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معلومات هذا الكتاب مقدمة كما هي من دون أي ضهمان .رغهم أن الكههاتب أخهذ احتياطهاته عنهد تحضهير هههذا
العمل إل أنه ل يتحمل ،ل هو ول أي موزع ،أية مسؤولية تجاه أي شخص أو أية جهة ،عن أي أضرار مادية أو

معنوية تنتج ،أو ُيزعم أنها نتجت ،بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،عن هذه المعلومات .الكههاتب ليههس متخصصهها
في القانون ول يمكن اعتبار محتوى هذا الكتاب نصيحة قانونية بأي شكل من الشكا ل .الراء المعههبر عنههها فههي

هذا الكتاب هي اجتهادات من المؤلف يراها دصوابا يحتمل الخطأ ول تمثل موقفا رسميا لية جهة.
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مقدمة
هذا الكتاب شرح ميسر لرخص البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة موجه لمسههتخدمي الحواسههيب بشههكل
عام .الغرض منه تودصيل معلومات أساسية تساعد على اعتبههار الرخههص والتفكيههر فههي شههروطها عنههد اختيههار

البرمجيات أو عند المساهمة في تطويرها أو توزيعها .الفائدة من فهم الرخهص بشههكل دصهحيح ل تقتصهر فقههط

على مطوري البرمجيات أو مستخدميها بل تتعداهم إلههى فئات كههثيرة ،مههن أهمههها المعلميههن ،المههدربين ،الطلبههة،

المستثمرين ،رواد العما ل ،مديري أقسام المعلوماتية ومسؤولي المشتريات البرمجية في أية مؤسسههة أو شههركة

أو جهة حكومية ،إلخ.

هذا الكتاب ليس توطينا ول ترجمة لنصوص الرخص المذكورة إلهى اللغهة العربيهة .أيضها ههذا الكتهاب ليهس

مرجعا قانونيا يغني عن استشارة أهل الختصاص عند الضرورة .لكنه جهد مقل ومطور برمجيات يحاو ل إفههادة

القارئ العربي بعيدا عن الجفاف الذي يميز نصوص الرخص.

جاءت فكرة تأليف هذا العمل إثر مشاركة الكاتب في منتدى لينكس العربي للجابة على أسههئلة مختلفههة حههو ل

موضوع الرخص .1حيث اقترح بعض الرواد جمع وترتيب المادة التي تشكلت عبر مدة من الزمن في مؤلههف
يعتمد أسلوبا علميا ميسرا ،يصقل المعلومات المطروحة ويحذف ما ل فائدة منه.

عرض المعلومات سيكون بطريقة سؤا ل-جواب التي تختصر الطريق علههى القههارئ وتسههمح بههترتيب المفههاهيم

بشكل تسلسلي وتسهل الرجوع السريع لمواضيع معينة عند الحاجة .إضافة إلههى هههذه المقدمههة ،سههيحوي هههذا

الكتاب مدخل لتوضيح بعض المصطلحات الضرورية ،يتبعه تعريههف مختصههر لهههم رخههص البرمجيههات الحههرة

والمصادر المفتوحة ،ثم مناقشة لمسائل متعلقة بشروط هذه الرخص مع أمثلة بههارزة تشههمل العمهها ل المشههتقة
والترخيص المزدوج وخرق الرخص والعما ل التجارية ،وأخيرا خاتمة قصيرة تشير إلى مواضيع ذات دصلة.

عكس ما هو مألوف في عالم التأليف المحترف ،ليس هناك نية لنشههر هههذا الكتههاب علههى الههورق .لههذا سههيكون

هناك ترقيم لدصداراته اللكترونية بد ل ترقيم طبعات .هذا الختيهار يرجهع إلهى سهببين .الو ل ههو الرغبهة فهي

تههوفير الكتههاب مجانهها للقههراء المسههتهدفين حيههث يعتمههد الكههثير منهههم علههى القههارئات اللكترونيههة وشاشههات

الحواسيب اللوحية والمكتبية في المطالعههة .لهههذا يصههدر هههذا الكتههاب تحههت رخصههة البههداع العمههومي مههع

شرطي النسبة والمشاركة بالمثل مع السماح بالتوزيع غير التجاري .السبب الثاني هههو وجههود نيههة فههي تحسههين

http://www.linuxac.org/forum/showthread.php?t=19779 1
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المحتههوى وفههق المنهههج المتبههع فههي تطههوير البرمجيههات وهههو السههراع فههي طههرح الجديههد كههي يسههتفيد منههه

المستخدمون ثم ترقيته في إدصدارات متتالية.

لقد خرج هههذا المؤلههف إلههى الوجههود بفضههل اله ثههم بفضههل مسههاهمة مجتمههع فههتي محههب للبرمجيههات الحههرة
والمصههادر المفتوحههة ودعههم كههل مههن لههه علههي فضههل فههي تربيههتي وتعليمههي والصههبر علههي مههن أهلههي وأحبههابي

وأساتذتي.

جل ل شفرور

بروكسل ،بلجيكا.

الدصدار  24 :0.7ربيع الو ل  1433هه 16 ،شباط ،فبراير  2012م.
الدصدار  18 :0.8ربيع الثاني  1433هه 11 ،آذار ،مارس  2012م.
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تعريفات
 .1ما هي رخص البرمجيات؟

رخص البرمجيات أو تراخيصها ) (licensesهي عقود قانونية تحكم كيفية استعمالها وتوزيعها .هذا النوع
من العقود يؤلفه دصاحب حقوق النسخ ،ربمهها بمسههاعدة مختصههين فههي القههانون التجههاري .دصههاحب أو مالههك
حقوق النسخ هو عادة مطور البرنامج سواء كان مبرمجهها منفهردا أو شهركة تجاريهة أو مؤسسههة غيهر ربحيهة أو

مخبر بحث أو جامعة ،إلخ .من يوافق على هذا العقد ل يتملك البرنامج بموجبه ولكنههه يحصههل علههى ترخيههص
بمعنى حق استخدام نسخة منه مجانا أو بمقابل وفق شروط معينة .حسب هاته الشروط يمكن تقسههيم رخههص
البرمجيات إلى نوعين .هناك الرخص المملوكة التي تسمى الواحدة منها غالبا "اتفاقيههة ترخيههص المسههتخدم
النهائي" وهي ل تسمح للمشتري بإعادة توزيع البرنامج ول الطلع على مصدره فضل عههن تغييههره أو محاولههة

اكتشاف خباياه .في المقابل هناك الرخص الحرة والمفتوحة التي هي موضوع الكتاب والتي تسمح بكل هذا.
 .2ما المقصود بحقوق النسخ؟
حقوق النسخ أو حقوق التأليف والنشر أو حقوق الملكية كلها مترادفات يقصد بها غالبهها

حق مؤلف عمل أدصلي في نسههبته إليههه والمنههع مههن نسههخه أو تعههديله أو القتبههاس منههه أو

اشتقاق عمل جديد مبنههي عليههه إل بعههد الحصههو ل علههى إذن دصههريح مههن هههذا المؤلههف.
الحصو ل على حقوق الملكية يتم تلقائيهها بمجههرد النشههر فههي أي وسههيط مههع وضههع اسههم

المؤلف جنب عبارة "حقوق النسخ" ) (copyrightأو رمزههها الحههرف © وعههام الدصههدار .هههذا حسههب

اتفاقية برن  1886التي وقعت عليها أغلب الدو ل والتي تشمل العما ل الدبية والفنية وتههدخل تحتههها برامههج
الحاسوب .في بعض الدو ل مثل أمريكا الحصو ل على حقوق الملكية تلقائيا ل يغني عههن تسههجيلها لههدى جهههة
حكومية ) هي مكتب حقوق النسخ( .هذا التسجيل ضروري للمؤلف في حهها ل أراد رفههع دعههوى اعتههداء علههى

حقوقه وهو عملية سريعة ورخيصة يمكن القيام بهذا إلى حد أقصاه ثلثة أشهر بعد وقوع العتداء.2

تجدر الشارة إلى أن البرنامج المفتوح المصدر ليس ملكا عاما .فمؤلفه في الغالب لم يتخل عن كههل حقههوقه

بل عن بعضها .مثل قد يتخلى عن حق النسخ فقط وعندها يفضل استعما ل عبههارة "رخههص فههي نسههخه" .فههي
المقابل ،البرنامج الذي يعد ملكا عاما هو برنامج يمكن استعماله دون رخصة لكن قد يكون مغلق المصدر .ول

يصير أي برنامج ملكا عاما إل بفعل التقادم ،أي يسقط في الملك العام بعد انتظار مدة طويلة من الزمن ،أو بعههد
http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_registration 2
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أن يتخلى المؤلف عن حقوقه بشكل دصريح .ل بد من التصريح لن هذه الحقوق تكتسب تلقائيهها .يمكههن أيضهها

للمؤلف أن ينقل ملكية برنامجه إلى جهة أخههرى نقههدا أو مجانهها وهههذا ل يعههد ترخيصهها بههل بيعهها أو هبههة .بعههض
مشاريع المصادر المفتوحة تشترط على المساهمين نقل حقوق ملكية تعديلتهم إليههها إمهها لسههباب تجاريههة أو
لتسهيل تمثيلهم قانونيا والترافع مكانهم في حا ل الدفاع عن رخصة المشروع .لكن الدصل أن التعديلت تبقى

