
ددرَ؟ ما الذي يعنيه هذا؟ ●  دمصَ ررةَّ؟ مفتوحة ال حح ريات  جج دم دبر
ببرَمجيات  ييمُكن الطالعا على كودها البرَمجي ومفتوحة المصَدرَال بمجيات   معرَفة  برَ

 أخرَى متعلقة بالمان تنمُوية، و لذلك فوائد كثيرَة تعليمُية، و كيف تعمُل دواخلها، و
يظمُ بالساتفادة ممُا هو للطامُئنان إلى كيفية عمُلها، و نن بملة ال يمكا  تحسين القدرة على 

.موجود بالفعل

ددد كون  ييح ررةَّما  ديات الربعةالبرمجية ح يحرَ   أم ل هو كونها منشورة برَخصة تضمُن ال
درَفتها مؤساسة البرَمجيات الحرَة  Free  التي ع Software Foundation:

ري غرض.1 .، ساواء قصده المُبرَمج أصل أم لاستعمالها ل

دي كيفية؛ لتحسينها أو إصلحا عيوب  لمُعرَفة كيفية عمُلها، ودرَاسة الكود المصَدرَي.2  تعديله ليعمُل بأ
بذلك يمُكن البناء ترَاكمُيا على ما صنعه الخرَون ، وا لي غرَضتقييفهأو فيها، 

لل نسخة منها نسخة قانونية أصلية  على الخرَين بأي وسايلة وتوزيعها نسخها و.3 .بل قيد ك

ردلة.4 حمع خخ  دس حن دسنة نتيجة عمُلك على تطويرَها، بمُا يفيد المُجتمُع كلهنشر  .؛ مح

درَة دلها ح يك لن البرَمجيات مفتوحة المُصدر ليست  ية المُصدر بالتعرَيف لك نلها مفتوح يك ةة  درَ ةت الح .البرَمجيا

بمُن أبرَز وحركة البرمجيات الحرةَّ يول يت ررَد سا بش ةرت ند  ييع ظظرَيها  حرَكة اجتمُاعية  .أبكرَ من

 ●Freeرجاني؟ رر أم م ! ح :

درَ وfreeفي النگليزية لكلمُة  ح ري  بت “ دلل دجاني و ” “م دجبّ ”  هذا مصدر خلط كبيرَ بين مستعمُليها يستو
 free softwareفي مجال البرَمجيات فإن  .لغات أخرَى ل يوجد فيها هذا الخلط و .توضيحا لكن العرَبية و

دسابق، بينمُا  درَة بالتعرَيف ال دلفها باساتخدامها بل  وfreewareتعني برَمجيات ح درَحا لك مؤ ييص  تعني برَمجية 
درَحا لك بغيرَ ذلك ل مطالعها كودها المُصدري و .ل إعادة توزيعها ل تحسينها و :مقابل لكنه على الغلبّ ل يص

حنكس؟ ●  جلي حنو  ما گ
حنكس جلي حنو  درَ، مجاني مفتوحا المُصدر، يمُكن باساتخدامه تشغيل الحاساوب وگ  البرَمجيات  نظام تشغيل ح

ينكس تختلف في بعض المُطلوبة لداء مختلف العمُال و  .الترَفيه توجد توزيعات عديدة للنظام گنو لي
 .فلسفة أداء المُهام فيها لكنها تشترَك في نواة النظام گنو لينكس نتيجة جهد عشرَات وظائف الدارة و

درَ ما يزيد على عشرَين سانة و ةملك لكل من يعمُل على تطويرَه أو يستخدمه .اللف من البشرَ على م .هو 

رجاني و و●  بذل جهدهم بل مقابل؟ ما دافع هؤلءا الشأخاص لهذا العمل الم
لن تتاحا للجمُيع، و لن التعاون الوسايلة الفضلى للنتاج الفكرَي، أغلبهمُ يدفعهمُ إيمُان بأن المُعرَفة يجبّ أ  أ

