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شكر و تقدير
قال رسول ال صلى ال عليه وسلم  ":من ل يشكر الناس  ،ل يشكر ال "
صحيح الجامع

ى الحبيككبين ومككا لقيتككه منهمككا مككن الككدعم بكككل
✔ كلمة شكر وتقدير إلككى والككد ّ
أشكاله دون أن أوفى لهما ذرة ُتذكر.
✔ كلمة شكر إلى جدى وجدتى حفظهم ال.
✔ كلمة شكر إلى إخوتى بارك ال فيهن.
✔ كلمة شكر إلى الستاذ رءوف شبايك على كتابه "انشر كتابك بنفسك".
✔ كلمة شكر إلى الخ محمد البردعى ،والخ محمد طريف.
✔ كلمة شكر إلى إخوانى فى ال.
✔ كلمة شكر إلى كل من دعمنى ماديا ومعنويا.
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مقدمة
لكل إنسان منا تجاربه التى عاشها فأحيانا يصيب وتارة يخطئ ويكون بتجربتككه نككورا
للخرين وتبصرة للغافلين ،فإنسان بل تجارب إنسان ميت.
قرأت مقولة صينية تقول "يأتي النجاح من القرارات الصائبة  ،والقرارات الصائبة
تأتي من التقدير السليم للمور ،والتقدير السليم يككأتي مككن التجككارب ،والتجككارب تككأتي
من التقدير الخاطئ للمور " لذا فإن خطأى سيخرج منه الصواب لغيرى .
من هذا المنطلق أحببت أن أكتب يومياتى وتجاربى مع نظام اللينكس الذى أحبه كثيرا
،فهذه التجارب هى لظهككار مثككال حككى أمككام الخريككن عككانى أمككورا واسككتطاع حلهككا
بفضل ال ولقى أمورا أخرى ولم يقع على حل احترافى كما ينبغى.
لقد وجدت فى نظام اللينكس الكثير والكثير ممن لم أجده فى غيره ،وأحسسككت وكككأنى
لم اكن أعرف عن جهاز الكمبيوتر سوى زر التشككغيل والطفككاء وشككعرت أنككى كنككت
أبصم ما أراه من غيرى.
الهدف من كتابى ليككس تقككديم مككادة تقنيككة بقككدر تقككديم تجربككة حيككة تعايشككت مككع نظككام
اللينكس وما قابلها من عقبات وما لمسته من مميزات ،أما بخصوص الحلككول التقنيككة
فإنى أقوم بطرحها قدر المكان من خلل مدونتى "خوارزمى العرب"
http://khawarzmy.blogspot.com
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ى كلمة قالها دكتور فى الجامعة عن برنامككج يحككل معككادلت فككى مككادة بحككوث
أثرت ف ّ
العمليات فقال  ":هذه البرامككج كالصككندوق السككود أليككس يجككب أن تتعلمككوا كيككف تككم
تصميم وتنفيذ تلك البرامج بدل من استخدامها فحسب" .فعلمتنى تلك الكلمات أن كلمة
" المصادر المفتوحة " ليست شعارا لنفسها لتخالف فُتعرف ولكنها مبدأ وقاعدة
أساسية موجودة فى جميع العلوم .
وأخيرا ،فإن أصبت فمن ال ،وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان.
أحمد فوزى

•

لبداء أى نصح أو توجيه يرجى مراسلتى على البريد التى:
ahmed.linuxawy@gmail.com
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ما قبل اللينكس ؟! " الجاهلية " ^_^
نعم هذا سؤال هام :ما قبل اللينكس ؟؟!!
قبل أن أتكلم عن إجابة هذا السؤال اسأل نفسك ماذا تفعل على جهازك؟ ،وهل تسكككتفيد
بوقتك جيدا؟ وهل تكتسب شيئا جديدا عند كل مرة تجلس على جهازك؟