مملوكة لمؤلفيها رغم خضوعها لرخصة البرنامج الدصلي .لهذا فإعادة ترخيص عمل مهها سههاهم فيههه آخههرون

يحتاج إلى إذنهم جميعا.3

 .3هل هناك فرق بين البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة؟
يمكن القو ل بأن هاذين المصههطلحين إذا تفرقهها اجتمعهها وإذا اجتمعهها تفرقهها .فههي حهها ل التفههرق عههادة مهها يغنههي

أحدهما عن الخر .أما عند الجتماع فمصطلح البرمجيات الحرة يرمز إلى حركة )أو توسههعا فلسههفة( تنههادي

بمنح المستخدم حرية استعما ل البرامج وحريههة دراسههة مصههادرها وحريههة تعههديلها وحريههة توزيعههها مههن دون

قيود .هذه الحركة اشتهرت على لسان من يودصف بالب الروحي للبرمجيات الحرة ريتشههارد سههتالمان مههدير

مؤسسة البرمجيات الحرة .4FSF

في المقابل مصطلح المصادر المفتوحة يرمز إلى نمههوذج تطههوير يعتمههد علههى فتههح مصههادر البرامههج لتسههريع

نضوجها وزيادة خدماتها وتحسين جودتها عن طريههق زيههادة عههدد المشههاركين فههي التطههوير .هههذا النمههوذج ل

يعطي المسألة بعدا فلسفيا أو سياسيا ،بل يركز فقط على الجانبين التقني والقتصادي  ،وهههو مُوثههق فههي كتههاب

"الكاتدرائية أو البازار" لمؤلفه إيريك ريموند أحد مؤسسي مبادرة المصههادر المفتوحههة

 .5OSIهذا النموذج تفضله شركات كههثيرة لنههه ل يجههبر أحههدا علههى تعميههم الحريههات
الربعة على كل البرامج بل أدصحابه يقبلون بتعايش البرامج المغلقة والمفتوحة.

من دون الخوض في المسههاجلت بيههن الفريقيههن يمكههن القههو ل بههأن الفههرق بيههن البرمجيههات الحههرة والمصههادر
المفتوحة ليس فرقا تقنيا بل هو فرق في وجهات نظر .في الحالتين هناك اسههتفادة فههي تطههوير البرمجيههات مههن

خل ل مشاركة مجتمع كبير من المتطوعين في التجربة أو التوثيق أو تصحيح العلل أو إضافة خدمات جديدة.
3

للمزيد من المعلومات حو ل موضوع نقل الملكية يمكن مراجعة المقا ل المترجم "نقل الملكية و سوء استخدام رخص البرمجيات الحرة" على الرابط التالي:
http://chefrour.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
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 .4ما هي أهم رخص البرمجيات الحرة والمفتوحة؟
في ما يلي قائمة بأشهر الرخص الحرة والمفتوحههة مههع أسههماء مؤلفيههها وأشهههر البرامههج المرخصههة بههها وأبههرز

شروطها.

 .5رخصة غنو العمومية

GPL

هي أكثر الرخص الحرة استخداما ،ألفها ريتشارد ستالمان مؤسس مشههروع غنههو

 GNUوترعاها مؤسسههة البرمجيههات الحههرة .6مههن أشهههر البرامههج الههتي تسههتعملها

مترجم  gccونواة لينكس وسطح المكتب جنوم  .GNOMEأهم شروطها هي:

 .1توزيع مصدر البرنامج المرخص بها على المسههتخدمين مههع إعطههائهم الحريههة فههي تعههديله )والحصههو ل
بالتالي على عمل مشتق( وإعادة توزيعه مجانا أو بيعه .بسبب هذا الشرط تصنف رخصة غنو العمومية

كرخصة يسارية قوية  ، copy-leftليس لن مؤلفها متهم بتبني فكر ماركسي ،ولكههن لنههها تتنههاز ل عههن

حقههوق النسههخ  copyrightالههتي تحفظههها الرخههص المغلقههة والههتي يههؤدي سههوء اسههتخدامها إلههى
الحتكار والتبعية.

 .2منع تغيير رخصة العمل المشتق حتى وإن كان تركيبا لبرنامج مرخص تحت رخصة غنو العمومية مههع
برنامج ثاني موجود مسبقا تحت رخصة مختلفة .بسههبب هههذا الشههرط تودصههف رخصههة غنههو العموميههة

بأنها رخصة فيروسية لن شروطها تتعدى إلى كافة مصدر البرنامج بمجرد أن يسههتعمل فيههه مطههوره أي

شيئ مرخص بها ،حتى وإن كان هذا الجزء ضئيل وكان باقي البرنامج مغلقا .هههذا الشههرط ممهها يؤخههذ

علههى رخصههة غنههو العموميههة لن فيههه تعههدي علههى حقههوق الملكيههة الفكريههة حسههب كههثيرين وخادصههة

الشركات .في المقابل هناك رخص حرة مثل بي أس دي و أم آي تي وأباتشههي الههتي سههيأتي ذكرههها،

تصههنف كرخههص وسههطية  copy-centerلنههها ل تشههترط فتههح مصههدر التغييههرات علههى العمهها ل

المرخصة بها ول فتح مصدر الجزاء المغلقة إذا تم تركيبها مع هذه العما ل .هذه الرخص الوسههطية

تصنف أيضهها كرخههص متسههاهلة  permissive licensesلنههها تسههمح للمطههورين بتغييههر رخصههة
العما ل المشتقة ولو إلى رخص تجارية مغلقة.

 .3في إدصدارها الثاني ،تمنع رخصة غنو العمومية توزيع البرامج تحتها إذا لم يكههن فههي مقههدور المههوزع
احترام حقوق المستخدم بسبب شروط يفرضها طرف ثالث )كقانون بلد ما أو عقههد مههع شههريك يمنههع

من فتح المصدر( .هذا الشرط يسمى شرط "الحريههة أو المههوت" ورغههم أنههه مههع سههابقه يهههدف إلههى
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 6
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حماية حريات المستخدم ،إل أنهما جعل هذه الرخصة غير مرنة لنهما تسببا فههي نفههرة المههبرمجين مههن

استخدام المكتبات المرخصة بههها .ولتفههادي هههذا الشههكا ل عمههدت مؤسسههة البرمجيههات الحههرة إلههى

تأليف رخصة غنو المكتبية.

 .4في الدصدار الثالث من رخصة غنو العمومية ،والذي ساعد في تأليفه المحامي أيبههن مههوقلن والمركههز
القانوني للبرمجيات الحرة ،أضيفت عدة بنود نذكر منها:

أ.
ب.

منع براءات الختراع على البرمجيات ).(software patents

منع القيود التي توضع في العتاد للحههد مههن تغييههر البرامههج الحههرة الههتي تعمههل عليههه .وضههع هههذه

القيود يسمى تايفوايزايشن  7Tivoizationنسبة إلى الشركة التي اشتهرت بهذه الممارسة .لقد
تسبب هذا البند في نقاشات ساخنة في المجتمع كان من نتائجها رفض مطور نواة لينكس اعتماد

الدصدار الثالث من رخصة غنو العمومية للنواة والبقاء على الدصدار الثاني.
ت.
ث.
ج.

توضيح توافقية غنو العمومية مع الرخص المفتوحة الخرى.

تعريف الكود المصدري بألفاظ قانونية أدق.

تسهيل استرجاع حقوق المستخدم بعد خسارتها إثر وقوع خرق سابق.

 .6رخصة غنو المكتبية LGPL

هههي رخصههة موجهههة للمكتبههات البرمجيههة وضههعت للحههد مههن الطبيعههة الفيروسههية

لرخصة غنو العمومية .8أشهههر البرامههج الههتي تعتمههدها هههي مكتبههة غنههو للغههة سههي

والمكتبة الرسههومية كيههوتي  .Qtهههذه الرخصههة تشههبه رخصههة غنههو العموميههة لنههها

تشترط فتح مصدر أي عمل مشتق مههن مكتبههة مرخصههة بههها .لكههن إذا كههان العمههل غيههر مشههتق مههن المكتبههة بههل

يستعملها فقههط فيمكههن تههوزيعه معههها مههن دون فتههح مصههدره .مثل إذا اعتبرنهها كيههوتي فيمكههن توزيههع أي برنامههج
رسومي مغلق يستعملها شرط أن ل يكون هو نفسه مكتبة رسومية مبنية عليها بحيث تزيد في خدمات كيوتي أو

تغير فيها .أيضا مكتبة  zlibمغطاة برخصة غنو المكتبية وهي تستخدم في برنامج أدوبي فلش المغلق.

