

 . أما مسوق البحققث٢00٩ مليون رتنجت في عام ٥١٢% ليصل إلى ٤١الصادرات التقنية بنةبسبة 
م.٢00٦% منذ عام 3٩ مليون رتنجت بنةبسبة ارتفاع ١٦٧والتطوير فقد تنمى إلى 

 ر البمجيققات الفتوحققة الصققدر فققي مالييققا يطلققققالؤمسةبسة الحكومية القائمة حول تناش
 ر وتققديم القدعم اللزم للمسقتخدامقق وهقي تعمقل باشقكل رائقع فقي مجقال تناشMAMPUعليها 

 البمجيققات الحققرة فققي الؤمسةبسققات الحكوميققة، بالضققافة إلققى تطققوير تطبيقققات مخصصققة
للمستخدام الؤمسةبسات الحكومية، وتوفيها باشكل مجاتني للتنيل عن طريق موقع الؤمسةبسة.

 تعتب التجربة الاليية ملثققاًل يحتققذى بققه فققي اعتمققاد البمجيققات الحققرة فققي القطققاع
 العام والحكومي وهناك الكققلثي مققن الققدروس الةبسققتفادة مققن هققذه التجربققة، أعطققت مالييقا

مكاتنة قوية في الجال تقنية العلومات.
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شر –  لا اع فصل يزل ال ار ب رةال ا حل ت راجيم لا ب ة ئارد

الفصل العاشر
يل رائدة البرمجيات الحرة البراز



يل رائدة البرمجيات الحرة الفصل العاشر – البراز
 س هققوقققفي معظققم الققدول الناميققة الققت تعتمققد البمجيققات الحققرة يكققون الةبسققبب الرئي

 تخفيققض الكلفققة، ولكققن فققي البازيققل المققر يختلققف قليًل فبققالرغم مققن أن تخفيققض الكلفققة
 يلعب دوًرا رئيةبسًيا خصودًصقا مقع بلقٍد تنقاٍم ملثقل البازيقل إل أن الحكومقة البازيليقة ققررت
 اعتمققاد البمجيققات الحققرة كخطققة تطويريققة للنهققوض بقطققاع تقنيققة العلومققات وزيققادة

  بالضققافة إلققى زيققادةللبازيليقققيالتنافس بيقن الاشقركات وتوفي عدد كبي من الوظققائف 
المستلثمار في قطاع البحث والتطوير ودصنع برامج جديدة.

 م بدأت الحكومة البازيليققة النتخبققة باعتمققاد البمجيققات الحققرة قاتنوتًنققا٢003في عام 
 لقبول البمجيات في القطاع الحكومي، وبققالرغم مققن أن البمجيققات الحققرة كققاتنت معروفققة
 مسابًقا إل أتنها خطت خطوات كبية بعد هذا القققرار الحامسققم فققي تاريققخ البمجيققات الحققرة

في البازيل.

 يمكن إرجاع المسباب الرئيةبسية لعتماد البمجيقات فقي هقذا البلققد النقامي إلقى ثلثقة
أمسباب: اقتصادي وتطويري وفلةبسفي.

 رح هقذه النقطقة هقي أن تعقرف أن عقددققالةبسقبب اِلقتصقادي: لعقل أبةبسقط طريقققة لاش
  آلف دولرة مليون تنةبسمة، ويبلغ معدل الدخل للفققرد ثماتنيقق١٩٢مسكان البازيل يبلغ قرابة 

  بالئققة3١ ريال عماتني في الاشهر، وبالرغم من ذلك فإن أكث مققن ٢٥0في الةبسنة أي بمعدل 
من الاشعب يعياشون تحت مةبستوى خط الفقر.
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 ٦١ةمسلةبسة تعرف على البمجيات الحر 

  مليققار دولر قيمققة تراخيققص البامققج١.١م، دفعققت الحكومققة الفيدراليققة ٢00١في عام 
  دولر٥00التجارية الملوكة، وتدفع الحكومة البازيلية لكل حامسوب لشكة مايكرومسققوفت 

 م أتنه فقط عشة بالئة من مسكان البازيل يمتلققك٢003م. وتظهر إحصائيات ٢00٥في عام 
حامسوب منلي وأن الحكومة هي أكب مةبستهلك للحوامسيب.