قبل أن دخل إلى عالم اللينكس كنت أجلس أمام الكمبيوتر لمككدة سككاعتين ثككم أقككوم مككن
الملل الذى أصابنى ،ول أخفى عنكم أنى كنت ألعككب ولككم أمككارس شككيئا سككوى اللعككب
ومطالعة مواقع النترنت.
إنى ل أعلم كيف أصف شعورى لكم فجلوسى على اللينكس أكد أّنى لم أكن أعلككم مككن
جهاز الكمبيوتر سوى زر التشغيل لذا سميت الفترة التى سبقت اللينكس بالجاهلية ،فلم
أكن اعلم ما هو الكمبيوتر وما أهميته فى حياتنا ،وكيف أجعله خادما لككى وصككاروخى
إلى المجد .كل ما كنت أعرفه اللعاب والنترنت بشكل عام.
غاب عنى الوعى الحاسوبى لفترة إلى أن بزغ مشرق البرمجيككات الحككرة والمفتوحككة
المصدرفى سمائى ،وانتقلككت مككع اللينكككس إلككى حيككاة مختلفككة تمامككا لدرجككة كككان مككن
الممكن أن أغير مجالى _قسم ميكانيكا_ ولكن قدر ال وما شاء فعل.

أحيانا وجودك فى الظلم يعلمك معنى النور
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ما هو نظام جنو/لينكس ؟
جد خطير ،أعتبره فى نظككرى مككن أهككم الحككداث الهامككة
سنتكلم الن عن نظام قوى ِ ،
التى حدثت بالقرن العشرين ومازال مواصككل فككى القككرن الحككادى والعشككرين بفضككل
ال ،وحاز لب الكثيرين وعقول المطورين الحقيقيين ،وجرى فى دماء  30مليونا من
المستخدمين ،ومازال العدد يزيد بفضل رب العالمين.
نظام اللينكس)جنو/لينكس( هو عبارة عن نظام تشغيل للكمبيوتر ،يمكن مقارنته
بالويندوز أو الماك ،وهو أحد أخطر النظمة المتواجدة الككتي ترعككب عملق البرامككج
"مايكروسوفت" لما لها من قبول قوى عند المطورين.
يعتبر اللينكس شبيه لليونكس _وهو نظام أقدم من اللينكككس_ ولكنككه يختلككف عنككه فككى
كونه مجاني و مفتوح المصدر .هذا يعني أنككك ل تسككتطيع فقككط أن تقككوم بتحميلككه مككن
النترنت و تنزيله على جهازك فحسب بل بإمكانك أن تقككوم بنسككخه علككى اسككطوانات
وتوزعها على الخرين ولن تجد من يقل لككك هككذه قرصككنة ،وبإمكانككك التعككديل علككى
النظام كما تشاء وبحرية تامككة  ،وتشككارك بككه الخريككن ،وبإمكككان المطككورين تحميككل
الكككود المصككدرى للنظككام ،ليتمكنككوا مككن تعككديلها و تطويرهككا لتككوفر إحتياجككاتهم.
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كيف بدأ نظام جنو/لينكس ؟
فى اختصار شديد ،بدأ نظام لينكس )جنو/لينكس( باندماج مشروعين هامين وهما :
 #مشروع جنو والذى أسسه ريتشارد ستولمان لبناء نظام تشغيل مفتوح المصدر
يسمح للخرين بالتعديل فيككه كمككا يشككاءوا بككدل مككن نظككام اليككونكس التجككارى المغلككق
المصدر ،والهدف من ذلك جعل المستخدم حرا.
 #نواة لينكس والذى قام ببداية برمجتها الطالب لينوس تورفالدز بجامعة هلسنكى عام
 1990ثم قام بعرضها على المطورين والذين كانوا مجتمعين على شبكة التى
أصبحت فيما بعد شبكة النترنت فلقت قبول عندهم وتم تطوير النواة وإضافة مزايككا
عديدة لها خاصة للشبكات مثل المن والحماية .
من المشروعين تم ولدة نظام جنو  /لينكس الحككر والمفتككوح المصككدر والككذى أصككبح
مائدة شهية للمطورين ليبدعوا أيما إبداع.