استعما ل أي مكتبة في أي برنامج يتم إمهها بتحميلههها ديناميكيهها مههن ملفاتههها الكائنيههة ) (object filesبامتههداد

 .soأثناء بدأ تشغيل البرنامج )و هو ما يسمى بالربط الديناميكي( أو بدمجها معه أثناء بنائه لتكوين ملف تنفيذي
واحد ) و هو ما يسمى بالربط الثابت( .الحالة الولى هي الكثر رواجا وفيها تسههمح الرخصههة بتوزيههع المكتبههة
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مع البرنامج من دون قيود ،هذا إذا لم تكن موجودة في النظام مسههبقا أو متههوفرة فههي حزمههة مسههتقلة .أمهها فههي

الحالة الثانية فالرخصة تشترط على القل توفير الملفات الكائنية للبرنامج حههتى يتمكههن المسههتخدم مههن إعههادة

ربطه مع إدصدارات حديثة من المكتبة .عبارة "على القل" السابقة تعنههي أن توزيههع مصههدر البرنامههج برخصههة

مثل غنو العمومية يعتبر وفاءا بشرط رخصة غنو المكتبية من باب أولى.
 .7رخصة بي أس دي

BSD

ألفتها جامعة كالفورنيا بركلي لنشر مصدر نظام التشغيل العريق بي أس دي والههذي ُطههور

في مخابرها انطلقا من يونكس .9هذه الرخصة تستخدم في توزيعههات بههي أس دي وفههي

برامج أخرى كثيرة .لقد كانت في البداية تحتوى إضافة إلى الشروط الربعههة التاليههة علههى

فقرة إخلء المسؤولية عن أي ضرر ينجم عن استخدام البرنامج:

 .1أي إعادة توزيع لمصدر البرنامج يجب أن تذكر اسم المؤلف في عبارة حقوق النسخ وقائمة الشروط
هذه و فقرة إخلء المسؤولية.

 .2أي إعادة توزيع للصيغة الثنائية ) (binaryللبرنامج يجب أن تذكر اسم المؤلف فههي عبههارة حقههوق
النسخ وقائمة الشروط هذه و فقرة إخلء المسؤولية في الوثائق أو المواد المرفقة مع التوزيعة.

 .3كل المواد الشهارية التي تذكر خدمات أو استعما ل هذا البرنامج يجب أن تعرض العتراف التالي:
"هذا المنتج يحتوي على برامج طورتها جامعة كالفورنيا بركلي".

ُ .4يمنع استعما ل اسم الجامعة أو مساهميها في تأييد أو إشهار العما ل المشههتقة مههن هههذا البرنامههج مههن
دون إذن كتابي مسبق.

بعد اعتماد هذه الرخصة في الكثير من البرامج نجم مشكل عن البند الثالث الملقب بالبند الشهههاري .حيههث

ُيضطر الموزع إلى ذكر اعتراف في كل المههواد الشهههارية لكههل المسههاهمين وهههذا أمههر مضههجر عنههدما يفههوق
عددهم السبعين كما هو الحا ل في توزيعة نت بي أي دس .من أجل هذا تم حذف البند الثههالث مههن رخصههة

جامعة بركلي وعدد من الرخص المشههتقة منههها ،فصههار هنههاك رخههص بههي أس دي قديمههة ورخههص جديههدة أو
معدلة .بل بعض الرخص الجديههدة حههذفت أيضهها البنههد الخيههر وأدصههبحت تسههمى رخههص بههي أس دي ذات

بندين كما هو الحا ل في توزيعة فري بي أس دي .FreeBSD

أهم ميزة في عائلة رخص بي أس دي هي السههماح بالسههتخدامات التجاريههة للبرامههج المرخصههة بههها لنههها ل
http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_license 9
9

تشترط أن تكون العما ل المشتقة مفتوحة المصدر وأشهر المثلة على هذا هو نظام ماك أواس

Mac OS X

المشتق من فري بي أس دي و أيضا نظام جونيبر ) Juniperالشركة الثانيههة بعههد سيسههكو  Ciscoفههي مجهها ل

راوترات النترنت .(routers

 .8رخصة موزيل العمومية

MPL

ألفت من طرف شركة نتسههكيب Netscapeدصههاحبة المتصههفح الههرائد زمههن بدايههة
انتشههار النههترنت وذلههك لفتههح مصههدره مههع البقههاء علههى إمكانيههة غلقههه واسههتخدامه

تجاريا .10هذه الرخصة ترعاها الن مؤسسههة مههوزيل المسههتقلة حيههث تسههتعملها فههي

نشر تطبيقات خادصة بالويب أشهرها المتصفح فايرفوكس  Firefoxوبرنامج البريد اللكتروني ثاندربيرد .
نص رخصة موزيل الولى هو مثا ل عههن اللغههة المعقههدة الههتي يسههتخدمها القههانونيون .لههذلك بههد ل عههرض أبههرز
بنودها سنشرحها من خل ل مقارنتها بالفئتين السابقتين .مههن جهههة ،رخصههة مههوزيل تشههبه رخههص بههي أس دي
المعدلة لنها تسمح باستعما ل أجزاء مفتوحة في تركيب برامههج مغلقههة وهههذا يعنههي أنههها ليسههت فيروسههية .مثل

متصفح نتسكيب ذو الرخصة التجارية مركههب مههن جههزء مغلههق مملههوك هههو برنامههج المحادثههات  ، AIMوجههزء

مفتوح هو طاقم برامج موزيل الذي يشمل المتصفح وبرنامج البريد ومحرر ملفات .HTML

من جهة أخرى ،رخصة مههوزيل تشههبه رخههص غنههو لنههها تشههترط مثلههها أن يبقههى الجههزء المفتههوح مههن العمهها ل

المشتقة مرخصهها بنفههس الرخصههة .بتعههبير أدق رخصههة مههوزيل تشههترط فتههح أي تغييههرات علههى ملفههات الكههود

المصدري المرخصة بها .لكنها ،على عكس رخصة غنو المكتبيههة ،ل تطلههب توزيههع الملفههات الكائنيههة للجههزاء

المغلقة إذا تم دمجها في البرنامج مع الجزاء المفتوحة باستعما ل الربط ثابت .إذا رخصة موزيل هههي مزيههج

بين الرخص اليسارية المتشددة والرخههص المتسههاهلة ولجههل هههذا تصههنف كرخصههة يسههارية ضههعيفة

weak

. copy-left
هناك رخصة بارزة مشتقة من موزيل هي رخصة التطوير والتوزيع المشههترك

11

CDDL

الههتي ألفتههها شههركة

دصن  Sunلفتح مصدر نظام التشغيل العريق أوبن سولرس  .OpenSolarisدصن زادت شرط الحصو ل
على ملكية التعديلت المطورة من أطراف أخرى لقبولها في مشروعها .هههذه الرخصههة ،كأدصههلها ل تتوافههق مههع
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رخصة غنو العمومية وهذا ما منع مثل نقل نظام الملفات المتطور  ZFSإلى نواة لينكس.
 .9رخصة أباتشي

Apache

هي رخصة متسامحة ألفتها مؤسسههة برمجيههات أباتشههي لنشههر مصههدر خههادم

الويب أباتشي ،ثم استخدمت في اللف مههن البرامههج و المشههاريع الخههرى

لحقا .12هذه الرخصة تشترط وضع نسخة من نصها في العمل المشتق مههع ذكههر المؤلههف فههي عبههارة حقههوق

النشر وعزو المساهمات لدصحابها وذكر العلمههات المسههجلة وبههراءات الخههتراع إن وجههدت .هههذه الرخصههة

ليس فيها شرط فتح مصدر التعديلت و بالتالي يمكن استعما ل البرامج المغطاة بها فههي أعمهها ل تجاريههة مغلقههة
كما هو الحا ل مع رخص بي أس دي .لكن ميزة أباتشي علههى الرخههص المتسههامحة التقليديههة هههي أنههها تعطههي
المستخدمين حق استعما ل بههراءات الخههتراع الموجههودة فههي البرنامههج الدصههلي والههتي يملكههها مطههوره وهههذه

حماية لهم .بالمقارنة مع اللغة البسيطة لرخصههة بههي أس دي الههتي ألفههت فههي حقبههة سههابقة ،تعههد لغههة أباتشههي
القانونية الحديثة خيارا مفضل للشركات التي تسههتعمل أو تطههور المصههادر المفتوحههة .مثل جوجههل تسههتعمل

هذه الرخصة لفتح مصادر منتجاتها .كذلك النسخ الولى من خادم ويب جوجل المغلق اشههتقت مههن خههادم

أباتشي ثم تطورت في منحى آخر.
 .10رخصة أم آي تي

MIT

ألفها معهد ماساشوسههتس للتقنيههة  MITلتغطيههة نظههام النوافههذ أكههس

)X window

 (systemالذي يوفر الواجهة الرسومية علههى يههونكس ومشههتقاته .13هههذه الرخصههة

تسمى بعبارة أدق رخصة  X11باعتبار أن معهد ماساشوسههتس ألههف رخصهها أخههرى

غيرها .تستخدم رخصة  X 11أيضا في لغتي البرمجههة  Luaو .Ruby on rails

تعتبر من أيسر الرخص المفتوحة وأكثرها تحررا لنها تحتوى فقط على فقرة إخلء مسههؤولية مههع شههرط وضههع

نسخة من نص الرخصة في أي عمل مشتق .رخصههة  X11تسههمح بغلههق مصههدر العمهها ل المشههتقة وهههي بهههذا

مكافئة لرخصة بي أس دي ذات بندين.