 نقققحصققائيات الققلثية كيققف أن البمجيققات الحققرة حفظققت ملييلتنققأتي الن إلققى ا
  مليقون دولر٥00م أعلنقت البازيقل أتنهقا امسقتطاعت تقوفي ٢0١0الدولرات للحكومة، ففققي 

عتمققدت البمجيققات الحققرة فققياأمريكققي مققن قيمققة تراخيققص البمجيققات الملوكققة منققذ أن 
م.٢003عام 

 الةبسققبب اللثققاتني تطققويري، ل يخفققى عليققك أيهققا القققارئ الكريققم أن البمجيققات الحققرة
 تحمل أمسباًبا قوية تجعل الحكومات تؤمن بأتنها الومسيلة اللثلى لتحقيققق التطققوير فققي بنيققة
تقنيققة العلومققات فققي أي بلققد، فبالضققافة إلققى تققوفر الاشققفرة الصققدرية للبمجيققات الحققرة
 والققت تفتققح آفاًقققا كققبية لتنميققة خققبة الكققوادر الحليققة فققي مجققال البمجققة والتطققوير
 والتنخراط في مجتمعات تطويرية أكب حول العالم، فإن البمجيات الحققرة تةبسققاهم باشققكل
 كبي في إتناشاء قطاع أعمال جديد يعتمد على تقديم خدمات وبرمجيات تنامسب احتياجققات

الناس في البازيل.

 ظهرت العديد من الشكات الضخمة الققت تققوفر حلققوًل تقنيققة تعتمققد علققى البمجيققات
الحرة، كذلك تنتج توزيعات جنو/لينكس مخصصة للبازيل وتتمي بجودتها العالية.
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 ٦٢–الفصل العاش  البازيل رائدة البمجيات الحرة 

الجققواتنب التطويريققة الققت مسققاعدت البمجيققاُت الحققرة فققي إتنجاحهققا هققيأهققم أحققد 

 ، تعتمقد فكقرة الراكقيز العرفيققة علقى تقوفيTelecenterالراكيز العرفية أو ما يطلق عليهقا 

 تنتتنت لكل الاشعب البازيلي، فبالرغم أن القتصققاد الققبازيلي هققو عاشقققرلطرق اتصال با

 أكب اقتصاد في العالم إل أتنه غي متوازن بالرة، فعشة بالئة تمتلققك تنصققف الققثوة فققي

 م، أظهققرت الحصققائيات٢00٥البلد، بينما بقية الاشعب تعيش في حالة فقر ُميزٍر. وفي عققام 

 أن تةبسعة من عشة أفراد لم يةبسققتخدموا التنققتتنت علققى الطلق، وهققذا مققا أشققعر الحكومققة

 م الفجوة الرقمية الت يعياشها الجتمع، لذا قررت بأن تفتح مراكيز معرفية توفر طريقةحجب

 اتصال بالتنتتنت للنقاس القت ل تةبسقتطيع حالتهققا القتصققادية تقوفي ملثققل تلقك الومسققائل.

  م فققإن كققل الراكققيز العرفيققة دصققارت تةبسققتخدم: جنققو/ لينكققس تنظاًمققا تاشققغيلًيا٢00٢ومنققذ 

  كان هناك أكث من ألفي مركيز معرفي كلها تةبستخدم البمجيات٢008لحوامسيبها، وفي عام 

الحرة وتخدم أكث من أربعة مليي مةبستخدم من ذوي الدخل الحدود.

 الةبسبب اللثالث هو فلةبسققفة البمجيققات الحققرة، ففققي الةبسققبعينات واللثماتنيققات مققن القققرن

 الاض مسادت ثقافة حققب الاشققاركة وعققدم التقيققد فققي الومسققط اللثقققافي القبازيلي، فاللثقافققة

 معهم خليط من الفكار والراء يةبستطيع الرء أن يأخذ ما ياشاء ويدع ما ياشاء من دون أي

 قيد وخصودًصا في الفن والومسيقى، كل هذا أثر على تنيزعة البازيل إلققى البمجيقات الحقرة

 واعتمادها عليها، بةبسبب أن ثقافتها تتنامسب مع ثقافة الاشعب البازيلي فققي حققب الاشققاركة

والبداع وعدم التقييد بقيود التاخيص وحقوق اللكية العقدة.
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 ٦3ةمسلةبسة تعرف على البمجيات الحر 