9

يوميات لينكساوى

مميزات نظام جنو/لينكس
يتمتع اللينكس بمميزات كان اجتماعها مككع بعضككها البعككض عمل فنيككا رائعككا ،وإليكككم
بعض مميزات النظام:
أول :حر /مفتوح المصدر
فإنك لن تقوم بتحميله من النترنت و تنزيله على جهازك فحسب بل بإمكانك أن تقككوم
بنسخه على اسطوانات وتوزعها على الخرين ولككن تجككد مككن يقككل لككك هككذه قرصككنة
،وبإمكانككك التعككديل علككى النظككام كمككا تشككاء وبحريككة تامككة  ،وتشككارك بككه الخريككن
،وبإمكان المطورين تحميل الكود المصدرى للنظام ،ليتمكنوا من تعككديلها و تطويرهككا
لتوفر إحتياجاتهم.
ثانيا :مجانية النظام
مجانية اللينكككس تعتككبر أحككد أهككم مميزاتككه والككتى تجعلككه يفككرض نفسككه علككى مجتمككع
الشركات والمؤسسات التى تنفق أموال طائلة فى أنظمككة التشككغيل ،وهنككاك توزيعككات
لينكس التى يصاحبها الدعم الفنى فهى نسخ غير مجانية فأنت تدفع مقابل الدعم الفنككى
أما النظام فهو مجانى فلن تختلف النسخة المدفوعة عككن المجانيككة مككن حيككث البرامككج
ولكن الدعم الفنى وبعض التحديثات.
ثالثا :مصداقية النظام
نعككم المصككداقية فلككن تجككد مككن يخككدع بشككعارات براقككة عككن إمكانيككات نظككامه وأداءه
واستقراره ،بل تجد مجتمع يكشف لك عيوب وميزات النظام ويطلب منك التعاون فى
حل مشكلته أو إبلغه بمشكلة وقعت لك .تشعر كأنك فككى أسككرة كككل مككن فيهككا يخككدم
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الخر.
رابعا :أداء النظام
يتميز اللينكس بقوة أدائه عن النظمة الخر لذلك اتجهت شككركات كككبيرة ومؤسسككات
لستخدامه مثل جوجل وأمازون وغيرها.
خماسا :استقرار النظام
يعتبر نظام لينكس من أقوى النظمة على مستوى العالم فككي قككوته وثبككاته وإسككتقراره
،فهو يمّكن لمستخدمه العمل لفترات طويلة دون عمل إعادة تشغيل النظام وهذا جعلككه
القوى فى أن تشغله على شكل خككادم ) (Serverلجهزة أخرى دون إعادة تشغيل
النظام.
سادسا :جمال النظام
بعض المستخدمين عندهم اعتقاد بأن اللينكككس مجككرد سككطر أوامككر بخككط أبيككض فككى
شاشة سمراء ،ولكنهم مخطئون فى اعتقادهم فاللينكس يمتلك بيئة رسومية مذهلة تبهر
من رآها وتأثيرات ثلثية البعاد فككوق الوصككف ،وليككس ذلككك فحسككب بككل توجككد عككدة
بيئات رسومية له تستطيع اختيار ما يعجبك منها والعمل عليها.
سابعا :أمن النظام
كثير من مستخدمى الويندوز إن لم يكن كلهككم يشككتكون مككن الفيروسككات الككتى تهككددهم
دائما بفرمتة الجهاز أو بتغيير نسخة الويندوز،أمككا مككع اللينكككس فككأنت فككى أمككان ولككن
تحتككاج مكافككح فيروسككات ،ولككو ذكككرت عككدد فيروسككات اللينكككس مقارنككة بالوينككدوز
سككتكون فضككيحة ولطمئنككك فككإن فيروسككات اللينكككس هككى فيروسككات اختباريككة قككام
ببرمجتها المطورين من أجل اختبار سلوك النظام وبرمجياته.
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صدمة فى أول الطريق ولكن ...
عندما استخدمت اللينكس لول مككرة كككانت المعلومككات المتككوفرة لككدى هككو أنككه نظككام
ى كككان عنككدى حككب
مجانى وجميل ويعطينى الحرية فككى فعككل مككا أشككاء ،وبالنسككبة إلك ّ
التجربة فخوض التجربة بنفسى أفضل من سماعها من غيككرى وكككان ذلككك منككذ ثلث
سنوات ونصف تقريبا عندما حدثنى صديقى اسلم عن اللينكككس وأخككبرنى أنككه نظككام
تشغيل مختلف عن الويندوز ولكنه جميل وأتمتع فيه بحرية التعديل كما أريد.
فشدتنى كلماته وخصوصا أنى محب للكمبيوتر وأحب خككوض التجككارب الجديككدة لككذا
أخذت منه اسطوانة أو لكون دقيقا عدة اسطوانات  cdكان عليها نظام جنو /لينكس
اوبن سوزى "”OpenSUSE
ذهبت إلى البيت وبدأت تسطيبها وكككانت سككهلة التسككطيب وبعككد أن أنهيككت الخطككوات
المطلوبة للتسطيب وتركته يتم التسطيب انقطع التسطيب تقريبككا بسككبب أنككى أخرجككت
السطوانة بالخطأ أثناء التسطيب ،ولم أفلح فى إعادة التسطيب نهائيككا وكككانت صككدمة
فى أول الطريق لنى لم أرى ما هو اللينكس وليس لنى سأعيد تنصيب الويندوز فقككد
كنت فى وقتهككا لككم أعككرف مككا هككو اللينكككس وكيككف سككيغير حيككاتى واهتمامككاتى علككى
جهازى الكمبيوتر.
وفى ذلك الوقت كنت أظن أنى خبير بل عككالم بككالكمبيوتر ولكنككى اكتشككفت أنككى كنككت
جاااااااااااهل ،وكان أسهل الحلول للمشاكل هوعمل فورمات للجهاز ،وتككبين لككى عككدم
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فهمى لعالم الكمبيوتر على حقيقته .
هل الكمبيوتر وسيلة ترفيه فقط ؟؟
سؤال طرح نفسه منذ سنوات طويلة وكانت إجابته نعككم حينهككا ،فجهككاز الكمككبيوتر لككم
يكن يمثل لى سوى آلة ألعاب أقوم بتحديثها للعب فحسب.

