الطريق إلى البرمجيات الحرة
المقدمة:
هذه المقالة تتناول ثقافعععة و فلسعععفة البرمجيات الحرة و تعرض مجمعععل أسعععبابها و مزاياهعععا ععععن
البرمجيات غيعر الحرة ،و تأثيرهعا على المجتمعع و تحويله إلى مجتمعع حعر بدون قيود ،بععد ذلك تسعلط الضوء
على أكثععر البرمجيات الحرة بروزا ً و تألقاً ،أل و هععو نظام التشغيععل الحععر لينوكععس ) ،(Linuxالتطرق إلى
معلومات تقنيعة سعوف تكون على أدنعى مسعتوى بقدر المكان حتعى يسعتطيع كعل القراء )مهمعا كان إلمامهعم
بالحاسعبات ضعيعف( فهعم و اسعتيعاب معا سعوف يرد معن تفاصعيل ،الهدف معن ذلك هعو إعطاء مقدمعة أوليعة
حول البرمجيات الحرة للراغعبين بالطلع على عالم الحريعة فعي الحوسعبة و التعرف على البداعات الكامنعة
فيه و الغوص في فلسفتها ،في هذه المقدمة سنتعرف على حرية البرمجيات في منتصف القرن الماضي
بصورة مختصرة.
عنععد مطلع عصععر أجهزة الكومععبيوتر أثناء خمسععينيات و سععتينيات القرن المنصععرم كانععت توزع كععل
البرامعج تقريبا ً و تسعتخدم و يعدل عليهعا معن قبعل الكاديمييعن و الباحثيعن بتعاون و بصعورة تكافليعة ،كانعت
تسععتخدم أنظمععة التشغيععل و تصععان مععن قبععل مجموعععة مععن المسععتخدمين الذيععن كانوا يقومون بالتعديععل
والتطوير على تلك النظمة بصورة مستمرة ،و كانت الشفرة المصدرية -و هي نسق البرنامج الذي يمكن
للمعبرمج فهمعه و التعديعل عليعه معن أجعل إحداث تغييعر فعي البرنامعج نفسعه -توزع فعي تلك المدة جنبا ً إلى
جنعب معع البرنامعج نفسعه كعي يتمكعن المسعتخدم معن التعديعل عليعه بصعورة مسعتمرة معن أجعل تصعحيح بععض
الخطاء البرمجية أو إضافة مزايا و وظائف جديدة لتلك البرامج.
فعي نهايعة تلك الحقبعة كان التغييعر حتميا ً بسعبب ارتفاع تكاليعف تطويعر البرمجيات بصعورة متزايدة،
وظهور تنافعس بيعن شركات برمجيات ناميعة و مصعنعي الحاسعبات الذيعن كانوا يقدمون برامعج معع الجهزة
التي يسوقونها لزبائنهم ،و الجهزة المستأجرة كانت بحاجة إلى دعم برمجي دائم بالرغم من أنه ل يوجد
أي مردود مادي للبرمجيات .قسم من الزبائن كانوا قادرين على تلبية احتياجاتهم بأنفسهم و غير محتاجين
للبرامعج المجهزة معع الحاسعبات التعي يقوموا بتأجيرهعا التعي قعد تضاف تكلفتهعا على تكلفعة الجهزة نفسعها،
وقامت موجة من البرمجيات المتوفرة للبيع فقط بالنمو بصورة ملحوظة بالرغم من وجود برمجيات حرة
كثيرة دائما.
فعي مطلع السععبعينيات ،قامععت شركعة  AT&Tبتوزيعع نسععخ معن نظام يونكععس ) (UNIXعلى دوائر
الحكومعة المريكيعة و على الباحثيعن الكاديمييعن و بدون مقابعل ،لم يكعن مسعموحا ً لمسعتخدمي هذه النسعخ
بنشععر أو توزيععع أي تعديععل أو تغييععر قاموا بععه عليهععا ،لذلك تعععد تلك النظمععة غيععر حرة بالمفهوم الحديععث
المتداول بععه الن .بدأت عدد مععن الشركات فععي أواخععر السععبعينيات و أوائل الثمانينيات و بصععورة نمطيععة
بفرض تقييدات على اسعتخدام برامجهعا و أصعبحت مملوكعة معن قبعل تلك الشركات و معن خلل اسعتخدام
حقوق النشعر المحفوظعة .قام بيعل جيتعس فعي عام  1976بتصععيد لهجتعه ضعد مجتمعع مسعتخدمي الحاسعبات
بكتابته رسالته الغاضبة المشهورة بع"رسالة مفتوحة إلى الهواة" ،أوضح فيها لمجتمع مستخدمي الحاسبات
حينهعا إن مفهومهعم للتبادل و المشاركعة الحرة و المجانيعة تعنعي عنده "سعرقة" على حعد تععبيره ،و بدأت
شركة  AT&Tعام  1979بفرض قيودها على الرخص الممنوحة من قبلها عندما قررت أنه يمكن الربح عن
طريق بيع أنظمة يونكس.

الشعار الرسمي لمنظمة البرمجيات الحرة
To download and read this article: http://eglug.org/road_to_foss

1

ماذا نعني بالبرمجيات الحرة؟
عندما نتكلم عن البرامج الحرة ،نعني بذلك حرية استخدام البرنامج و التغيير فيه و توزيعه بالطريقة
التعي نرغعب فيهعا ،تفرض أغلب شركات البرمجيات قيودا ً كثيرة على المسعتخدمين ،معن ضمنهعا أنعك ترتكعب
مخالفعة قانونيعة إذا أعطيعت نسعخة معن برنامعج معيعن محفوظ الحقوق إلى جارك أو حتعى أخيعك ،هعل تتخيعل
بأنعه يتعم القبعض عليعك و اتهامعك بجريمعة و تغريمعك بسعبب تشغيعل برنامعج معا على جهاز زوجتعك! فلذلك ل
يمكن لك نسخ برنامج تجاري ما أو تشغيله على جهاز غير جهازك إل بعد شراء رخصة أخرى أو تفويض من
الشركة المجهزة لذلك البرنامج )هذا عموما ً يعتمد على ما تنص عليه الرخصة(.