من الطريف أن رخصة نظام النوافذ  XFree86المشتقة من رخصههة  X11زادت عليههها بنههدا يشههترط إدراج
جملة اعتراف شبيهة بالبند الذي ُحههذف مههن بههي أس دي القديمههة .وقههد كههان لهههذا الههتراجع أثههرا سههيئا علههى
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مشههروع  XFree86أدى بههه إلههى النشههطار .حيههث تفههرع عنههه مشههروع  X.Orgالههذي احتفههظ بالرخصههة
الدصلية وجلب إليه أغلب المبرمجين مما جعله يعوض سابقه في وقت قصير .هههذا المثهها ل يههد ل علههى أهميههة

الرخص في عالم البرمجيات الحرة إذ أن التغيير فيههها للتضههييق علههى حريههة المههبرمجين أو المسههتخدمين قههد

يتسبب في اندثار مشاريع كبيرة.
 .11رخصة أفيرو

AGPL

رخههص غنههو السههابقة ألفههت قبههل انتشههار النههترنت حيههن كههان النمههوذج الربحههي

للشركات يقوم على توزيع البرمجيات لتثبيتها على حواسههيب المسههتخدمين .لهههذا

لم تشترط هذه الرخص فتح مصدر العما ل المشتقة إل إذا تم توزيعها .لكههن بعههد

انتشار النترنت ظهر نموذج الحوسبة السههحابية الههذي يعتمههد تههوفير البرمجيههات كخههدمات عههبر الشههبكة .هههذا

النموذج تفضله الشركات على النموذج التقليدي لنه يجعل الزبائن يدفعون اشتراكات شهرية أو سنوية بههد ل
الكتفاء بشراء البرامج مرة واحدة .رغم أن توفير البرمجيات كخدمات له مزايا عنههد المسههتخدمين أيضهها إل أنههه

أدى إلى بروز ثغرة مزود الخدمة في رخههص غنههو علههى إثههر اعتمههاد البرمجيههات الحههرة وخادصههة كومههة لمههب

 14LAMPفي بناء الخوادم بشكل واسع .هناك الكثير ممن استفادوا مههن هههذه البرمجيههات دون فتههح مصههدر
تعديلتهم باعتبار أنها ل توزع على المستخدمين بل تعمل على خوادم مملوكة.

لسد هذه الثغرة قام هنري بوو ل بتأليف رخصة أفيرو  Afferoالولى عندما بدأ مشروعه كخدمة على النههترنت

لدعم البرمجيات الحرة .15لقد بنيت هذه الرخصة علههى الدصههدار الثههاني مههن غنههو العموميههة بههإذن ومسههاعدة

مؤسسة البرمجيات الحرة .حيث أضافت شرط فتح مصدر العما ل المشتقة إذا كانت تعمل على خوادم فههي
الشبكة .بعدها فكرت المؤسسة في ضم هذا الشرط للدصدار الثالث من رخصة غنههو العموميههة لكنههها عههدلت

عن هذه الفكرة وقررت وضع رخصة مستقلة تجمع بين الثنين وهي رخصة غنو أفيرو .3

LAMP: Linux, ِApache, MySql, Perl or PHP 14
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العما ل المشتقة
 .12هل كل إضافة لنواة لينكس يجب أن تخضع لرخصة غنو العمومية؟
هذه السؤا ل أثار جدل معروفا بين مؤلف الرخصة ريتشارد سههتالمان و مطههور النههواة لينههوس تورفالههدز .الو ل

يرى أن أي إضافة للنواة يجب أن تخضع للرخصة بما فيها البند الذي يفرض فتح مصدرها .أما الثاني فيرى هو

وعدد من مطوري النواة أن الضافات التي تكون في شكل وحدات ُتحمل ديناميكيا ول تستعمل من لينكس إل
واجهته البرمجية ليست عمل مشتقا وبالتالي يمكن قبولها مغلقة ولكنهم ل يشجعون هذا.

 .13لماذا تستثنى بعض وحدات نواة لينكس من رخصته؟
هذا يرجع إلى طبيعة الوحدات المستثناة التي تكون غالبا معرفات عتاد خاص بالشركة الههتي تطههوره أو برمجههة

لتقنيات معينة في نظم التشغيل تم تطويرها قبل وجود لينكس على أنظمة أخرى مثل يونكس وغيره.

معرفات العتاد المتطور ُتبرمههج غالبهها مههرة واحههدة بشههكل يسههمح بنقلههها إلههى أنظمههة تشههغيل مختلفههة مههع بعههض

التعديلت .هذه المعرفات تحتوي على أسرار تقنية يخشى المطور مههن كشههفها لمنافسههيه عنههد فتههح مصههدرها.

وهذا ينطبق خصودصهها علههى البرامههج الثابتههة ) (firmwareالههتي تشههغل مثل مصههفوفات البوابههات المنطقيههة
القابلة للبرمجة في الميدان ) ،(FPGAأو تشغل معالج مضمن في العتاد )  ،(embedded coreأو تشغل

دارة مدمجة تطبيقية ) ،(ASICإلخ.

أيضا تقنيات نظم التشغيل يمكن نقلها من نظام إلههى آخههر بههإجراء تغييههرات علههى مصههدرها كههي توافههق الواجهههة

البرمجيههة للنظههام الُمضههيف .مثل مههن الشههائع أن نظههام وينههدوز  Windowsفههي نسههخة قديمههة أخههذ كومههة

بروتوكولت الشبكة  TCP/IPمن أو ل نظام قام ببرمجتها وهو بي أس دي.16

 .14أل يعد استعما ل الواجهة البرمجية لنواة لينكس في الوحدات المغلقة اشتقاقا؟
الواجهة البرمجية ل تحتوي غالبا على خوارزميات بل فيها تعريفات دوا ل و ثوابت ومتغيههرات وهياكههل بيانههات

وأوامر بسيطة .ولهذا فاستخدامها ل يعتبر اشتقاقا في عرف المطورين رغم خضوعها لرخصههة البرنامههج الههذي

تنتمي له .في البرامج المكتوبة بلغة سي تأتي الواجهة البرمجية في شكل ملفههات رأسههية )(header files
http://www.kuro5hin.org/?op=displaystory;sid=2001/6/19/05641/7357 16
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بامتداد  .h.وهذه تستعمل من طرف المترجم عند بناء وحدات لينكس كي يهيئههها لُتحمههل فههي الههذاكرة بشههكل
دصحيح وتتباد ل مع النواة خدمات معينة .فالعلقة بيههن النههواة وهههذه الوحههدات هههي علقههة اسههتعما ل وليسههت

علقة اشتقاق.

 .15ما هي وجهة النظر الصائبة فيما يخص وحدات النواة المغلقة؟
نظريا لن ُتعرف وجهة النظر الصائبة إل إذا ُحسمت هذه المسألة في المحههاكم ولكههن ليههس هنههاك تههوجه نحههو

هذا .عمليا رأي لينوس المتسامح مع بعض الوحدات المغلقة هو المعتمد في كثير من التوزيعات ولدى كههثير

من الشركات ،خصودصا أنه دصرح باعتباره مالك جزء من المصدر أنه لن يفرض الطبيعههة الفيروسههية لرخصههة

غنو العموميههة علههى المسههتخدمين .19،18،17هههذا الموقههف طمههأن الشههركات وشههجعها علههى اسههتعما ل النههواة
وساعد بالتالي على انتشارها بسرعة في مجالت كثيرة منها خههوادم الشههبكة والحواسههيب اللوحيههة والهواتههف

الذكية وكثير من النظمة المضمنة ).(embedded systems

 .16هل تسمح رخص غنو بالحتفاظ بمصدر التعديلت إلى أن يتم توزيعها؟
رخص غنو تحمي حرية المستخدم في تصحيح أخطاء البرنامج أو إضافة أشياء جديدة عليه مههن دون الرجههوع

إلى مطوره الدصلي .لقد أرادت غنو بهذا الحد من الممارسات الحتكارية لبعض الشركات التي تطلب ثمن

إضافي للحصو ل فقط على ترقيات تصحح أخطاء الدصدارات السابقة .ويمكن تعديل مصههدر برنامههج مرخههص

بغنو العمومية أو المكتبية من دون فتح مصدر العمل المشتق ما لم ُيوزع على مستخدمين آخرين .مثل جوجل
تقوم بتعديل نواة لينكس التي تشغل خوادمها من دون فتح مصدر هذه التعديلت.