 دعوتني الن تنةبستعرض أهم معققالم اعتمقاد البمجيقات الحقرة فققي البازيقل، تنبققدأ أوًل

 ببنك البازيل وهو أكب بنك عام في البازيل يملك أكث من مئة ألف محطة عمققل، وأكققث

 . بقققدأ بنقققك البازيقققل بامسقققتخدامATM ألقققف مكينقققة مسقققحب ٤٢دوم وا خقققآلفمقققن مسقققتة 

 م ومنذ ذلك العام قام بنش أكث من مستي ألف تنةبسققخة مققن٢00١البمجيات الحرة في عام 

 حيزمققة مايكرومسققوفت أوفيققس مخفًضققا مسققبعي بالئققةًل من الحيزمة الكتبية أوبن أوفيس بد

  ألققف٥٧ خققادوم و٥٥00من قيمة تراخيص حيزمة أوفيس ميكرومسوفت. وقام بنقل أكث مققن 

ًرا بقذلك أكقث مقن ثلثي  ن مليقون دولر مقن قيمققةقققمحطة عمل إلى تنظام جنوم لينكس، موف

تراخيص البمجيات.

 م قررت وزارة التعليم بالبازيل امستخدام تقنية التخيلية وتنش أكث من٢00٩في عام 

  ألف مسطح مكتب تخيلي في الدارس في كل منقاطق البازيقل، تعتمقد باشقكل أمسققاس3٢٤

  مليقون دولر مقن قيمقة الجهقيزة والبمجيققات،٤٧على تنظام جنو/لينكس، موفرة أكقث مققن 

  أكققب تناشقققرالبازيقلوتةبسعة مليي دولر من تكلفة الطاقة مسنوًيا. وبهققذه الخطققوة تكققون 

لنظام جنو/لينكس والكاتب التخيلية للمدارس في العالم.

 ة أتنهقا ققد اختقارت تنظقام جنقو/لينكققسيم أعلنت وزارة التعليم البازيل٢0١0وفي عام 

 توزيعققة ماتنققدريفا كنظققام تاشققغيلي لخطتهققا لمسققتخدام الحوامسققيب فققي تحةبسققي العمليققة

 .Classmateتنتقل الخصصقة للتعليقم إالتعليمية في البازيل؛ ومسيكون العتاد من مسلةبسقلة 

يبلغ عدد الجهيزة الت تخطط الوزارة توزيعها قرابة مليون وتنصف جهاز.
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 ٦٤–الفصل العاش  البازيل رائدة البمجيات الحرة 

 ويجققدر بنققا أيًضققا وتنحققن تنتكلققم عققن البمجيققات الحققرة فققي البازيققل التكلققم عققن
 ة في تنش البمجيات الحرة وتتملثل في دصعوبةيالصعوبات الت واجهتها الحكومة البازيل

 توفي البمجيات الحرة متجمة إلى اللغة البتغالية البازيلية وذلك لقلة التطوعي فققي
 قناع الناس بالتنتقال إلى النصقة الجديققدة وذلققك لققا يتطلبقه مقنإالتجمة، ثاتنًيا دصعوبة 

ًلثققا قلققة الخققباء فققي أتنظمققة البمجيققات الحققرة وذلققك  التدريب وعمليات تنقل البياتنققات، وثال
تناتج عن اتنتاشار التنظمة الملوكة منذ وقت بعيد.

 ر إبققداء العجققاب باعتمققاد البمجيققات الحققرة فققيقققفي تنهاية هققذا القققال ل يةبسققعن غي
 ن النققاس تةبسققتخدم تنظققام جنققو/ لينكققس الحققرقققالبازيققل والغتبققاط بققأن هنققاك الليي

والبمجيات الحرة البنية عليه.
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الفصل الحادي عشر
البرمجيات الحرة في ألمانيا



الفصل الحادي عشر – البرمجيات الحرة في ألمانيا
 في القالت الةبسابقة تكلمنا عن البمجيات الحرة في البازيل ومالييا، ولعل القامسققم

الاشتك بينهما هو أتنهما يصنفان تحققت الققدول الناميققة، وتعتقب البمجيقات الحققرة فردصقة

 ل تعوض للتطوير القتصاد التقن في تلك البلدان، ولكن الوضع يختلققف قليًل فققي حالققة

 القدول التطقورة مقن أملثقال ألاتنيقا والقت ل تعقاتني عقادة مقن ماشقكلة الحفقاظ علقى حققوق

اللكية والتاخيص، ولديها تطور تقن كبي في مجال إتنتاج البمجيات للعالم بأكمله.