بالضافة إلى ذلك ،لو كنت مبرمجا ً أو مطوراً ،ل تستطيع الحصول على الشفرة المصدرية )Source
 (Codeمعع البرامعج غيعر الحرة لغرض عمعل تغييرات ملئمعة لك أو لتصعليح بععض الثغرات أو الخطاء
البرمجية ،لذلك ل يعني مصطلح البرامج الحرة في اللغة النكليزية ) (Free Softwareبالضرورة أن البرنامج
مجاني ،و إنما لديك حرية القيام بالتغيير الذي ترغب فيه ،حتى لو حصلت عليه مجانا ً و من ثم بيعه بمبلغ
من المال في بعض الحيان.
تعريف
.1
.2
.3
.4

قام ريتشارد سعتالمان بتحديعد أول تعريعف ثابعت للبرمجيات الحرة ،و ذلك بكتابعة أربععة نقاط تمثعل
الحرية بين المستخدم و برنامجه عرفت بالحريات الربع ،و تتمثل هذه النقاط بالتي:
الحرية صفر :و تعني تشغيل البرنامج لي غرض كان.
الحرية واحد :تعني دراسة كيفية عمل البرنامج و تعديله ليلئم متطلبات المشغل.
الحرية اثنان :و تعني نسخ البرنامج بعد التعديل و إعطائها للمقربين و الصدقاء.
ة كعي يسعتفاد
الحريعة ثلثعة :و تعنعي تطويعر البرنامعج و أصعدار النسعخة المطور منعه إلى المجتمعع كاف ً
كل الناس منه.
من المهم وجود شفرة مصدرية متاحة كشرط أساسي للحرية واحد و ثلثة.

و لجععل البرمجيات الحرة محفوظعة الحقوق للمجتمعع و ذات صعفة أو طابعع قانونعي ،تعم تحريعر عدد
من الرخص التي من الممكن أن تتلءم مع النقاط أعله ،و من تلك التراخيص نذكر مثل GPL :و  Apacheو
 BSDو غيرها كثير ،هذه التراخيص ساعدت البرمجيات الحرة الحفاظ على حقوقها و ديمومتها و منع أي
استخدام أو استغلل مسيء لها.

ريتشارد ستالمان )(Richard Stallman
الب الروحي لحركة البرمجيات الحرية و
مؤسسها
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تاريخ مؤسسة البرمجيات الحرة و جنو
مؤسععسة البرمجيات الحرة ) (Free Software Foundationأو )  (FSFاختصععارا ً انطلقععت عندمععا بدأ
مؤسعسها ريتشارد سعتالمان بمشروع جنعو ) (GNUالذي يهدف لكتابعة و برمجعة نظام تشغيعل متطور شعبيه
ل من التقييدات التي بدأت بالظهور آنذاك على البرامج،
بيونكس و متوافق معه ،ميزتعه أن يكون حرا ً و خا ٍ
واحدة من دوافعه كانت عدم تمكنه من تشغيل طابعة ليزرية بصورة مستمرة بسبب عيب في التعريفات
التشغيليعة لديهعا عندمعا كان يعمعل باحثا ً و معبرمجا ً فعي مختعبر الذكاء الصعناعي فعي معهعد ماسعاتشوستس
التقني ) (MITفي صغره ،و رفضت الشركة المصنعة زيروكس ) (Xeroxإعطائه الشفرة المصدرية الخاصة
بهعا لكعي يعدل عليهعا لجععل اللة الطابععة تعمعل بالطريقعة التعي يرغعب فيهعا ،و فوق كعل هذا رفضعت تلك
الشركة إصلح التعريفات بنفسها.
و بعععد ذلك بمدة قصععيرة قام بصععياغة مصععطلح البرمجيات الحرة و تأسععيس مؤسععسة البرمجيات
الحرة عام  1985لنشعر و ترويعج الفكرة و المبادئ هذه ،بعدهعا بعام نشعر تعريعف البرمجيات الحرة التعي
تضمنت الحريات الربعة التي ذكرناها في القسم السابق أعله ،التطوير بنظام جنو كان في البداية بطيء
بسعبب قلة المعبرمجين و المطوريعن المتطوعيعن فعي المشروع ،لكعن فعي خلل سعنين تعم تطويعر الكثيعر معن
الدوات التعي معن الممكعن أن تؤسعس جزءا ً كعبيرا ً و مهما ً لي نظام تشغيعل عرفعت لحقا ً بأدوات جنعو ،معن
ضمنهعا محرر نصعوص متطور ) (Emacsو مفسعر سعطر الوامعر )  (Bashو مجموععة مترجمات جنعو ) (GCC
التي كانت في البداية تقوم بترجمة لغة برمجة السي إلى لغة اللة و غيرها كثير ،لكن هذه الدوات كانت
تفتقر إلى نواة نظام التشغيل ) (kernelالذي يعد قلب و أساس نظام التشغيل ،بدأ بعده تحت اسم هرد )
 (Hurdلكنه تطور ببطء و ما زال إلى الن غير مكتمل و تحت التطوير المكثف.
كانععت هناك عوامععل أخرى لعبععت دور فععي تأخععر تطويععر نواة النظام أيضاً ،منهععا تخطيععط العضاء
القائميعن بالمشروع بالعتماد على نواة نظام  ،BSDلكعن عدم تعاون معبرمجي جامععة بيركلي فعي كالفورنيعا
معهعم فعي هذا المعر أدى إلى تغييعر اهتمامهعم إلى نواة أخرى تدععى ماخ ) (Machالتعي كانعت بوقتهعا تحعت
التطوير في جامعة ) (CMUو تأخر مطوريها بجعلها حرة و مفتوحة المصدر إلى عام  ،1990لذلك كان قرار
برمجعة نواة نظام معن الصعفر بالمكان أن يرجعع المشروع سعنين طويلة إلى الوراء ،التصعميم الداخلي لنواة
هرد تعتعبر ثوريعة لنهعا تختلف ععن تصعميم نواة يونكعس التقليديعة ،تحتوي على عدة خوادم تقوم كعل واحدهعا
منهعا بوظيفعة معينعة ،و لن نواة ماخ تحتوي على خوادم معن المسعتوى الواطعئ ،فيجعب العمعل على تطويعر
خوادم من المستوى العالي مما يستلزم وقتا ً و جهدا ً كبيرا ً لتمام هذا.