نصيحة
أنصح من يتخككذ الكمككبيوتر كوسككيلة للعككب ويحككب أن يلعككب  pes2010وغيرها من
ألعاب الويندوز فل ينتقل إلى اللينكس ،ليس لنه لن يجد تلك اللعاب _فهو سيجد لعبا
مشابهة ومستواها معظم الوقت أقل مما كان يلعبه على الويندوز_ ولكنى أنصحه بككأن
يشككترى جهككاز  playstation 3أو  xboxأو  nintendoليلعب كما يريد لنه لم
يدرى حقيقة جهاز الكمبيوتر.
وهكذا سيوفر لنفسه أما الكمبيوتر فهو عالم لم يعشه بعد ما دامت اللعككاب هككى شككغله
الدائم.

13

يوميات لينكساوى

ورأيت اللينكس على جهازى
ذكرت سابقا أنى كنت حزينا لعدم رؤيتى للينكس بسبب غلطة ولكن قدر ال وما شككاء
فعل ،وجاء الفرج قريبا حيث ذهبت لبيت صديقى اسلم وقمنا بتسطيب نسككخه أوبنتككو
 7.10ورأيت اللينكس على جهازى حيث تشرف بوجوده وكانت سعادتى غامرة وانا
أجد صفحه الدخول يطلب بها كلمة المرور فشعرت أن هذا عالمى الخاص لككن يككدخله
غيرى وإن دخل فبإذنى.
وأريد أن أجيب عن سؤال قد يطرحه البعككض فككى نفسككه عككن مككدى صككعوبة تسككطيب
اللينكس وإنى أرد عليه بأنه يجب أن يسألنى عن مدى سهولة تسطيب اللينكككس وليككس
صعوبته.
فعند تسطيب اللينكس فإنك تشعر بموضككوعية خطككوات التسككطيب وتتابعهككا المنطقككى
والمطلوب منك هو ملحظة خياراتك عند التسطيب لذا فاطمئن واعلم أن أى خطأ فى
التسطيب هو خطأ منك وليس من النظام فقد تكون انجليزيتك ضككعيفة أو أنككك ل تقككرأ
الجمل جيدا فتخطئ.
أتذكر أنى كنت أسطب ويندوز  _ XPمع السف _ على جهاز صديق لى وكنت
أعطى أمر بمسح البارتيشن  Cفيقوم بمسح البارتيشن  Dولست واهما فقد جربت
المسح أكثر من مرة وفى كل مرة يمسح البارتيشن الخطأ ،فلم أرى أسوأ من تسككطيب
الويندوز ولم أرى أفضل من تسطيب اللينكس.
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أول مشكلة لى على اللينكس "تشغيل الصوت والفيديو"
بعد أن تم تسطيب اللينكس على جهازى ،ذهبت إلى بيتى وجلست أحككاول أن أستشككف
هذا العالم الجديد ،فمعلوماتى شبه معدومة عنه وكان أول ما لقيته مشكله الصككوتيات
والمرئيات.
لم أكن أعلم لماذا ل تعمل لذا بدأت رحلتى إلى المسككتودعات الخاصككة بككأوبونتو علككى
النترنت وهذه ميزة كبيرة تحسب للينكس فإنك ستجد بالمستودعات ما لذ وطككاب مككن
برامج بديلة لما كنت تستخدمه على اللينكس.
عندما لقيت مشكلة عدم عمل الصوتيات والمرئيككات ،مككن هنككا بككدأت رحلككتى بككداخل
المستودعات ،حيث قمت بتنزيل برامج كثيرة لتشغيل الصوتيات والمرئيات ظنا منككى
أن عدم وجودها هو السبب فى عدم تشغيل الصوتيات والمرئيككات ولكككن دون جككدوى
إلى أن عرفت أن المشكلة تكمن فى أن ) gstreamerمثل  Codecsعلى الويندوز(
حيث إنها ليست موجوده ،وعرفت أن جل المتدادات الككتى نعمككل عليهككا مثككل mp3,
 aviليست مفتوحة المصدر لذا ليست  gstreamerموجودة على النسخة لنها تتعامل
مع امتدادات مغلقة المصدر ولكن يمكن تنزيلها من المستودعات.
وبسبب قلة خبرتى بالنظام ولشغفى بالتجارب دائما ) أفعككل المصككيبة وأحككاول حلهككا(
تسككببت بعككدم تشككغيل الصككوتيات والمرئيككات مككرة أخككرى وأدى ذلككك إلككى أن تركككت
اللينكس لفترة قاربت السنة.
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حل مشكلة "تشغيل الصوت والفيديو" فى أوبونتو