 .17هل يجب شراء رخصة تجارية للبرنامج الدصلي عند توزيع تعديلت عليه؟
عند توزيع العمل المشتق يجب وفق رخص غنو فتح مصدر التعديلت متى طلبها المسههتخدمون .أمهها إذا أراد

دصاحب التعديلت غلقههها فل يمكنههه ذلههك إل بالحصههو ل علههى ترخيههص تجههاري مههن مالههك حقههوق البرنامههج
الدصلي يسمح بإعادة توزيعه مع التعديلت وفق رخصة مغلقة .في هذه الحالة يعتبر البرنامج الدصلي مزدوج

الترخيص.

http://lwn.net/Articles/13066 17
http://lkml.indiana.edu/hypermail/linux/kernel/0312.0/0670.html 18
http://arstechnica.com/business/news/2006/12/8428.ars 19
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الترخيص المزدوج والتوافق بين الرخص
 .18ما هو الترخيص المزدوج؟
هو توزيع برنامج تحت رخصتين مختلفتين تكون إحداهما حرة يسارية والخرى مغلقة أو تكونههان حرتيههن لكههن

غير متوافقتين .هذه الممارسة ممكنة فقط لمالك أو مالكي حقوق البرنامج .في الحالة الولههى مههن الههترخيص
المزدوج يكون الهدف أيضا مزدوجا .من جهة ،مالك البرنامج يريد الربح مههن خل ل الرخصههة التجاريههة .ومههن

جهة أخرى ،مشتري الرخصة المغلقة يريد الحماية مههن الطبيعههة الفيروسههية للرخههص اليسههارية عنههد تعههديل مهها

اشتراه أو تركيبه مع برنامجه الخاص .من المثلة علههى الحالههة الولههى للههترخيص المههزدوج هنههاك عههدد مههن

وحدات نواة لينكس وعدد مههن البرامههج الخههرى متههوفرة تحههت رخصههة غنههو العموميههة ورخصههة بههي أس دي
المتساهلة .أيضا المكتبة الرسومية كيوتي تعههد مثههال علههى الحالههة الولههى لنههها متههوفرة تحههت رخصههة تجاريههة

ورخصة غنو المكتبية .ثم لحقا أضافت لههها مالكتههها نوكيهها  Nokiaرخصههة غنههو العموميههة ،فصههارت المكتبههة
متوفرة تحت ترخيص مثلث وأدصبحت بهذا مثال أيضا على الحالة الثانية من الترخيص المزدوج.20

 .19ما المقصود بالتوافق بين الرخص المفتوحة؟
المقصود هو إمكانية تركيب برنامج برخصة مفتوحة معينههة مههع آخههر مغطههى برخصههة مفتوحههة مختلفههة وتوزيههع

الناتج تحت الرخصة الثانية .فنقههو ل أن الرخصههة الولههى توافههق الثانيههة لن شههروطها تسههمح بإعههادة ترخيههص

برنامجها وفق شروط الثانية ول يشترط أن يكون العكس دصحيحا .مثل رخصة بي أس دي ذات بنههدين توافههق

رخصة غنو العمومية لنها تسمح بإعادة ترخيص البرامج التي تغطيها تحت أي رخصة بما فيها غنو ما دامهههت

تحترم البندين المذكورين سابقا .لكن العكس غير دصحيح.

 .20هل نشر برنامج تحت رخصة حرة يفقد دصاحبه الح ههق ف ههي غلق ههه؟ مثل ه ههل يمك ههن
غلق مصدر جافا  Javaأو مايسيكوا ل  MySQL؟

يمكن للمالك الوحيد لمصدر البرنامج تغيير رخصته إلى أي رخصة أخرى مفتوحة أو مغلقة مع بقاء ،وهذا مهها
يسمى إعادة الترخيص .أما في حالة مشاركة مساهمين مختلفين في التطوير فيجب أن يوافقوا جميعا على هذا

باعتبارهم شركاء في حقوق الملكية .وإذا كان عددهم كبيرا فإن الحصو ل على هههذه الموافقههة قههد يأخههذ وقتهها
 20للمزيد من المعلومات حو ل مزايا وعيوب الترخيص المزدوج يمكن مراجعة المقا ل المترجم “التعهد  -طريقة جديدة للتعاون في المصادر المفتوحة”على الرابط التالي:
http://chefrour.blogspot.com/2011/09/blog-post_15.html
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طويل .من المثلة على هذا ما قامت به مؤسسة موزيل عند إعادة ترخيص طههاقم برامجههها مههن رخصههة مههوزيل

إلى رخصة ثلثية تشمل رخصتي غنو العموميههة والمكتبيههة إضههافة إلههى الرخصههة الدصههلية ،حيههث تطلههب هههذا

موافقة مئات المساهمين واستغرقت العملية بضع سنوات.21

ثم إذا حصل غلق لمصدر مفتوح ما فهو ل يؤثر على الدصدارات السابقة منه .بتعبير آخر إذا ُوزع أي مصدر
برخصة حرة فل يمكن التراجع عنه ولكن يمكههن غلههق التغييههرات الجديههدة فههي الدصههدارات اللحقههة .كههذلك

يمكههن لمالههك برنامههج مفتههوح )تحههت أي رخصههة حههرة( بيههع إضههافات مغلقههة عليههه ،وهههذا موجههود مثل فههي

مايسيكوا ل .ونفس الشيء ممكن لي طرف آخر إذا كانت رخصة البرنامج متساهلة )بي أس دي أو ما شابه(.

أما بالنسبة لجافا فيمكن لمالكه أن يغلق مصدر الدصدارات الجديدة منه ولكن ليس في ذلك فههائدة تههذكر .بههل

الحادصل هو العكس لن جافا الن دصار متوفرا تحت رخصة غنو العمومية مع استثناء الربط.

 .21كيف يقوم  FreeBSDبإدراج سطح المكتب كايدي ورخصته مختلفة؟
يقوم مشروع  FreeBSDبتطوير النواة والجزء الساسي مههن فضههاء المسههتخدم الههذي يشههمل مكتبههات النظههام
وأدوات يونكس تحت رخصة بي أس دي .أما بقية تطبيقات المستخدم كالواجهة الرسومية وسههطح المكتههب

ومتصفح الشبكة وطاقم البرامج المكتبية فهي موضوعة في التوزيعة )في نظام المنقولت  (portsكههل حسههب

رخصته.

النواة تعد برنامجا مستقل بذاته لنها ُتحّمل في فضههاء خههاص فههي ذاكههرة الحاسههوب وكههذلك كههل تطههبيق مههن
تطبيقات المستخدم .أما المكتبات فهي في الغالب مشتركة بين التطبيقات لنههها ُتحّمههل معههها وليههس لههها فضههاء
مستقل .كل واحد من هذه البرامج له رخصته الخادصة وكل رخصة لها حيههز تنحصههر شههروطها داخلههه .هههذا

الحيز في الغالب هو فضاء العناوين المخصص لكل برنامج في ذاكرة الحاسوب .كل جزء داخل هذا الفضههاء
معني بشروط الرخصة .أما ما كان خارجه ،سواء في نفس الحاسوب أو على حاسوب آخههر ،فهههو يعتههبر غالبهها
جزءا من برنامج آخر ،ول تنطبق عليه شروط رخصة البرنامج الو ل حتى لو كان يتفاعل معه.

طبعا لهذه القاعههدة اسههتثناءات يضههيق أو يتسههع فيههها حيههز الرخصههة عههن الحههد المههذكور .مههن جهههة ،الرخههص
الوسطية التي تسمح بههتركيب برامههج مههن أجههزاء مفتوحههة وأخههرى مغلقههة يكههون فيههها حههد الرخصههة هههو ملههف

المصدر .مثل في رخصة موزيل كل التعديلت في ملف مصدري مرخص بههها يجههب أن تخضههع لشههروطها أمهها
http://www-archive.mozilla.org/MPL/relicensing-faq.html 21
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التعديلت التي تضاف في ملفات مصههدرية مسههتقلة وإن كههانت جههزءا مههن نفههس البرنامههج فهههي ل تخضههع لهههذه

الشروط .من جهة أخرى ،حد رخصة أفيرو يتعدى حيز ذاكرة الحاسوب الههذي ينفههذ فيههه البرنامههج المرخههص

بها .فهو يصل إلى كل الحواسيب التي تحوي برامج تتفاعل مع الو ل.

كخلدصة لهذا السؤا ل يمكن عموما وضع عدة برامههج لههها رخههص مختلفههة فههي نفههس التوزيعههة وتشههغيلها علههى

حاسوب واحد لكن كل برنامج له فضاءه الخاص من الذاكرة.

 .22كيف نختار رخصة مكتبة الواجهة الرسومية  Qtلتطوير برنامج بلغة  Python؟
مكتبة كيوتي  Qtلها رابطان بههديلن بلغههة بههايثون  Pythonهمهها بههاي كيههوتي  PyQtوبههاي سههايد .PySide
رخصة الدصدار  4.5من كيوتي مثلثة ،إما تجارية أو غنو العمومية أو غنو المكتبية ،بينمهها رخصههة بههاي كيههوتي
مزدوجة إما تجارية أو غنو العمومية ،في حين أن رخصة باي سايد هي غنو المكتبية فقط.

لستعما ل هذه المكتبات في تطوير برنامههج مغلههق ،يمكههن إمهها شههراء رخصههتين تجههاريتين مههن نوكيهها وريفربانههك

كومبيوتينغ  Riverbank Computingمالكتي كيوتي و باي كيوتي على التوالي ،أو -إذا كان هذا العمههل
غير مشتق -يمكن اختيار كيوتي مع باي سايد تحت رخصة غنو المكتبية.