في عام  1989قام ريتشارد ستالمان بإصدار رخصة جنو العامة ) (General Public Licenseالمشهورة
التعي كتبهعا بتجميعع عدة رخعص موجودة وقتهعا آنذاك لجعلهعا رخصعة متاحعة لكعل مشاريعع و برامعج جنعو ،نسعبة
اسععتخدام هذه الرخصععة فععي مشاريععع البرامععج الحرة المسععتضافة فععي موقععع  SourceForge.netتصععل إلى
%68حسعب إحصعائية فعي عام  ،2006لذلك تععد هذه الرخصعة الحرة الكثعر اسعتخداما ً فعي البرامعج الحرة
ة لها و كذلك الحفاظ
والمفتوحة المصدر ،و هذا يعزى لحرصها على ضمان حرية البرامج التي تأخذها رخص ً
على حقوق شفرتها المصدرية.
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المصادر المفتوحة ضد المغلقة
سعنتطرق هنعا إلى مقارنعة بيعن البرامعج المفتوحعة المصعدر و المغلقعة المصعدر و نوضعح فوائد و مزايعا
الولى عععن الخيرة ،فععي هذا الصععدد يجععب علينععا ذكععر أن الشركات أو الجهات التععي تنتععج برامععج مفتوحععة
المصدر مثل كانونيكال لمتد و موزيل تؤمن بأن الربح الذي يحصلون عليه من التحسينات و التعديلت في
برامجهعم التعي تأتعي معن المجتمعع أهعم و أكعبر بكثيعر معن الحتكار و تقييعد حريعة المسعتخدم معن اجعل زيادة
منافسعتهم التجاريعة فعي السعواق ،لذلك فأن هذا المنطلق يأتعي عكعس معا تؤمعن بعه شركات برمجيعة تجاريعة
أخرى مثل مايكروسوفت و أدوبي سيستمز ألتان تقومان بإنتاج برامج مغلقة المصدر و غير حرة.
حيععث أن هذه الشركات عندمععا يشتري زبون برنامجا ً مععا منهععا و كأنمععا قام بشراء حععق اسععتخدامها
فقعط ،و ليعس امتلكهعا لن ملكيتهعا تعود لتلك الشركعة المنتجعة فقعط و الشفرة المصعدرية عندهعا تععد سعر
مهنعة ،بينمعا الشركات القائمعة على البرمجيات الحرة و المفتوحعة يأتعي ربحهعا و واردهعا المادي ععن طريعق
تقديم خدمات الدعم الفني و صيانة لزبائنها و ليس عن طريق بيع البرامج أو بيع شفرتها المصدرية.
بعيدا ً عععن التجاه التجاري و مععن الناحيععة التقنيععة ،فأن العديععد مععن المسععتخدمين يفضلون البرامععج
المفتوحععة لعدة أسععباب تختلف حسععب إلمام الشخععص بالبرمجععة و تعامله مععع الحاسععبات ،فالمععبرمجون
والمطورون يفضلون البرامععج التععي مصععادرها مفتوحععة لكععي تتاح لهععم قراءة تلك المصععادر و الطلع على
كيفيعة عمعل هذه البرامعج ،و الحريعة تعطعي مجال ً أبععد معن هذا بكثيعر ،حيعث تتيعح للشخعص التعديعل على
الشفرة و إدخال إضافات جديدة و تغييرات عديدة ،لهذا السععععععبب فأن غلق الثغرات و تصععععععليح الخطاء
وتطويعر البرامعج تكون أسعرع فعي البرامعج الحرة معن البرامعج غيعر الحرة لوجود مجتمعع معن المعبرمجين
والمطوريعن المتعاونيعن فيمعا بينهعم بصعورة تكافليعة ،بهذه الطريقعة فإن البرامعج الحرة تكون أمنعة اكثعر معن
الختراق و أن الخطاء فيها تعدل بسرعة ،بينما البرمجيات التجارية و الغير حرة تتطلب وقتا ً ليس بالقصير
و أموال ً كثيرة بسعبب محدوديعة المطوريعن فعي الشركعة المنتجعة لتلك البرامعج بالضافعة إلى وجود المور
الروتينية و الدارية التي تؤخر دائما ً من موعد إصدار التحديثات اللزمة و العاجلة لهذه البرامج.
بالضافعة إلى هذا ،فأن الكثيعر معن البرامعج الحرة تعمعل على العديعد معن المنصعات )أجهزة و أنظمعة
تشغيل( ،و السبب في ذلك سهولة نقل مصدرها المفتوح من جهاز إلى آخر أو من نظام تشغيل إلى آخر
عن طريق تغيير أمور معينة في شفرتها المتاحة ،و كذلك وجود مجتمع من المبرمجين المتطوعين هو أيضاً
واحعد معن أسعباب توافعر البرامعج على منصعات كثيرة ،بينمعا بالمقابعل نجعد أن البرامعج المغلقعة و غيعر الحرة
متواجدة على عدد منصعات أقعل بكثيعر )أحيانا ً منصعة واحدة فقعط و نادرا ً معا تتعدى المنصعتين!( ،و هذا المعر
أيضا ً يعزى إلى موارد الشركات المنتجعة لهذه البرامعج و محدوديتهعا ،فعمليعة نقعل برنامعج معن منصعة معينعة
إلى ثانيعة قعد تكلفهعم أموال ً طائلة ،و فعي بععض الحيان نجعد أن قسعم معن هذه الشركات غيعر جادة فعي هذا
المعر أو انهعا قعد تقوم -ببسعاطة -بتجاهعل منصعات معينعة لصعالح منصعة واحدة فقعط بالرغعم معن وجود طلب
لبرامجهععا على منصععات أخرى ،مثععل إصععرار مايكروسععوفت على إنتاج برامجهععا على نظام تشغيلهععا فقععط
وبدعم لمعالجات أنتل دون غيرها.