عندما أتكلم عن حل مشكلة تشغيل الصوت والفيديو ،يجب أن أذكر إنها ليست مشكككله
ولو أحد مصر على تسميتها بمشكله فإذن هى مشكلة مبككادئ _أونككاس عنككدهم مبككادئ
ويعلنوه ول يخفوه_  ،فمبدأ أوبونتو هو توفير نسككخة لينكككس مفتككوحه المصككدر ،ولككو
نظرت مثل لنسخة لينكس  Mintستجدها توفر لك إمكانية تشغيل الصوت والفيديو
بدون تحميل أى ملفات من المستودعات لن مبدأهم هو توفير نسخة مفتوحة المصدر
معتمككدة علككى أوبونتككو ودبيككان ،وتسككهيل المككر علككى المسككتخدم النهككائى بتككوفير
 gstreamerوالفلش و و ..التى يحتاجها المستخدم النهائى لتشغيل تطبيقاته وذلك
توفيرا عليه مشقة التحميل هذا إن كان بها مشقة.
أما أفضل الحلول الذى توصلت إليه _على الرغم من وجود حزم مغلقة فيه_:
اضغط على  Ubuntu Software Centerمن قائمة Applications
ثم أكتب فى خانة البحث كلمة  ubuntu restricted extrasثم قم بالضغط على
، installوهذه الحزمة بها :
• Gstreamer plugins
• Microsoft fonts
• Java runtime environment
• Flash plugin
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 Ubuntu Software Centerهو برنامج لدارة الحزم بالمستودعكات وجهازك
أيضا ،فكل برنامج قمت بتسطيبه ستجده موجودا به وعليه علمة صح.
للعلم ،فى توزيعة أوبونتو عند تشغيلى لى صوتيات أو مرئيات فككإنه سككيقوم بككالبحث
فى المستودعات عن  gstreamerثم تقوم بتنزيلها ،ولكنى ذكرت الحل السابق نظرا
لنه له أكثر من فائدة تتمثل فى الحزم التى يسمح لى بتحميلها.