ظورون مفاهيمُ و كثيرَ منهمُ باحثون و و  يطبقون أفكارهمُ لتجرَيبها نظرَيات جديدة في الحوسابة و طالبة يط
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ةة لنفسه و فيستفيد منها الخرَون، و بمجي ببرَ  ييحبّ أن يستفيد الخرَون منه كذلك يوجد من يكتبّ 
لن بوساعها الساتفادة من مجتمُع عالمُي من و  يساعدوه على تحسينها، كمُا أن شرَكات عديدة وجدت أ

 التقنية لتحسين تقنيات معلوماتية تبني عليها المُساهمُين في مختلف المُجالت البداعية و المُطورين و
ييمُكن تطويرَه بمُواردها وحدها درَة لنها أفضل ممُا  .منتجاتها التجارية، أو هي تستعمُل برَمجيات ح

حنكس؟●  جلي حنو  ررةَّ قصَر على نظام التشغيل گ هل البرمجيات الح
درَة  دية   بمُا في ذلك نظمُ التشغيل غيرَ الح درَة منشورة لكل نظمُ التشغيل العمُوم —توجد برَمجيات ح — 

ديدة للتعرَف على أمثلة منها البحث عن وظيفة بعينها في لمُختلف الغرَاض و  .الوظائف نقطة انطلق ج
درَة مثل  : أو بمُطالعة صفحة مثلgithub.com أو sourceforge.netمستودعا للبرَمجيات الح

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free_and_open-source_software_packages

!لكن الشأياءا المجانية عادةَّ تكون جودتها أقل من التجارَية● 

درَة دون أن تدري ييا من برَمجيات ح .أنت على الغلبّ تستفيد  يوم

 البرَمجيات —هي في مجمُلها أعقد آلة أوجدها البشرَ  تشتغل أسااساا على گنو لينكس و —  والنترنت
دكرَ في أي خدمة أسااساية في النترَنت من التي تفيد مليين المُستخدمين و درَة ف  ساتجد أنها تعمُل على .الح

)برَمجيات حرَة أو برَمجيات مشتقة منها خواديمُ الوب، البرَيد، نظام أسامُاء النطاقات  .DNSأكبرَ مواقع .( 
ةة محتوى حرَة مكتوبة بلغات حرَة تشتغل على خواديمُ حرَة و  تخزن بياناتها في الوب تقوم على نظمُ إدار

درَة شرَكات التصالت الكبرَى؛ إنترَنت أو محمُول أو غيرَه؛ ل  .قواعد بيانات هي في أغلبها برَمجيات ح
 الجهزة المُحمُولة .مرَاكز عمُلياتها نظمُ التشغيل المُدمجة في الهواتف و تستخدم غيرَ لينكس في أعمُالها و

.ما شابهها كثيرَ منها مبني على لينكس مشغلت المُيديا و و

ددمها التقنيشأركات البرمجيات الكبرى ةرَا من الفكار المُوجودة في البرَمجيات الحرَة بسببّ تق   تقتبس كثي
 .يتدخلها في منتجاتها كمُا أن الشرَكة التي تسعى لتسرَيع تطويرَ فكرَة ما تطرَحها برَخصة حرَة للساتفادة و

رن آلف العقول التي ل يمُكنها أن توظفها، و  بعضها يدعمُ مشرَوعات البرَمجيات الحرَة ماديا أو تطلق بعض ةم
درَة لمثلة من تطبيقات تجارية شهيرَة طاالع :منتجاتها إلى المُعين العالمُي المُشاعي من البرَمجيات الح .

https://arabdigitalexpression.org/wiki/المُعلوماتية تقنية شرَكات و درَة الح _البرَمجيات _ _ _ _

ةيا، مثل تطبيقات  كمُا أن بعض المُجالت ل يمُكن فيها الوثوق إل في البرَمجيات المُفتوحة المُصدر حصرَ
دية و الخصوصية و دية السرَ .تأمين البيانات، لساباب جل