لغة برمجة جافا ،من
اكثر البرمجيات انتشاراً
في العالم بسبب
وجودها على الكثير من
المنصات
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كيف بدأت لينوكس بالثورة؟
كاتععب نواة لينوكععس لينوس تورفالدز كان طالبا ً فععي جامعععة هلسععنكي ،فنلندا عندمععا أتععت له فكرة
إنشاء نظام شعبيه لليونكعس على معالجات أنتعل  ،80368التعي كانعت رائجعة فعي الحاسعبات الشخصعية )(PC
آنذاك ،كانعت دوافعع لينوس ذاتيعة بسعبب احتياجعه لنظام متوافعق معع يونكعس لكعي يسععتطيع إكمال عمله
الجامعععي على حاسععبته الشخصععية فععي بيتععه بدل ً مععن قضاء وقتا ً طويل ً على أجهزة الجامعععة العملقععة )
 ،(Mainframesو لنه لم يكن هناك نظام حر شبيه لليونكس وقتها ،فقد قرر لينوس أن يجعل نظامه حراً
لكي يستفيد جميع الراغبين -بمثل هذا النظام -منه.
بدأ لينوس عام  1991بالبدايعة فعي برمجعة نواة لينوكعس ،كان فعي البدايعة مجرد محطعة طرفيعة )
 (terminalلكعي يسعتطيع لينوس التصعال بخوادم جامعتعه ،و اسعتمر بتطويره إلى أن وجعد نفسعه بععد مدة
قصيرة قد قام بكتابة نواة نظام ،فأرسل رسالة إلى مجموعة أخبار نظام مينيكس ) (MINIXأصبحت فيما
بعد واحدة من الوثائق التاريخية المهمة معلنا ً عن نواة نظامه للراغبين بالحصول عليها و طالبا ً إبداء آراءهم
و مقترحاتهعم عليهعا ،لقعت هذه النواة إقبال ً غيعر مسعبوق معن قبعل المطوريعن و المعبرمجين المتحمسعين
لفكرة هذا النظام على الرغعم معن أنعه كان فعي بدايعة تطويره ،أخعذ المطورون بإضافعة برامعج حرة أخرى
على نواة لينوكس كي تجعلها نظاما ً متكامل ً يمكن العمل فيه مثل مفسر سطر الوامر و مترجم لغة سي،
و جلهععا كانععت برمجيات مععن مشروع جنععو الذي كان يفتقععر لنواة يرتكععز عليهععا ،لذلك يرى البعععض أن مععن
الفضعل تسعمية هذا النظام جنعو\لينوكعس ) (GNU/Linuxبدل ً معن لينوكعس فقعط نظرا ً لعتماده الكعبير على
برامج هذا المشروع.
ً
بدأت النواة منععذ ذلك الحيععن بالتطور و التوسععع لكععي تكون مععع برامععج جنععو و غيرهععا نظاما ً
ناضجا
ومتكامل ً يمكعن العمعل بعه و العتماد عليعه ،بلغ عدد العامليعن على النواة وحدهعا معن متطوعيعن و معبرمجين
ومطوريعن باللف ،يعملون على تطويرهعا و تحسعينها بصعورة تعاونيعة و تكافليعة ممعا أدى إلى نجاح و انتشار
النظام بصعورة واضحعة ،و معن الجديعر بالذكعر أن صعاحب نظام مينيكعس البروفيسعور اندرو تانينباوم ناقعش
لينوس ذاكرا ً أن نظام لينوكعس “قديعم” و “لن ينجعح” و “سعوف يفشعل” معن الناحيعة التقنيعة أثناء مشادتهعم
المعروفععة عام  ،1992و لكععن نجاحععه فععي سععوق الخوادم و الجهزة العملقععة برهععن عكععس هذه النظريععة
ة و تفصيلً.
التشاؤمية جمل ً
حاليا ً أصععبحت أنظمععة جنععو\لينوكععس منافسععة قويععة فععي سععوق المعلوماتيععة مععع أبععل ماكنتوش
ومايكروسوفت ويندوز ،و تدعمها الكثير من الشركات التجارية المرموقة مثل صن مايكروسيستمز و IBM
بسععبب تطورهععا و أهميتهععا فععي مجالت الحوسععبة ،و توسععع اسععتخدامها مععن أجهزة الهاتععف الخلوي إلى
الحاسعبات الخارقعة ) ،(super computersبالضافعة إلى تبنعي عدد معن حكومات دول العالم لسعتعمالها مثعل
الصعين و فرنسعا و ألمانيعا و غيرهعا معن الدول ،و فعي دراسعة أعدت مؤخراً ،أشارت أن واحدة معن توزيعات
هذا النظام تحتوي على أكثر من  283مليون سطر في الشفرة المصدرية لها ،و تقدر تكاليف إعادة تطوير
مثعل هذا نظام حوالي  5.4بليون يورو ،بلغ عدد مسعتخدمي نظام جنعو\لينوكعس فعي العالم حسعب إحصعائية
ح كثيرة
أعدت قبعل أعوام قليلة بأكثعر معن  150مليون مسعتخدم ،و السعبب فعي ذلك ثباتعه و كفاءتعه فعي نوا ٍع
من قطاع التكنولوجيا و بالخص مجال خوادم النترنت و قواعد البيانات و استضافة المواقع.