ملحوظة:
من البرامج الجميلة فى عملية تشغيل الصوتيات والمرئيات برنامج  VLCوقد يكون
استخدمه البعض على الويندوز ولكن كثيرا ل يعلم أنه برنامج مفتوح المصدر  ...نعم
مفتوح المصدر.
يمكنك تنصيب البرنامج أيضا من المستودعات ،فقط اكتب كلمة  vlcفى خانة البحث
فى  Ubuntu Software Centerوستجده أمامك ثم اضغط على كلمة .install
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وتركت اللينكس
بعد أن جلست على أوبونتو كنت كالكفيف الذى يتلمس طريقه كى ليتعثر_وهذا ليككس
من صعوبة النظام بل من صدأ مخى حينها_ ولكن هذا لم يكبككح جمككاحى مككن اختبككار
النظام وتسطيب كل ما أريد وما ل أريككد إلككى أن وصككل جهككازى لمرحلككة الحتضككار
وأصبحت الصوتيات والفيديو ل تعمل  ،والشىء الوحيد الذى كان يعمل على الجهككاز
هو النترنت والفايرفوكس ،ولم يخطر ببالى أن أبحككث عككن مشكككلتى علككى النككترنت
ولكنها كانت قلة البصر والبصيرة حينها.
انتهى أمرى حينها بأن تركت اللينكس لمدة عككام تقريبككا دون كلمككة وداع فكككأنى كنككت
راجعا مرة أخرى ولست أدرى متى وكيف.
فائدة :
فى الفترة البسيطة التى جلستها على اللينكس كنت قككد احتككككت ببرنامككج الفككايرفوكس
 Firefoxفلم أكن أستخدم غيره فى تصفح النترنت على اللينكس ،وكنت جربته على
الويندوز قبل ذلك ولكنى شعرت بأنه برنامككج ضككعيف ول يرقككى مسككتوى  IEولكنى
كنت مخطئا تماما فوجدت البرنامج ل يقل عككن  IEفى الكفاءة بل تجاوزه بمراحل
_من وجهة نظرى_.
وكان  Firefoxأول برنامج كسب محبتى فى عالم المصادر المفتوحة.
18
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موقف وقرار غيروا حياتى
فى بعض الوقات يمر النسان بأمور ومواقف تغير من حيككاته وتنقلككه مككن حككال إلككى
حال وتبّدل نظرته بزاوية  180درجة وهذا ما حدث لى فعل ،فبعد مرور عام تقريبا
على تركى اللينكس بدأ أمر البرمجيات المسروقة يتوغل فى نفسى ،وبدأت أشعر أنككى
جالس على الجهاز ل أملك منككه إل الهككاردوير أمككا معظككم البرمجيككات وعلككى رأسككها
الويندوز فل أملكها بل مسروقة ول شك.
إنى ل أريد أن أتكلم عن حرمة استخدام البرمجيات المسروقة وما الفككرق بيككن الكككافر
الحربى والكافر الغير حربى وغير ذلك فهذا ليس موضع حككديثنا ،،ولكككن الككذى علككق
ل َما استطْعتم" ،فماذا أفعل ؟؟!!!!
بذهنى حينها قول ال عز وجل" :فاتقوا ا َّ
ى وأنه سيكون حلى الوحيد نظرا لرتفككاع
هنا بدأ اللينكس يطرح نفسه بقوة أمام ناظر ّ
سعر الويندوز ومايكروسوفت أوفيس ،وعدم قدرتى للحصول عليهم.
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عودا حميدا
ل َمككا اسككتطْعتم" ،هككو محركككى لخطككو
كما أخبرتكم كان قول ال عز وجل"" :فاتقوا ا َّ
خطوة جادة نحو اللينكس بعد انقطاع لمدة عام عنه ،وسبحان ربى الذى وفقنككى حينهككا
ى إسلم ورامى جزاهما ال خيرا بعمل كورس  Essentialsوكورس
فقد قاما صديق ّ
 Administrationلنظام اللينكس  ،وكان الكورس على نسخة لينكس فيدورا 10
وهى نسخة تتميز بالجمال والقوة والناقة والستقرار ،وحينها بدأت مفاهيم المصككادر
المفتوحة تظهر أمامى شيئا فشيئا ،ووظهور أهميتها ودورها فككى هككذا العصككر التقنككى
مع الوقت.