لساسة لينكس 2015في سابتمُبرَ سانة  ددرت مؤ Linux  ق Foundationراعية تطويرَ نواة نظام التشغيل ،  
دن مشرَوعاتها المُشترَكة مع مئات من الشرَكات الشرَيكة و و ظورين، التي تشمُل برَمجيات أخرَى، أ  آلف المُط

ةمُا أخرَى في مختلف القطاعات  برَمجيات و نواة نظام لينكس و  . مليارَات دولرَ أمريكي5تبلغ قيمتها نظ
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http://bit.ly/Linux_projects_value_5_billion:التقرَيرَ منشور في 

حيمكن تحقيق رَبح من البرمجيات الحرةَّ؟ ●  هل 
 تطويع الحلول التدريبّ و شرَكات عديدة في قطاعا المُعلوماتية تقوم على تقديمُ خدمات الدعمُ التقني و

 ل يوجد ما يمنع.هذا ل يتعارض مع كون البرَمجيات حرَة مفتوحة المُصدر  لتناسابّ احتياجات عمُلئه، و
 توزيع البرمجيات الحرةَّ بمقابل أو تقديم أي خدمات ذات قيمة مضافة مبنية عليها، بشرط الشأادةَّ
دق إلى الخرَين دص الرَخصة نفسها مع كل نسخة لتمُرَيرَ الح .بعمُل من سااهمُوا في صنعها بطرَيق توزيع ن

حنكس صعب و●  !إدخالها في الشاشأة السوداءا المرعبة يتطلب حفظ أوامر و أسمع أن لي

نلمُ  دنك إن كان بإمكانك تع دكد أ دلق بالساتخدامات اليومية العادية تأ —ذلك انتهى منذ سانوات طاويلة فيمُا يتع . 
ينكس من حين لخرَ قد تتطلبّ بعض و نلمُ لي نمُل ساخافة  نظام تشغيل مثل وندوز فسيكون بإمكانك تع .بتح — 

ةة، لكن المُسألة ليست بالصعوبة التي تتصورها و يمتاحة الوظائف المُتقدمة إدخال الوامرَ كتاب .المُساعدة 

حم نظام تشغيل آخر، هل سيمكنني استخدام برامجي المفضلة و●   التصَال بالنترنت أستخد
حنكس؟  تشغيل الميديا و و اللعاب لو انتقلت لستخدام لي

دغلت المُيديا موجودة الحزم ينكس مش .توجد بدائل لكل البرَمجيات التي يحتاجها المُستخدم العادي في لي . 
.المُكتبية موجودة برَامج النترَنت موجودة طابعا اللعاب بعضها له إصدارات للينكس، و  بعض ألعاب النظمُ .

ةصا  الخرَى يمُكن أن تعمُل على لينكس ببعض التضبيطات، لكن الهمُ أنه توجد ألعاب عديدة مكتوبة خصي
يمفيدة و دلية و للينكس من أنواعا مختلفة،  ةهرَة يمس .يمب

ريةأما التطبيقات  جعلم ددرها لينكسال . فمُوطانها الصلي هو لينكس القسام العلمُية في الجامعات الكبرَى يتص .

حنكس و●  لي حنو ييزات گ حمم ررةَّ لي كفرد؟ كمؤسسة؟ و /ما  ريات الح للمجتمع؟  البرمج
جدم كفرد دفرَ عليك نفقاتحمستخ ةءا من كيان كبيرَ هو مستخدمو گنو لينكس حول العالمُ، كمُا يو   ساتكون جز

 الهمُ أنه يحرَرك جزئيا من ساطوة يزيد أمان نظمُك، و يعفيك من مخالفة قوانين المُلكية الفكرَية، و و
ةبا للتعلمُ الذاتي وكتقني المُال،  و احتكار المُعرَفة و  للمُساهمُة في إنتاج تكنولوجيا  سايفتح لك با