لينوس تورفالدس
) (Linus Torvaldsكاتب
نواة نظام لينوكس
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ماذا تعني توزيعة بالضبط؟
كما أسلفنا أعله ،أن نظام جنو\لينوكس عبارة عن نواة وضعت عليها أدوات جنو لكي تعمل سوية
كنظام واحد متكامل ،عند إضافة برامج معينة أخرى )مثل برامج أنترنت أو واجهات رسومية( و تخصيصها
بالضافععة إلى التعديععل على النظام نفسععه مععن أجععل خلق بيئة تقوم بوظيفععة مععا تسععمى هذه التشكيلة
بع”توزيعة” ،و هذا ما نعنيه بالضبط على توزيعة جنو\لينوكس ،هناك مئات من التوزيعات ألتي تحدث وتطور
باستمرار ،عادة ما تحتوي على تشكيلت ضخمة من البرامج و تختلف طبيعة هذه البرامج حسب العمل أو
الوظيفععة المراد مععن التوزيعععة القيام بهععا ،و يعزى هذا التنوع الهائل بالتوزيعات إلى اسععتخدام البرمجيات
الحرة فيها و من ضمنها نواة لينوكس و أدوات جنو بالطبع.
قبعل ظهور التوزيعات ،كان على الشخعص الذي يريعد اسعتخدام نواة لينوكعس أن يكون ملما ً بنظام
يونكعس لكعي يعرف و يحدد معا هعي المكتبات البرمجيعة و الملفات التنفيذيعة اللزمعة لقلع و تشغيعل النظام
بالضافة إلى وجوب معرفته لتفاصيل مهمة حول اعدادات النظام ،لكن التوزيعات بدأت بالظهور و النتشار
بعد ذلك حالما وصلت النواة إلى مستخدمين خارج مجموعة مبرمجي لينوكس ،و كانوا هؤلء المستخدمون
مهتمون أكثععر ببناء نظام تشغيععل متكامععل بدل ً مععن تطويععر نواة فقععط أو أجزاء معينععة أخرى ،سععلكوير )
 (Slackwareتعتبر من أوائل التوزيعات القديمة التي ما زالت على قيد الستخدام و تحت تطوير مستمر،
وتتسعم هذه التوزيععة بارتباطهعا الوثيعق بأنظمعة يونكعس و صععوبة أسعتخدامها معن قبعل المبتدئيعن و اعتمادهعا
الكعبير على سعطر الوامعر )لكعن بالمكان تنصعيب واجهعة رسعومية له( ،لذلك يصعر بععض المتعصعبين لسعطر
الوامر على استخدامه و اعتبار باقي التوزيعات سيئة أو غير جيدة.
و معن التوزيعات المشهورة توزيععة ريعد هات لينوكعس ) ،(Red Hat Linuxو التعي كانعت مجانيعة فعي
البدايعة لكنهعا أصعبحت ذات طابعع تجاري بععد نجاحهعا الكعبير و موجعه للمؤسعسات و السعتخدامات المتقدمعة،
مع ذلك قامت الشركة المنتجة لهذه التوزيعة )تحمل نفس اسم توزيعتها( بدعم و رعاية مشروع منبثق من
توزيعتهعا باسعم فيدورا ) ،(Fedoraهذه التوزيععة حرة و مجانيعة و متوافقعة معع ريعد هات ،تتسعم بسعهولة
استخدامها من قبل المستخدمين العاديين و تنبثق منها العديد من التوزيعات ،تستخدم هذه التوزيعة نظام
إدارة حزم ريعد هات ) (Red Hat Package Managerو لديهعا مسعتودع ضخعم معن الحزم )برمجيات( التعي
تتوافق معها بالكامل.
و هناك توزيععة ضخمعة أخرى تعهدت للمجتمعع بتقديعم نظام يحتوي برمجيات حرة بالكامعل سعميت
بديعبيان ) ،(Debianو هذه التوزيععة لهعا نظام إدارة حزم متطور خاص بهعا و معروفعة باسعمها و تمتلك
مسعتودعا ً هائل ً يحتوي على أكثعر معن  25ألف حزمعة تتنوع بوظائفهعا و عملهعا ،لكعن هذه التوزيععة تععد صععبة
السعتخدام نوعا ً معا ،لذلك ل تععد إختيار مناسعب للمسعتخدمين الجدد و المبتدئيعن ،لكعن عددا ً معن مطوري
توزيععة ديعبيان قاموا بعمعل توزيععة منبثقعة منهعا و سعميت أوبنتعو ) ،(Ubuntuتحتوي هذه التوزيععة على جميعع
مزايا الثبات و المان في توزيعة ديبيان بالضافة إلى سهولة تنصيبها و استخدامها على الجهزة الشخصية
و وجود تحسعينات كثيرة فيهعا ،و تأتعي على شكعل قرص حعي ) ،(Live CDو هذا يعنعي أنعه معن الممكعن عدم
تنصعيب التوزيععة على القرص الصعلب فعي الجهاز و إنمعا تشغيله معن القرص المدمعج ،لذلك يمكعن للكثيريعن
تجربته و الطلع عليه قبل أن يقرروا تثبيته على أجهزتهم ،و بهذا أصبحت أوبنتو أكثر توزيعة جنو\لينوكس
إنتشارا ً على الحاسبات الشخصية.
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نموذج تجاري جديد بالكامل
قعد يتسعاءل الشخاص غيعر الملميعن بفلسعفة و ثقافعة المصعادر المفتوحعة و البرمجيات الحرة ععن
المردود المادي الذي يعود على الشركات و الجهات ألتعععي تدععععم هذه الحركات “الثوريعععة” فعععي سعععوق
المعلوماتية المليء بالتنافس و الحتكار التجاريين ،ظانين أنه ل يوجد أي مردود مالي لهم من عملهم على
برمجيات مفتوحعة المصعدر و متاحعة لكعل الناس فعي أي وقعت و مكان ،مشككيعن بذلك بدوافعهعم و أحياناً
يتهمونهعم بأنهعم “شيوعيون و ماركسعيون!” ،هذا الجهعل الحاصعل عنعد المجتمعع هعو نتيجعة ظعن البععض أن
نوعية و جودة برامج الحاسوب تحدد حسب قيمتها المادية و سعر شرائها ،و هذا غير صحيح ألبتة.