لستعما ل هذه المكتبات في تطوير برنامج حر ل يمكن اشتقاق عمل مغلق منه فيمكن اختيههار كيههوتي مههع بههاي

كيوتي أو كيوتي مع باي سايد تحت رخصة غنو العمومية .أما إذا كان الهدف تطوير برنامج مفتههوح المصههدر

يمكن استعماله في عمل مشتق مغلق فيمكن اختيار كيوتي مع باي سايد تحت رخصة غنو المكتبية.

 .23ما المانع من إنشاء مشروع من مصهدر  PyQt4برخصهة غنهو المكتبيهة أو بهي أس
دي المتوافقة مع غنو العمومية؟ لماذا لم تفعل نوكيا ذلك وبدأت مشروع باي سايد؟

أول توافق رخصة غنههو المكتبيههة وبههي أس دي مههع غنههو العموميههة ل يعنههي أن العكههس دصههحيح .رخصههة غنههو
العمومية غير متوافقة مع غنو المكتبية ول بقية الرخص اليسارية الضعيفة كموزيل ،بله الرخص المتساهلة كبي

أس دي .هذا بسبب طبيعتها الفيروسية التي تفرض فتح كل مصدر أي برنامج فيه جزء مرخص بها.

ثانيا ل يمكن إنشاء مشروع مشتق من مصدر باي كيوتي تحت رخصة تخالف غنو العمومية لنههها تفههرض عههدم
17

تقييد شروطها .لهذا السههبب ل تسههتطيع الشههركات اسههتعما ل بههاي كيههوتي فههي مشههاريع مغلقههة دون أن تشههتري

رخصة تجارية من مالكتها .وهذه الرخصة التجارية ل تسمح بإعادة توزيع مصدر باي كيوتي تحت أي رخصههة

أخرى .بل هي تعفي مشتريها من فتح البرنامج المشتق فقط .هذا الوضع يعيق نوعا ما انتشار استخدام كيههوتي

مع لغة بايثون وما قامت به نوكيا من تطوير البديل باي سايد تحت رخصة غنو المكتبية يحل المشكلة.

 .24ما المانع من ترخيص مكتبة بايثون التالية بغنو المكتبية؟ هل يمكن أن تك ههون ه ههذه
المكتبة الوسيطة حيلة لللتفاف حو ل رخصة  PyQt4؟

from PyQt4 import QSomething
class MyQSomething(QSomething):
pass

ل يمكن توزيع هذه المكتبة برخصة غنو المكتبية لنها مشتقة من مكتبههة بههاي كيههوتي الههتي تخضههع لرخصههة غنههو

العمومية .في البرمجة الكائنية يعد الكائن  MyQSomethingمشتقا من  QSomethingلنه بعد ترجمة
مصدره ستكون دواله الموروثة هي نفسها دوا ل الكائن الدصلي من باي كيوتي فههي ذاكههرة الحاسههوب .أرقههام

البنود التي تد ل على هذا في الدصدار الثالث من رخصة غنو العمومية هي  0و  .5البنههد  0يعههرف البرنامههج

الدصلي والعمل المشتق الذي ل يقتصر على مجرد نسخ المصدر حرفيا .والبند  5يشترط فتههح مصههدر كامههل

العمل المشتق وهو الذي يعطي الرخصة طبيعتها الفيروسية.

 .25هل يمكن إعادة ترخيص عمل مشتق تحت غنو العمومية برخصة غنو المكتبية؟
التوافق بين الرخص فكرة دندنت حولها مؤسسة البرمجيات الحههرة ربمهها لتشههجيع انتشههار رخصههتها العموميههة

لنها تقصد بها إمكانية استعما ل مصادر تحت عدد من الرخص المفتوحة الخرى في برامجها ،لكههن العكههس

غير دصحيح .لذا ل ينبغي أن ُيفهم من هذا التوافههق إمكانيههة ترخيههص عمههل مشههتق مههن رخصههة غنههو العموميههة
تحت أية رخصة أقل قيودا منها .لو كان هذا ُممكنا لقامت نوكيا مثل بتطوير باي سههايد بنههاءا علههى مصههدر بههاي

كيوتي كما سبق ذكره.

الرسم التالي حو ل توافق بعض الرخص مع غنو العمومية يوضح أكثر أنههه ليههس بالضههرورة علقههة عكسههية بههل

غالبا يكون علقة ذات اتجاه واحد .مثل السهم في الصورة يتجه مههن غنهو المكتبيههة إلههى غنهو العموميههة وليههس

18

هناك سهم عكسي .هذا الرسم يبين أيضا أن قيود الرخص المذكورة تزيد بالتجاه نحو السفل.22

 .1توافق الرخص الحرة مع رخصة غنو العمومية.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Quick-guide-gplv3-compatibility.svg 22
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خرق الرخص
 .26كيف يمكن عمل برنامج مغلق مع الستفادة من الفكار والمصادر المفتوحة مههن
دون خرق رخصها؟

المر يختلف بين الفكار و المصادر .أول الرخص المذكورة تغطي المصادر فقط أما الفكار فتغطيها بههراءات

الختراع .ثانيا قبل إدراج مصدر مفتوح في برنامج مغلق يجب فهم رخصته بشكل جيد خصودصهها إذا كههانت

من نوع غنو .في حالة غنو العمومية هناك احتما ل أن تلوث هذه الرخصة باقي البرنامج إذا تههم تههوزيعه .عنههد
اكتشاف جزء مرخص بها في برنامج مغلق فربما يتعههرض مطههوره لههدعوى قضههائية تجههبره علههى دفههع تعويضههات

لصاحب المصدر وتفرض عليه فتح مصدر كل البرنامج وهذا أسوء من وجهة نظر المطور لنه يخدم منافسيه.

بالنسبة للفكار أو الخوارزميات يجب النتباه عند توزيع البرمجيات في السههواق الههتي تقههر بههراءات الخههتراع

عليها وهذه مسألة ليس هذا محل تفصيلها .لكن من باب التنويه ،إذا نسههخت فكههرة محميههة بههبراءة اخههتراع مههن

برنامج مغلق أو مفتوح ووضعت في برنامج آخر ،حتى لو كان هذا الخير مفتوحا تحت رخصة يسارية ،وحقق

دصاحبه أرباحا ،فليتوقع الناسخ أن يطرق بابه دصاحب براءة الختراع مطالبا إياه بدفع جزء مههن أربههاحه مقابههل
الستفادة من الفكرة .وإن رفض الدفع فليستعد لمعركة قضائية مكلفههة ،هههذا إذا لههم يكههن لههديه حقيبههة بههراءات

اختراعات معتبرة يستطيع بها رد الهجوم وحل القضية عن طريق الترخيص المتقاطع )(cross licensing

للبراءات بين الطرفين .مثل فكرة تحويل أسماء الملفات الطويلة في نظههام  FAT32إلههى أسههماء قصههيرة تعمههل

على  DOSتخضع لبراءة اختراع .هذه الفكرة كانت مبرمجة في نواة لينكس التي استخدمتها شركة طوم طوم

 TomTomفههي أجهههزة إبحارههها الناجحههة .وبسههببها تعرضههت إلههى دعههوى قضههائية مههن طههرف مايكروسههوفت
 Microsoftانتهت بتسوية سرية ل ندري هل وكم دفعة فيها طوم طوم؟
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 .27كيف يكتشف دصاحب برنامج حر أو مفتوح أن طرفا آخرا خرق رخصته؟
خرق رخص البرامج الحرة والمفتوحة يأخذ أشكال عديدة تبدأ بنسبة برنامههج حههر إلههى غيههر دصههاحبه وتنتهههي

بدمج مصدر مفتوح في برنامج مغلق .في الواقع ل يوجد طريق واحد لكتشههاف الخههروق وإنمهها ينبغههي البحههث

والتقصي على طريقة المحققين .يمكن مثل اللجوء إلى الجوسسة الصناعية أو الوشههاية أو الهندسههة العكسههية،
إلخ .طبعا ليس الهدف هنا مناقشة الحكم الشرعي أو القانوني لهذه العما ل ولكن الشارة إلى ما يحدث على

http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/reports/6718/1 23
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أرض الواقع .ويمكن أيضا دراسة سلوك البرنامج المشكوك فيه باعتبههاره علبههة سههوداء تبههوح بأسههرارها عههن
طريق مدخلتها ومخرجاتها .الكثير من البرامج المغلقة لها بصمات تميزها عن غيرها خادصة إذا كانت تعمههل

على الشبكات .مثل برنامج  nmapيقدم خدمة تسمى بصمة نظههام التشههغيل )مههن خل ل المههر (nmap -O
تحاو ل التعرف على نوع النظام الذي يشغل حاسوب بعيد من خل ل تحليل حزم البيانههات الههتي يرسههلها علههى

الشبكة.