هل يجب أن آخذ كورسات لستطيع التعامل مع اللينكس؟

أكيد هذا السؤال يدور فى عقولكم ،وإجابتى له نعم ول
نعم ،لكل من يريد إتقان كتابة الوامر فى  shellأو ، terminalوأكيد تتساءلون
ماهى  shellو  terminal؟! إنهم عبارة عن شاشة سمراء وبها كتابة بيضاء أو
خضراء كما تحب  ،كما فى الفلم تكتب بها أوامر كمدخلت ليقككوم النظككام بتنفيككذها
كأننا فى فيلم أجنبى أكشن وحرب بين صفت اللبن ومنيا القمح ^_^.
ل ،وأكبر دليل على كلمى هو تجربتى مع أحد أصدقائى فقد قمت بتعليمه الجلوس
على اللينكس دون التطرق إلى كتابككة الوامككر إل فككى أضككيق الحككدود وكككانت أوامككر
20
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بسيطة جدا ومن َثم قام صاحبى بتعليم إخوته اللينكس.
قد يظن البعض أن لول الكورس ما جلست على اللينكككس ومككا اسككتطعت العمككل عليككه
_وأنا ل أنقص من جهد أصدقائى معى أو علمهم_ ولكن الكورس مهتم بالوامر
،وأذكر أنى كنت طالب بليد ل يكتب شيئا وإن كتبت فاكتب أمرا هاما يعجبنى وأخاف
نسيانه.
وأهم ما فى الموضوع أن الكورس أعطانى دافع بأنى أستطيع الجلوس علككى اللينكككس
فبدأت أجتهد وأتعلم كيفية تنفيذ العمليات على الشاشككة الرسككومية Graphical user
ى والبحث عما يواجهنى عن
_ interfaceوتعرف اختصارا  _Guiوسؤال صديق ّ
طريق جوجل .
أعيد مرة أخرى أن اللينكس ليس صعبا ،ولقككد سككاعدت غيككرى علككى التككوجه للينكككس
بفضل ال ولم أشرح له الكورسات التى أخذتها ،ومازال مستمرا عليه بفضل ال إلكككى
الن.
ب"
سكك ُ
حَت ِ
ث ل َي ْ
حْيكك ُ
ن َ
جا َوَيْرُزْقُه ِم ْ
خَر ً
ل َلُه َم ْ
جَع ْ
ل َي ْ
ق ا َّ
ن َيّت ِ
وأذكر قول ال تعالى َ ":وَم ْ
جا ،ويرزقه من
فمن يتق ال فيما أمره به ،وَتَرك ما نهاه عنه ،يجعل له من أمره مخر ً
حيث ل يحتسب ،أي :من جهة ل تخطر بباله .من تفسير ابن كثير.
فالحمد ل على نعمة اللينكس.
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مشكلة تعريف كارت الشاشة
كانت أهم النقاط التى تثير ذهنى حينها هككو تعريككف كككارت الشاشككة لرؤيككة المككؤثرات
ثلثية البعاد لكن هيهات هيهات فقد كان كارت الشاشة الخاص بى قديم ِقدم العصور
الحجرية ،وكان تعريفه ل يدعم المؤثرات الثلثية البعاد ،لذا لككم أسككتمتع بككالمؤثرات
والتأثيرات ثلثية البعاد مع السف ،ولكن هذا لم يمنع من أن أشككعر بسككرعة الجهككاز
ى بلب توب اشتراه لى والدى به كارت الشاشككة مككن
ن ال عل ّ
الملحوظة ،وبعد فترة م ّ
نوع انتل والذى تعّرف نظام اللينكس عليه تلقائيا .
من احتكاكى بنظام اللينكس فإنى قككد علمككت كيفيككة تعريككف ثلثككة أنككواع مككن كككروت
الشاشة :
Nvidia 1
بالنسبة لتوزيعة أوبونتو و منت " "Mintستجد تعريفه فى المستودعات ،مجرد قم
بالبحث بكلمة  nvidiaوستجد 'nvidia binary X.Org driver ('version xxx
 (driverحيث  xxxهو رقم الصدار.
بالنسبة لتوزيعة فيدورا فيمكنك تنفيذ المر  yum install kmodnvidiaأو البحث
فى مستودعات فيدورا " "Rpm Fusionعن . kmodnvidia
ATI 2
بالنسبة لتوزيعة أوبونتو و منت " "Mintستجد تعريفه فى المستودعات ،مجرد قم
بالبحث بكلمة  ATIوستجد . ATI binary X.Org driver
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بالنسبة لتوزيعة فيدورا فل أدرى
Intel 3
حسب معلوماتى وتجربككتى فككإن اللينكككس يتعككرف علككى كككارت الشاشككة  intelتلقائيا
بسبب نواة اللينكس التى تحتوى على تعريفات لكارت الشاشة وال أعلم