بالرغععم مععن شعبيععة البرمجيات غيععر الحرة الواسعععة و ازدهار شركات البرمجيات التجاريععة أثناء
ثمانينات القرن المنصععرم ،لم يمنععع ذلك مععن ظهور أول شركععة تقوم بتسععويق البرمجيات الحرة و هععي
سعيجنوس ) (Cygnusعام  ،1989و كان عملهعا الرئيسعي تقديعم الخدمات التجاريعة لمسعتخدمي البرمجيات
الحرة الراغعبين بالحصعول على الدععم و التوجيعه الفنعي ،و اسعتمر موظفعو هذه الشركعة بتطويعر العديعد معن
أدوات مشروع جنععو مععن ضمنهععا مصععحح أخطاء جنععو ) (GNU Debuggerو ملحقات جنععو الثنائيععة ) GNU
 ،(Binutilsو كذلك طوروا برنامج سيجوين )  (Cygwinألذي يقوم بتوفير بيئة متوافقة لبرامج يونكس تحت
نظام مايكروسعوفت ويندوز )هذا البرنامعج حعر أيضاً( ،وفعي عام  1999قامعت شركعة ريعد هات بضعم هذه
الشركة معها ،لذلك يمكننا ملحظة أن هذه الشركة بالرغم من أنها تجارية و لها وارد مالي ،لكنها مستفيدة
و معتمدة على البرامج الحرة بصورة أساسية و تامة ،و في نفس الوقت تقوم بتطوير تلك البرامج مطبقة
ة.
بذلك معيار تجاري جديد يتمثل بالتكافل و رد الجميل للمجتمع عام َ
هذه الشركعة واحدة معن المثلة الكثيرة على الشركات المعتمدة على البرمجيات الحرة و المفتوحعة
المصدر ،لحظنا أنه بالمكان الستفادة من هذه البرمجيات ماديا ً و ماليا ً بالرغم من وجودها و إتاحتها على
النترنعت ،و هذا ععن طريعق تقديعم الخدمات التجاريعة و الدععم الفنعي للمؤسعسات و الشركات الراغبعة بهذه
العروض ،و من هذه الخدمات تتضمن تخصيص برامج و جعلها ملئمة لغرض القيام بأمور معينة ،أو إضافة
مميزات و أمور ثانوية ،و كذلك تقديم النصائح و الستشارة التقنية ،و من الجدير بالذكر هنا أن الكثير من
المنظمات و المشاريعع المهتمعة بالبرمجيات الحرة تأتعي أموالهعا على شكعل دععم حكومعي أو مؤسعساتي لهعا
وأحيانا ً عن طريق التبرعات و العمال الخيرية.
لذلك نرى أن أغلب الناس المتعلقيععن بالنماذج التجاريععة التقليديععة السععائدة منععذ زمععن فععي سععوق
البرمجيات و المعلوماتية مستغربون من هذه الفلسفة التي قد تصنف ضمن الفكر الشتراكي الواقف ضد
الرأسعمالية )بالرغعم معن إعتراض قسعم معن الشخاص على وصعف الشتراكيعة قائليعن بأن فكعر البرمجيات
الحرة هعو فكعر اجتماععي( ،ببسعاطة مطلقعة إن النموذج التجاري للبرمجيات الحرة هعو مناقعض تماما ً لفكار
شركات البرمجيات التقليديعة مثعل مايكروسعوفت ،و ذلك لن تلك الشركات تسععى لسعلوب احتكاري تسعود
فيه المنافسة و الربح على حساب خدمة المجتمع و تقديم منتوج ذو نوعية عالية المستوى ،فضل ً عن عدم
تقديمهععا شيئا ً للمجتمععع بالمقابععل ،لهذا السععبب نرى أن الشركات الحتكاريععة تسعععى دوما ً لتضليععل الناس
ة
بصعورة عامعة و تحاول تشويعه الحقائق و التقليعل معن أهميعة البرمجيات الحرة و المفتوحعة المصعدر ،واصعف ً
ة أفراد مجتمعهعا بعع”المبتدئيعن” و “الهواة” ،لكعن معن معا ل شعك فيعه أن
إياهعا بالبرامعج “البدائيعة” و ناعت ً
البرمجيات الحرة قععد وصععلت مرحلة مععن النضععج و التطور بحيععث اسععتطاعت بذلك هععز عروش الشركات
الحتكارية المبراطورية بقوة و تهديدها في السواق.

شركة صن مايكروسيستمز من أكبر
الشركات التجارية المختصة في حقل
تقنيات المعلومات المستفيدة من
البرمجيات الحرة و المفتوحة المصدر
و الداعمة لها
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مثال على لينوكس في الجهزة المكتبية
تكلمنعا أعله ععن توزيعات لينوكعس و ذكرنعا سعهولة اسعتخدام توزيععة أوبنتعو و سعوف نتطرق لهعا هنعا
بشيءٍ معن التفصعيل و السعهاب لفائدتهعا فعي السعتخدامات المنزليعة و المكتبيعة العامعة و انتشارهعا الواسعع
كونهعا أكثعر توزيععة لينوكعس اسعتخداما ً بيعن المسعتخدمين المبتدئيعن ،أوبنتعو يأتعي على قرص مدمعج و بإمكان
المسعتخدم القلع منعه و تشغيعل النظام بالكامعل بدون تثعبيته على القرص الصعلب لكعن ليعس معن الممكعن
تثعبيت برامعج إضافيعة عليعه أو حفعظ أيعة إعدادات عليهعا لن القرص للقراءة فقعط دون الكتابعة ،تأتعي هذه
التوزيعة مع واجهة رسومية تدعى ) ،(GNOMEو تمتاز بسهولة استخدامها و وجود الكثير من البرامج التي
تشتغل معها بسلسة و ثبات متناهيتين.