 وبالرغم من ذلك، فإن توفي قيمة تراخيص البامج الملوكة على الةبسقتوى الحكقومي

 يزات الضققافية مققنقققغي الربحي، يعد مغرًيا لجميع الدول من دون امستلثناء، بالضافة المي

 أمان عالي وبرمجيات ثابتة قليلة الاشاكل، وقابلية التطوير والتخصيص مققن دون الحاجققة

ًيا التنفكاك من عقققدة التنغلق علققى مققيزود واحققد. كققل هققذه  لشاء تراخيص للتطوير، وأخ

الميات ل توجد في الحلول البمجية الملوكة.

 مسنتحدث في هذه القالة عن تجربة مدينققة ميوتنققخ ثققالث أكققب مققدن ألاتنيققا وعادصققمة

 وليققة بافاريققا الواقعققة فققي جنققوب ألاتنيققا مققع البمجيققات الحققرة وخطتهققا والاشققاكل الققت

 واجهتها أثناء عملية التنتقال من برامج مملوكة تجارية إلى أتنظمة وبرمجيات حققرة، وآخققر

التطورات في هذا الجال.
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 ٦٧ةمسلةبسة تعرف على البمجيات الحر 

م، دصققّوت مجلققس الدينققة لتخطيققط عمليققة التنتقققال مققن تنظققام وينققدوز٢003فققي عققام 
 م قققرر الجلقس بالبققدء فققي عمليقة التنتققال، ولكقن٢00٤إلى تنظام جنو/ لينكقس، وفققي عقام 

 لخاوف قاتنوتنية من اتنتهاك براءات اختاع توقف الشوع حت تتضح الصورة القاتنوتنيققة،
  التنتقققال،لاشقققروعم اختيت توزيعة دبيان لينكس كنظام تاشققغيلي معتمققد ٢00٥وفي عام 

  ألقف حامسقوب لقوظفي عمقومي١٤والذي أطلق عليه ليموكس ويهدف إلى عمليقة تحويقل 
 مليون يورو.١٢إلى البمجيات الحرة ووضعت له مياتنية قدرها 

 من تناحية مقارتنة التكلفة الجمالية بي الحلول الملوكة والحرة، فإن الحلول الملوكة
  مليققون يققورو للحلققول العتمققدة علققى جنققو3٧ مليقون يقورو، فققي مقابقل 3٥تكلف ما يقارب 

 لينكققس، وتاشققمل التكلفققة الجماليققة مصققاريف مققا بعققد الحققل تنفةبسققه ملثققل تكققاليف التققدريب
ًيا في التكلفة من البمجيققات الحققرة،  والدعم والصياتنة. قد تكون الحلول الملوكة أكث توف
،إل أن فوائققد المسققتاتيجية علققى الققدى الطويققل جعققل الدينققة تةبسققي فققي خطققة التنتقققال

:في التالينظرهم بوتتملثل 

 ن يققوروقققاتنخفاض كلفة التاخيص بامستمرار، فالدينة تتوقع أن توفر ثلثققة مليي.١
خلل الةبسنوات اللثلث القادمة من قيمة التاخيص.

التحكم الحلي في كل شء..٢
الحرية في البداع والتطوير..3
التنتقال إلى معايي مفتوحة للمةبستندات..٤
أكث أماتًنا من تناحية الفيومسات والاشاكل المنية..٥
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 ٦8البمجيات الحرة في ألاتنيا- الفصل الحادي عش  

 م بققدأت عمليققة التنتقققال باشققكل لطيققف متققأخرة بةبسققنة عققن الخطققة٢00٦فققي مسققبتمب 
 م اعتمدت وثبت حيزمة أوبن أوفيس كبديل عققن مايكرومسققوفت فققي٢0١0الدصلية. وفي عام 

 جميققع الجهققيزة، ومتصققفح فيفكققس كبققديل عققن إتنققتتنت إكةبسققبلور، وإتناشققاء عاشقققرين ألققف
 تنموذج لوبن أوفيس يغطي جميع احتياجققات مققوظفي الحكققوميي، وهققذه الخطققوة جيققدة

 مبققدئًيا،فعندما ينتقل العمل إلى برمجيات الحرة حت ولو كاتنت تعمل على منصة وينققدوز 
فإتنه مسيةبسهل عملية التنتقال إلى تنظام جنو/لينكس في النهاية.