نمرَ أو جهدك يفيد كثيرَين، و لن ترَى إبداعاتك و المُعلوماتية و لتذ  يتيح لك تغييرَ ما ترَيد بنفسك بدل ال
النتظار حتى تتحرَك الشرَكات الكبرَى بالصدارة التالية

لفرَت نفقات الترَاخيصكمؤسسة أو شأركة ديل لو و  .،فإن الوفورات المُادية حقيقية في قطاعات عديدة تخ
 صرَفتها على تدريبّ المُوظفين أو تحسين نواحي أخرَى في العمُل، ساتزيد النتاجية الترَقية السنوية و و

دلصك من خطرَ مخالفات قوانين المُصنفات يتخ .بالتأكيد كذلك فإن البرَمجيات الحرَة  .

ينكس أخف و  .أكفأ في اساتغلل موارد العتاد الجهزة القديمُة يطول عمُرَها التشغيلي نظام التشغيل لي
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لن  .لسنوات فتوفرَ ثمُن شرَاء أجهزة جديدة مع كل ترَقية نظام تشغيل كمُا أن لينكس بمُجرَد ضبطه فإ
لل بضعة أشهرَ مثل نظمُ أخرَى بمُا أعطاله و يك دلبه للصيانة يكون قليل، فلن تضطرَ إلى إعادة تنصيبه   تط

دعبّ العدوى بالفيرَوساات و الوقت، و يستتبعه ذلك من ضياعا الجهد و دسس تصمُيمُه يص .برَمجيات التج

 . كذلك يفيدها اساتخدام البرَمجيات الحرَة بعض جوانبّ المُسألة تتعلق باعتبارات الشفافيةالحكومات
 كذلك لتلفي أسايرَة كذلك اعتبارات المن القومي في نظمُ المُعلومات الساترَاتيجية و المُحاسابة و و

دول الحكومات القتصار على اساتخدام .سايطرَة شرَكات بعينها لهذه الساباب و دتجاه لتح  غيرَها يوجد ا
درَة طاالع بعض التجارب في  :البرَمجيات الح .

http://arabdigitalexpression.org/wiki/ _ _ الحكومات_ و الحرة البرمجيات

دورها فإن  ، بمُا أن البرَمجيات الحرَة ملك من يستخدمها وللمجتمع كله و   محليا له فوائدتوطين التقنيةيط
.اجتمُاعية عديدة اقتصادية و تنمُوية و

ماذا بعد؟ كيف أساهم؟● 

حك من يستخدمونه و لل جم من يساهمون في تطويره نظام التشغيل لينكس 
درَ أخبرَنا عن احتياجاتك و• درَب نظام تشغيل ح .سانساعدك .ج

ةمجون تمُكنهمُ المُساهمُة في تحسين لينكس و• يمُبرَ دمُك ال البرَمجيات الحرَة التي ته
دمُمُا بصرَيا فساهمُ في تصمُيمُ واجهات البرَمجيات، و• يمص رساوميات المُشرَوعات مواقع و إن كنت 
لرَة الباحثون بوساعهمُ اساتخدم البرَمجيات الحرَة و الطلبة و• يح انشرَ أكواد مشرَوعاتك برَخصة 
ةرَا في التوثيق فساهمُ في كتابة الدلة و• ديات التي تستعمُلها الشرَوحا و إن كنت ماه وثائق البرَمج
لمُك و• دبرَعا بالمُال لمُشرَوعا يه تستفيد منه شرَكتك أو أنت شخصيا، أو ادفع لمُبرَمج لتحسينه ت
نل مستخدم يمُكنه المُساهمُة باختبار البرَامج و• البلغا عن العطال يك
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يمعالج الكلمُات  درَة  يح يصنعت ببرَمجيات  LibreOfce :المُطوية  Writerينكس  على أوبونتو  گنو لي

https://arabdigitalexpression.org/wiki/GNU-Linux_FOSS_leafet:أحدث إصدار في 
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