تعد التوزيعة هذه مستقرة للغاية و على درجة كبيرة من المان و ذلك لنها مبنية على توزيعة ديبيان
العريقة التي ذكرناها سابقاً ،و تمت إضافة العديد من الدوات التي تسهل المر على مستخدمي لينوكس
الجدد عنعد اسعتخدامهم لهعا ،و كذلك تمتاز بسعهولة تغييعر إعداداتهعا و لديهعا مجتمعع فعال يمكعن معن خلله
الحصعول على الدععم و الجوبعة بسعهولة عنعد الضرورة ،و بالمكان تثعبيت البرامعج عليهعا بسعهولة و سعرعة
فائقتين ،و من الجدير بالذكر هنا أن اسم هذه التوزيعة تعني اليمان بالمشاركة و التواصل بين البشر في
لغة الزولو في جنوب أفريقيا ،و هذا ما يهدف إليه مطورو التوزيعة في فلسفتهم.
تحتوي التوزيعة على عدة برامج تأتي معها مثبتة و جاهزة للستخدام مباشرة ً بعد إقلع النظام ،من
ضمنهعا مجموععة برامعج مكتبيعة ) (OpenOffice.orgالتعي تعتعبر المنافسعة الحرة القوى معع مايكروسعوفت
أوفعس و متوافقعة معع ملفاتهعا ،و تتضمعن محرر نصعوص متطور و برنامعج إنشاء عروض تقديميعة و برنامعج
جداول بيانات و برنامعج إدارة قواععد معلومات بالضافعة إلى برنامعج رسعوم بسعيط ،كذلك هناك المزيعد معن
البرامعج مثعل برنامعج التحريعر و التلععب بالصعور جيمعب ) (GIMPو الذي معن الممكعن اعتباره بديل ً مناسعباً
لدوبعي فوتوشوب ) ،(Adobe Photoshopو كذلك قاموس إنكليزي – إنكليزي و آلة حاسعبة و مفكرة
ملحظات و غيرها من البرامج الملحقة و المفيدة.
و هذا ليعس كعل ذلك ،إذ تشتمل التوزيعة أيضا ً على برامعج إنترنت مثل متصفح موزيل فايرفوكعس )
 ،(Mozilla Firefoxو محرر بريعد ألكترونعي ،و مرسعال بجعن )  ،(Pidgin Instant Messengerالذي يدععم عدة
بروتوكولت مثععل جوجععل توك و ياهععو! ،و برنامععج تورينععت ،و هناك أيضا ً عدة برامععج لتشغيععل الوسععائط
المتعددة مثعل مشغعل الصعوتيات و مشغعل الفيديعو ،و يوجعد معع التوزيععة برنامعج حارق اسعطوانات كفعء
ومتميز ،من المهم الشارة إلى أن التوزيعة هذه سهلة التثبيت جدا ً حيث تأخذ مدة قليلة من الزمن و خلل
خطوات قليلة و واضحعة ،تحتوي على نظام تحديعث حزم مسعتمد معن توزيععة ديعبيان ،حيعث بالمكان تحديعث
وترقيعة جميعع البرامعج )و ليعس فقعط النظام وحده( بضغطعة زر واحدة ،و كذلك بالمكان الدخول إلى أجهزة
ويندوز الموجودة على الشبكة عن طريق بروتوكول سامبا ) ،(SMBو دخول أقسام القرص الصلب الخاصة
بنظام ويندوز معن نوع  NTFSو  ،FAT32و عنعد رغبعة المسعتخدم إضافعة برامعج جديدة فهناك أداة تمكنعه معن
البحث في مستودع حزم أوبنتو و تحميل و تثبيت البرنامج المراد.

توزيعة أوبنتو  8.10بعد تثبيتها مباشرةً
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مثال على لينوكس في المؤسسات
سعنتطرق هنعا ععن مثال أو نموذج لنظام جنعو\لينوكعس فعي مجال العمال التجاريعة و المؤسعساتية
الكبيرة ،و مثلما فعلنا قبل قليل في أجهزة سطوح المكتب ،سنأخذ توزيعة تعد من أكثر التوزيعات رواجاً
ونجاحا ً فعي قطاع العمال إل و هعي ريعد هات إنتربرايعس لينوكعس ) ،(Red Hat Enterprise Linuxو هعي تنتعج
معن قبعل شركعة ريعد هات و كانعت تحمعل اسعم ريعد هات لينوكعس قبعل أن تصعبح غيعر مجانيعة ،وقتهعا كانعت
الشركة تعتمد على استراتيجية إتاحة التوزيعة مجانا ً للجميع مع شفرتها المصدرية ،و تقديم خدمات الدعم
الفنعي و غيرهعا معن العروض للشركات و المؤسعسات ،بعدهعا قامعت بعبيع نسعخة توزيعتهعا معع تقديعم الدععم
الفني في نفس الوقت ،و قامت بدعم توزيعة فيدورا المنبثقة منها و جعلها بيئة أختبار لها ،هذا ل يعني أن
التوزيعة أصبحت غير حرة أو مفتوحة ،فالشفرة المصدرية ما زالت مفتوحة و موجودة على موقع الشركة
و بإمكان أي شخععص أخذه و اسععتخدامه ،لذلك انبثقععت منهععا توزيعععة سععينت أو أس ) (CentOSالتععي ترجععع
شفرتها المصدرية بالكامل لريد هات إنتربرايس لينوكس و متاحة مجانا ً للجميع.