 حامسققوب3000وفي دصدد التنتقال إلى منصة جنققو/لينكققس باشققكل كامققل، فقققد تنقققل أكققث مققن 
 ألققف جهققاز، ويخطققط لتنتقققال ألفيقققن حامسققوب١٤إلى تنظام جنو لينكس كمنصة مكتبية مققن أدصققل 

كل مسنة. تظهر هققذه الرقققام أن عمليققة التنتقققال بطيئققة بعققض الاشقققيء، ولكققن إدارة ميوتنققخ قققررت
 أن تكققون عمليققة التنتقققال مسققهلة والحققرص أشققد الحققرص علققى الجققودة والتقققان. فالعمليققة ليةبسققت
التنتقال من حلول مملوكة إلى برمجيات حرة، ولكن أيًضا تحةبسي وتطوير قدرات التقنية للمدينة.

  اعتمققدتـفـألوًلوكمجمل فإن عملية التنتقال تتم علققى خطققة معينققة اعتمققدتها الدينققة، 
 العققايي مفتوحققة للمةبسققتندات باشققكل رمسققمي، بحيققث ل تضققطر الدينققة إلققى التنغلق علققى

ODFمنتقققج واحقققد وهقققو مايكرومسقققوفت، وأشقققهر معيقققار مفتقققوح للمةبسقققتندات هقققو معيقققار 

  تلثبت البمجيات الحققرة علققى النصققاتثانًياوالذي تدعمه حيزمة أوبن أوفيس باشكل جيد، 
الوجققودة وهققي مايكرومسققوفت وينققدوز وتةبسققتخدم باشققكل أمسقققاس وأهققم هققذه البمجيققات
هققي حيزمققة أوبققن أوفيققس كبققديل عققن حيزمققة مايكرومسققوفت أوفيققس، ومتصققفح فيفكققس
كبققديل عققن إتنققتتنت إكةبسققبلور، وبرتنامققج جمققب كمحققرر احققتافي للصققور والرمسققوميات،
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 ٦٩ةمسلةبسة تعرف على البمجيات الحر 

 تنقققل الةبسققتندات الحاليققة مققن دصققيغة مايكرومسققوفت أوفيققس إلققى أوبققن أوفيققسلوثالـًثــا
 ر رأيققهقققوإتناشاء برتنامج لدارة النماذج بحيث تةبسهل عمققل الوظققف الحكققومي، وتجعلققه يغي

  وبعققد التأكقد مقن أن جقودة العمقل لقن تتضققرر بعمليقةلوأيخيـــًراباتجاه البمجيات الحقرة، 
التنتقال من ويندوز إلى جنو لينكس، يتم تنقل الجهاز إلى منصة حرة بالكامل.

 أما بخصوص البامج الدارية الخرى غيقققر حيزمقة الكتبيققة، فقإن الدينقة ققررت اعتمقاد
 واختيار الحلول الت تعمل من خلل التصفح ومةبستقلة عن أي تنظام، وإذا كاتنت هناك برامققج
 ل تعمل على تنظام جنو لينكققس فققإن البققديل هققو إمققا أن ياشققغل البتنامققج فققي منصققة وينققدوز

بداخل برتنامج تخيلي، أو امستخدام برتنامج واين للمحاكة بيئة ويندوز وتاشغيل برامجه.

 وكخلدصة لتجربة موينخ مع البمجيات الحرة، فإن قرار الدينة للتنتقال إلى منصة
 جنو لينكس بالكامل، كان في وقت لم تيزل البمجيات الحرة لم تنضخ للمسققتخدام الكتققب
 مما مسبب عرقلة وبطء كبي في عملية التنتقال، ولكقن ثمقار هقذه الققرار بقدأت فقي الظهقور

 ، فأدصبحت ميوتنخ ماشهورة دولًيا في خطتها المستاتيجية لمسققتخدامةفي الةبسنوات الخي
 البمجيات الحرة في الجال الحكومي، وأن تنجاح الشوع أدصبح جلًيا ولم يبق إل مةبسقألة

.الوقت، فكل الاشاكل التقنية والدارية حلت خلل الةبسنوات الاضية
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