 .28ما العمل عند اكتشاف سرقة برنامج مفتوح المصدر؟
إذا كان المقصود بالسرقة هو استعما ل أو توزيع البرنامج الدصلي أو أعما ل مشههتقة بطريقههة ل تحههترم شههروط

الرخصة ،فينبغي أول مراسلة المخالف وطلب تصحيح الوضعية بههالكف عههن الخههروق الههتي تمههت ملحظتههها،

وربما طلب تعويضات حسب طبيعة الضرار المحتملههة الناجمههة عههن هههاته الخههروق .طبعهها الفضههل لصههاحب

البرنامج الدصلي توكيل محامي للقيام بهذا .أما المستخدم الذي يقف علههى الخههرق فيمكنههه إخبههار المؤسسههة
الراعية للبرنامج أو مؤسسة غير ربحية تعني بالدفاع عن البرمجيات الحرة .من المثلة على النوع الو ل هناك

مؤسسة البرمجيات الحرة ،مؤسسة أباتشي ،مؤسسة مههوزيل ،ومشههروع إكليبههس  .Eclipseومههن المثلههة عههن

الصنف الثاني هناك المركز القانوني للبرمجيات الحرة ،24موقع خههروق غنههو العموميههة ،25ومؤسسههة الحههدود

اللكترونية .26EFF

في الغالب تكفي مراسلة الجهة التي أقدمت عل خرق رخصة برنامج حر لحل المشكلة بالتراضي كما حصههل

في مثالي مايكروسوفت وسيسكو المذكورين في السؤا ل رقم  .38أما إذا لم يستجب المتعدي على الرخصههة

لشروطها ويصحح وضعه فيبقى إمكانية ملحقته قضائيا.

 .29هل يمكن طرح مصدر برنامج من غير رخصة؟
نعم يمكن عمليا نشر مصدر برنامههج مهها مههن دون رخصههة .لكههن المطههور الههذي يقههدم علههى هههذا يعههرض نفسههه

لخطرين .الخطر الو ل يكمن في احتما ل تحميله مسؤولية أية أضرار قد تنجم عن استخدام هههذا البرنامههج إذا

لم يحذر المستخدم منها .لهذا السبب تحتوي أغلب الرخص الحههرة علههى فقههرة إخلء المسههؤولية .فههي نفههس

السياق يمكن أن يتعرض هذا المبرمج لدعوى خرق براءة اختراع إذا كان برنامجه يستعمل تقنيههة تغطيههها هههذه

http://www.softwarefreedom.org 24
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البراءة .هذا طبعا في الدو ل التي تعترف ببراءات الختراع في مجا ل البرمجيات كالوليههات المتحههدة واليابههان.

إذا أقر القضاء وقوع هذا الخرق فقد يجبر المبرمج على دفع تعويضههات إذا ثبههت أنههه علههى علههم بوجههود هههذه

البراءة قبل نشر البرنامج.

الخطر الثاني يكمن في احتما ل ضههياع حقههوقه إذا أقههدمت شههركة مهها علههى اسههتعما ل هههذا البرنامههج لحسههابها
الخاص .في هذه الحالة سيكون من شبه المستحيل منعها من ذلك لن المبرمج لم يوضح شروط اسههتخدام
مصدر برنامجه في رخصة .وفي نفس هذا السههياق أيضهها ،إذا كههان هههذا البرنامههج يحتههوي علههى اخههتراع جديههد
فيمكن لي جهة أن تستفيد منه حتى وإن لم تنسخ المصدر حرفيا ،هذا لن المبرمج لم يقم بتسجيله باسمه.

لهذه السباب فالفضل لمن يريد أن يتناز ل عن حقوقه عند نشههر مصههدر برنههامجه أن يختههار أحههد المريههن :إمهها

التخلي عن ملكية البرنامج بشكل واضح كي يصبح ملكا عاما .أو وضعه تحههت رخصههة مثههل أباتشههي فيههها علههى
القل شرط إخلء المسؤولية مع توضيح موقف المطور من أية براءات اختراع محتملة في هذا البرنامج.
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العما ل التجارية
 .30هل يمكن استعما ل الرخص الحرة في نشاط تجاري يقوم على بيع البرمجيات؟
لستخدام مصادر مفتوحة في برامج تجارية مغلقة ينصح بالبتعاد عن رخص غنو وتفضيل رخصههة أباتشههي أو
غيرها من الرخص المتساهلة .أما من يريد فتههح مصههدر برنههامجه ليفيههد ويسههتفيد مههن مزايهها المجتمعههات )مثههل
انتشههار السههتخدام وسههرعة كشههف وتصههحيح الخطههاء( مههن دون أن يعطههي المنافسههين امتيههاز مجههاني فعليههه

بالدصدار الثالث من رخصة غنو العمومية.

 .31هل رخص غنو تمنع بيع العما ل المشتقة من برامج مرخصة بها؟
ل ،بل رخص غنو تسمح ببيع البرامج التي تغطيها كما هي أو بعد تعديلها لكههن دون تغييههر شههروط الرخصههة.

طبعا المقصود بالبيع هنا هو إعادة توزيع البرامج الدصههلية أو العمهها ل المشههتقة بمقابههل مههادي دون الرجههوع
للمطور الو ل لنه أعطى الذن ابتداءا باختياره .غالبهها القيمههة المدفوعههة تكههون عوضهها عههن تكلفههة التوزيههع فههي

وسائط تخزين كالقراص وغيرها أو تكون مقابل تههوفير خههدمات أخههرى كالههدعم الفنههي .مثل شههركة ردهههات

 RedHatتبيع توزيعة لينكس تحتوي على عدد كبير من البرامج تحت رخص غنو وتقدم لمستخدميها دعمهها
فنيا في شكل تصحيح للخطاء البرمجية وتوفير ترقيات من حين لخر وإجابة على الستفسارات ،إلخ.

 .32هل يمكن تطوير برنامج يستخدم مكتبة كيوتي وبيعه مع الحتفاظ بالمصدر؟
نعم إذا لم يكن عمل مشتقا منها .هذا لن كيوتي الن موزعة تحت رخصة غنو المكتبية والفضل ربطههها بهههذا

البرنامج ربطا ديناميكيا.

 .33هل يمكن لمشتري برنامج مغلق أن يوزعه مجانا؟
عموما البرامج المغلقة التي تباع مع اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي ل يمكن إعادة توزيعها مجانا ول حههتى

بمقابل لن هذه التفاقية ل تسمح بهذا .إذا كان مالك هذه البرامج يسمح بتوزيعها مجانا فهي تسمى برمجيههات

مجانية  freewareأو برمجيات مشتركة  .sharewareوهههذه تختلههف عههن البرمجيههات الحههرة والمفتوحههة
لنها ل تعطي المستخدم حرية دراسة المصدر أو تغييره.
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 .34هل يحق لمطور عمل معوقات تمنع استعما ل برنامجه على أكثر من جهاز؟

إذا كان هذا البرنامج موزعا تحت رخصة مغلقة ،حتى لو كان مشتقا من عمل آخههر برخصههة متسههاهلة ،فيمكههن

لمطوره وضع معوقات برمجية أو غيرها لمنع المستخدمين من التعدي علههى الرخصههة المغلقههة .أمهها إذا كههانت
الرخصة يسارية قوية فل يحق لحد عمل معوقات تحد من استعما ل البرنامج أو توزيعه.

 .35مؤيدو البرمجيات الحرة يتهمون بع ههض الش ههركات ال ههتي تعتم ههد رخص هها مغلق ههة بارتك ههاب
ممارسات احتكارية تضر بالمستخدم .ما هي الممارسات الحتكارية المقصودة؟

المقصود بالممارسات الحتكارية هههو مهها تقههوم بههه بعههض الشههركات مههن سههلوك سههبل ملتويههة للتخلههص مههن

منافسيها كخفض السعار تحت كلفة النتاج لدفعهم للفلس ،أو الستحواذ عليهم للقضاء علههى التنههوع فههي

السوق ،أو فرض البرامج على المستخدمين بالقوة بحيث ل يههترك لهههم خيههار ،وهههو مهها يسههمى بسههجن البههائع

 .vendor lock-inمن المثلة على هذا ،محاولة فرض متصفح أكسبلورار  Internet Explorerعلههى

المستخدمين بدمجه مع ويندوز ،مما دفع المفوضية الوروبية لرغام مايكروسوفت على منح المسههتخدم خيههار

تثبيت متصههفح ويههب آخههر .بمهها أن الرخههص المغلقههة تقيههد مههن حريههات المسههتخدم فهههي تسهههل الممارسههات

الحتكارية لكنها ليست سببها المباشر ،بل هي وسيلة يمكن إساءة استخدامها عند انعدام الرادع.

 .36أل يعتبر غلق المصدر احتكا ًرا لن المستخدم ل يعرف ما يجري وراء الشاشة؟
مصدر أي برنامج هو ملك لمطوره الذي استثمر فيه جهدا ووقتا ومال .لهذا فهو حر في غلقه ول ينبغي إجبههاره
على فتحه لن هذا تعدي على حق الملكية .في المقابل ل ينبغي أيضا احتكار السوق وفرض برنامج معين على

المستخدم بشروط مجحفة .ثم بالقياس على باقي السلع ،بما أنه يمكن شراء سيارة من دون اشههتراط الكشههف
عن تركيب مكوناتها الميكانيكية أواللكترونية ،وبما أنه يمكن شراء طعام من دون اشتراط معرفة كيفية تحضيره،

فيمكن أيضا شراء برنامج حاسههوب مههن دون اشههتراط الحصههو ل علههى مصههدره مههادام المسههتخدم يوافههق علههى

رخصته المغلقة من غير إكراه.