تسععتخدم هذه التوزيعععة مععن أجهزة سععطح المكتععب المتطورة و تمتععد إلى خوادم الويععب و الجهزة
الضخمة ،تقوم هذه التوزيعة بمهام كبيرة و معقدة تختلف حسب المجال المستخدمة فيه و لذلك يجب أن
تكون على قدر كبير من الكفاءة و الدقة و السرعة ،من ضمن هذه المهام إستضافة مواقع إنترنت وقواعد
بيانات أو توزيعع خدمعة إنترنعت على عدد معن المسعتخدمين المشتركيعن ،و معن الوظائف المهمعة التعي بدأ
الطلب عليهعا يزداد بشدة هعي اسعتخدام الفتراضيعة ) (virtualizationو التعي تعنعي اسعتضافة عدة أنظمعة
تشغيعل افتراضيعة )مسعتضافة( على نظام تشغيعل واحعد )مسعتضيف( داخعل جهاز واحعد ،و أيضا ً تسعتخدم فعي
مجال الحوسعبة العنقوديعة أو التجميعيعة ) (clusteringو هذه التقنيعة تعنعي اسعتخدام مجموععة معن الحاسعبات
مربوطة فيما بينها لكي تعمل و كأنها جهاز واحد فقط ،و هذه تقنية متطورة تستخدم في مجالت متقدمة
من ضمنها مجال بحوث الفضاء و مجالت طبية معينة.
لذلك نجععد شركععة ريععد هات قععد حرصععت فععي هذه التوزيعععة على زيادة عوامععل المععن و الحمايععة
وتجهيزها بجدار ناري متطور ) ،(firewallو لزيادة صعوبة اختراق النظام و تقليل الخطورة من ذلك بصورة
كعبيرة قاموا بإضافعة مزايعا لينوكعس المنيعة المحسعنة ) (SELinuxالمطورة معن قبعل وكالة المعن القومعي
المريكية ) ،(National Security Agencyو قامت بإضافة عدة برامج متخصصة بإدارة أجزاء معينة بالنظام
مثل نظام الصلحيات و خادم الويب أباشي ) (Apacheو أعدادات الشبكة و غيرها كثير ،نلحظ هنا أن كثيراً
معن المور الموجودة فعي توزيععة أوبنتعو غيعر موجودة فعي هذه التوزيععة ،و السعبب فعي ذلك يعود لن هدفهعا
ليس أن تكون توزيعة جهاز مكتبي تسعهل المور على مستخدمها المبتدئ و تحوي على كل ما يحتاجه من
برمجيات ضرورية تساعده على إتمام عمله اليومي ،و إنما صممت لكي تقوم بمهام متقدمة و على درجة
معن الضرورة و ل تتحمعل أدنعى درجعة معن الخطعأ ،لذلك نرى أن كثيرا ً معن البرمجيات الموجودة فعي أوبنتعو
غير موجودة هنا عند تثبيتها بالرغم من أنه بالمكان تثبيتها و استخدامها فيما بعد.
بالضافعة إلى خدمات الدععم الفنعي المتواصعلة على مدى سعاعات اليوم و أيام السعبوع التعي تقدمهعا
شركة ريد هات لزبائنها و عملئها ،فأنها تقوم بدورات تدريبية للراغبين بالتعلم على إدارة أنظمة ريد هات
و كوادر الشركات التي تستخدم برامجهم ،و تقدم لهم اختبارات متقدمة و شهادات معترف بها عالميا ً منها
 RCHTو  ،RHCEو من الجدير بالذكر أن شركة ريد هات تعد من أكبر الشركات التجارية التي تعتمد على
نظام لينوكس و البرامج الحرة بصورة عامة في عملها.

يوم هي أداة أدارة حزم مشهورة
و مستخدمة في توزيعات ريد هات
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إستنتاجات
فعي الخاتمعة أود أن أطرح خلصعة لمعا تعم ذكره و طرح عدد معن السعتنتاجات المسعتنبطة هنعا ،فلقعد
رأينا كيف كان مجتمع الحوسبة في منتصف القرن الماضي يتميز بطابع الحرية السائد آنذاك ،و كيف تغير
الوضعع نتيجعة السعتغلل و الجشعع التجاري المتنامييعن و المتزايديعن خلل فترة ظهور الحاسعبات الشخصعية،
وبالرغعم معن هذا فأن هناك العديعد معن المفكريعن و المثقفيعن فعي مجال التقنيعة ناهضوا هذه السعتغللية
وحاربوا كل ما يقيد حريتهم الشخصية.
بععد ذلك اطلعنعا على كيفيعة تغلب البرامعج المفتوحعة المصعدر على البرامعج المغلقعة و الغيعر حرة،
وتكلمنا عن قيمتها التقنية و الجتماعية التي تفتقر إليها البرمجيات التجارية بصورة شاملة ،و عن الظروف
التعي صعاحبت ظهور مشروع جنعو و بعدهعا تطويعر نواة لينوكعس و تميزهعا ثوريا ً ععن باقعي أنظمعة التشغيعل،
م تتكون ،و ذكرنا أشهر ثلثة عوائل من توزيعات جنو\لينوكس ،ثم بعد ذلك
وشرحنا ما هو معنى توزيعة و م ّ
أخذنعا نموذجيعن معن هذه التوزيعات ،أحدهعم مسعتخدم فعي الجهزة الشخصعية و الخعر فعي مجالت السعوق
والعمال و المؤسسات.
بالطبعع ل يسععنا هنعا التكلم ععن تاريعخ البرمجيات المفتوحعة
والحرة كلهععا و عععن أحداثهععا بصععورة كاملة و ل عععن لينوكععس أيضاً
وكذلك لم نتكلم عن كثير من التوزيعات المشهورة و الناجحة ،لن
كعل موضوع منهعم له الكثيعر معن الكتعب المؤلفعة عليعه ،لكننعا عمدنعا
إلى إعطاء لمحعة و مقدمعة موجزة للقارئ حتعى يسعتطيع بدء فهعم
هذه الحركعة و اسعتيعابها و دفععه للسعتمرار و الطلع على المور
المطروحة هنا.
أرجعو أن أكون قعد وفقعت فعي تقديعم صعورة واضحعة ععن
الموضوع و إعطاء فرصعععععة للمهتميعععععن الجدد بالبرمجيات الحرة
لسعتكشافها و الغوص و السعبر و فعي بحور هذه الفلسعفة لمعا فيهعا
الفائدة للمجتمع و المستخدم بصورة عامة.
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