غلق المصدر هو وسيلة والوسيلة لها حكم الغاية .إذا كان الغلق يهدف إلى تسهيل ممارسههة احتكاريههة فعلههى

الجهات المسؤولة التدخل لمنعها ومحاسبة المخالف .أما إذا كان غلق المصدر ضههروريا للنمههوذج الربحههي

للمطور من دون احتكار فل بأس في هذا.
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 .37ما الذي يدفع الشركات لغلق مصدر مشتق من برنامج مفتوح أو مركب معه؟
الدافع الساسي هههو عههدم تمكيههن المنافسههين مههن أخههذ التقنيههة الموجههودة فههي التعههديلت مجانهها .غالبهها هههذه

الشركات تنفق على تطوير قيم مضافة 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 .وهذا ل يعد احتكارا لن البرنامج الدصلي يبقى متوفرا لكل مههن يريههد

أن يطوره أو يربطه مع برنامج آخر.

 .38لماذا يفضل البعض شراء رخصة كيوتي تجارية وهي متوفرة بغنو المكتبية؟
عموما شروط رخصة غنو ل تعجب عدد من الشههركات فتتفاداههها بشههراء رخصههة تجاريههة مههن مالههك البرنامههج

لسباب مختلفة ،منها:
•
•

تغيير مصدر المكتبية دون فتح مصدر هذه التغييرات.

الحصو ل على دعم تقني من مالك المكتبة أحسن وأسرع من دعم المجتمع .مثل إذا كههانت كيههوتي
تستخدم في منتج يجب سينز ل السوق قريبا ،وأثناء التجريب الخير اكتشههف المطههور خلل يعههود إلههى

هذه المكتبة ،ويحتاج إدصلحه بسرعة لكن ل يعرف كيف ول يستطيع انتظههار متطههوعي المجتمههع ،ففههي

هذه الحالة الدعم الفني من نوكيا قد يمثل طاقم النجاة الوحيد لهذا المنتج.
•

عدم إمكانية الربط الديناميكي بالمكتبة أو تفضيل الربط الثابت عليههه .كمهها سههبق ذكههره ،إذا كههان ربههط
البرنامج بالمكتبة ثابتا ،فيجب توزيههع كههل ملفههاته الكائنيههة كههي يتمكههن المسههتخدم مههن إعههادة ربطههه مههع

الدصدار الجديد  .البعض ل يرغههب فههي إعطههاء هههذه الملفههات لنههها قههد تكشههف تصههميم البرنامههج أو

تكشف أسرارا أخرى عبر الهندسة العكسية.
•

الغموض القانوني حو ل تعريف العما ل المشتقة .حيث يخشى البعض مههن أن يعتههبر برنههامجه المبنههي

مع مكتبة مرخصة بغنو مشتقا منها وإن رآه هو عكس ذلك .بل هذا الخوف يتعدى حدود البرنامج فههي

حالة غنو العمومية .عدد من الشركات تفضل شراء رخص تجارية لتجنههب أي مشههكل قههد ينجههم عههن

استعما ل رخصة فيروسية "تلوث" مصادرهم المغلقة .هناك أمثلة اضطرت فيههها شههركات إلههى فتههح

مصههدر منتجههها وهههي مكرهههة لن مطههورا اسههتعمل مصههدرا حههرا دون علههم المسههيرين كمهها حههدث

لمايكروسوفت ،27أو لن منتجا لشركة دصغيرة اشترتها شركة أكبر كان يستعمل برنامجا مرخصا بغنههو
http://arstechnica.com/microsoft/news/2009/11/windows-7-tool-violates-gpl-microsoft-will- 27
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العمومية دون أن تنتبه له كما حدث لسيسكو مع الراوترات اللسلكية لينكسيس .28Linksys
•

تفادي خطر التعههرض لههدعوى خههرق بههراءات اخههتراع ومهها ينجههم عنههها مههن مشههاكل قضههائية وماليههة.

المصادر المفتوحة قد تحوي تقنية مسجلة تحت براءة اختراع لطرف ثالث يمكن أن يهاجم مستعمليها

للحصو ل على تعويضات معتبرة .في هذه الحالة رخصههة المصههدر المفتوحههة قههد ل تحمههي المسههتعمل

إذا لم تكن فيها فقرة تخص براءات الختراع وهذا حا ل الرخههص القديمههة كههبي أس دي والدصههدار
الو ل والثاني من غنو .أما إذا اشترى المستخدم رخصة تجارية فهو أول ليس مجبرا على فتح مصههدر
برنامجه وبالتههالي يصههعب كشههف وإثبههات وجههود خههرق مفههترض لي بههراءة اخههتراع ،وثانيهها حههتى عنههد

اكتشاف خرق فالمسؤو ل عنه هو بائع الرخصة التجارية وليس المسههتخدم .مايكروسههوفت مثل تههدعي

أن مصدر نواة لينكس فيه تعدي على عدد من براءات اختراعاتها وقههد نجحههت فههي عقههد دصههفقات مههع

عدد من الشركات التي تستخدم لينكس للحصو ل على حق استخدام هذه البراءات.29

 .39ما هي الرخصة المناسبة لعمهل مشهروع مفتهوح المصهدر يسهتفيد مهن مسهاهمات
المجتمع ويحتفظ دصاحبه دون غيره بحق توزيع نسخة تجارية مغلقة؟

على فرض أنه مشروع سيطور من الصفر فأحسن رخصة هههي غنههو العموميههة إذا اشههترط دصههاحبه علههى بقيههة

المساهمين التخلي عن ملكية إضافاتهم .عندها من حق مالك المشروع توزيع نسههخة تحتههوي تعههديلت مغلقههة
تحت رخصة تجارية .من المثلة على هذا ما فعله مطور مايسيكوا ل وما كانت تقوم به دصن في أوبن سولرس

وأوبن أوفيس دوت أروغ .OpenOffice.org

 .40هل يمكن الوثوق في الرخص الحرة ثقة عمياء؟
ليس هناك رخصة تستحق أن يثق بها المطور ول المستخدم ثقة عمياء لنها كلها أعمهها ل بشههرية سههتبقى ناقصههة
ول أد ل على هذا من التحديثات الدورية التي تصدر لنصوص هذه الرخص من حين لخر .حتى رخصة غنو

العمومية التي تعد أضيق الرخص الحرة فيها ثغرات تستغل من حين لخر ويتم تعديلها في إدصههدارات متتاليههة

أو في رخصة جديدة كما حدث مع ثغرة مزود الخدمة التي سدتها رخصة أفيرو.

http://www.linuxfordevices.com/c/a/News/Cisco-settles-with-FSF-on-GPL-violations 28
http://www.kuro5hin.org/?op=displaystory;sid=2001/6/19/05641/7357 29
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خاتمة
بهذا تنتهي هههذه النبههذة حههو ل أشهههر الرخههص الحههرة والمفتوحههة الههتي تغطههي الكههثير مههن المشههاريع التعاونيههة
كتوزيعات لينكس وغيرها .حيث تم تسليط الضوء بإيجاز على أبرز شههروط هههذه الرخههص وأهههم أوجههه الشههبه

والختلف بينها وبعض المسائل المتعلقة بها كالعما ل المشههتقة ،التوافههق بيههن الرخههص ،الخههروق ،الحتكههار،

والعما ل التجارية.

هذا الكتاب لم يتناو ل الرخص الحرة التي تغطي مواد تقنية متعلقة بالحواسيب لكنها ليست برمجيههات .هنههاك

على سبيل المثا ل ل الحصر رخصههة غنههو للوثههائق  30GFDLوعائلههة رخههص البههداع العمههومي  31CCالههتي
تغطي أعمال متنوعة منها الوثههائق والخطههوط والصههور .يمكههن للقههارئ الحصههو ل علههى معلومههات أكههثر حولههها

بمراجعة الروابط أسفله أو البحث في الشبكة.

هذا الكتاب لم يتعرض كذلك لنواع الملكية الفكرية الخرى كالرخص المغلقة التي تسمى أيضهها مملوكههة أو
تجارية ،وبراءات الختراع بما فيها تلك التي تغطي البرمجيات ،والعلمات المسجلة ،والسرار التجارية ،إلخ.

حيث يتطلب شرح كل منها كتابة مؤلف مستقل يترك لهل الختصاص.

http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html 30
http://creativecommons.org/licenses 31
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عن المؤلف

مهتم بنشر البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة ومطور متخصههص فههي مجهها ل الشههبكات والنظمههة المضههمنة،
لههديه خههبرة عمههل تقههارب العقههد مههن الزمههن فهي مخههابر بحههث أوروبيههة وشههركات رائدة فههي مجهها ل التصههالت

والجهزة اللكترونية .حادصل علههى شهههادة مهنههدس دولههة فههي علههوم الحاسههوب مههن جامعههة عنابههة بههالجزائر،

وشهادة دكتوراه في برمجيات وشبكات الحاسوب من جامعة رين  Rennesبأوروبا.
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