بخصوص النقطتين الولى والثانية فهما تعريفات مغلقة المصدر ،ولكككن بككالوقت فككإن
القائمين على نواة لينكس يقوموا بتحديث التعريفككات الحككرة الخاصككة بكككارت الشاشككة
 ATIو  nvidiaمثل التعريف المفتوح المصدر  nouveauوالخاص بكروت
الشاشة  nvidiaالذى تم إضافته لتوزيعة أوبونتو . 10.04
لمزيد من المعلومات لتعريف كارت الشاشة علككى فيككدورا وأعجوبككة مطالعككة الرابككط
التالى لموقع أعجوبة للستاذ مؤيد السعدى :
http://www.ojuba.org/wiki/linux/vga
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صعوبات ،ولكن
كان ل بد من أن تقابل صعوبات عند التغيير من نظام تشغيل إلككى نظككام تشككغيل آخككر
منها الشكككل الجديككد للنظككام ،فقككد تعككودت علككى عككدة أشككياء فككى نظككام الوينككدوز منهككا
الشكل ،ولكن عندما دققت المر وجدت أن اللينكس سككهل للغايككة فهككو مرتككب ومنظككم
بدرجة مذهلة.
أحد المشاكل التى واجهتنى كانت بسبب تخصصككى _وهككو قسككم القككوى الميكانيكيككة_
،فمع السف السوق يحكم عليك باستخدام عدة برامج مغلقة المصدر وأيضككا ل تعمككل
إل على الويندوز ومنها  AutoCadوهذا ما ضايقنى فعل لذلك اضطر أن أجلس
على الويندوز للعمل على تلك البرامككج ،ولتسككهيل المككر علككى نفسككى قمككت بتسككطيب
نظام ويندوز  XPوهمى على اللينكس لكى أعمل عليه من خلل اللينكس.
مع السف السوق مازال متعلق بعدة برامج ول يبحث عككن بككدائل علككى القككل لتقليككل
التكلفة التى يتحملها بسككبب ثمككن تلككك البرامككج المملوكككة والككتى تصككب فككى مصككلحة
الشركات المنتجة لها أول.
صعوبات مستخدمى اللينكس
هناك عدة صعوبات تواجه مستخدم اللينكس عند دخوله لهذا العالم وهككى تتفككاوت مككن
شخص لخر كما يؤثر عليها عامل كبير أل وهو مثابرة المستخدم وحبه وقابليته لتعلم
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نظام أو برنامج جديد ،ومن هذه الصعوبات :
 (1صعوبة تغيير نظام المستخدم من الويندوز إلككى اللينكككس أو أى نظككام آخككر أو
بين أى نظامين ،وهذه صككعوبة طبيعيككة فككإن كنككت تعلمككت مثل برنامجككا فككى
مجال ثم اسككتخدمت برنامجككا آخككر فككى نفككس المجككال فسككتواجهك صككعوبات.
واللينكس كنظككام تشككغيل نظككام موضككوعى وسككهل بشككهادة الكككثيرين فالنظككام
مرتب ومنظم بدرجة مذهلة ،والمستخدم يريد أن يجد الفكر مطابقكككا والدوات
ل رونقه الخاص وشكله الخاص.
كما هى وهذا محال فلك ٍ
 (2صعوبة البرنامج وهى تتمثل فككى أن البرنامككج البككديل مختلككف نوعككا مككا عككن
البرنامككج المسككتخدم علككى الوينككدوز ،فيتطلككب منككه أن يتعلككم البرنامككج البككديل
،وسأسككأله سككؤال بسككيطا :وكيككف كنككت قبككل اسككتخدام برنامككج الوينككدوز ؟
والجابة :ل أعلم شيئا عن البرنامج ،إذن اعتبر نفسك أنك لم تعلم شيئا وهككذا
أيضككا محككال لنككك سككتجد عنككدك المبككادئ للساسككية للبرنامككج البككديل نظككرا
لستخدامك لبرنامج الويندوز فى نفس المجال كما سككتجد العديككد مككن الدوات
المشابهة.
 (3صعوبة عدم ايجاد برنامج قوى بككديل لبرنامككج الوينككدوز وهككذه هككى المشكككلة
،ففى بعض الوقات البرنامج المملوك علككى الوينككدوز قككوى ولككه مككن السككوق
الكثير والمستخدمين أيضا ،وهذا ليس كل شىء ،وتجد البرنامككج البككديل ليككس
على الدرجة المطلوبة مككن الحترافيككة فيظككل المسككتخدم علككى علقككة بأنظمككة
أخرى كالويندوز بسبب تلك البرامج التى ل يجد لها بديل.
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ما أهمية أن يكون البرنامج حرا ؟
أكيد تتساءلون لماذا نتحمل عناء الدعوة إلى البرمجيككات الحككرة والمصككادر المفتوحككة
،ولماذا أغير البرامج التى استخدمها ونظككام التشككغيل علككى الرغككم مككن كككون بعضككها
مجانيا والبعض الخككر مقرصككنا وحصككلت عليككه مجانيككا ،ولكككن
يمكننى تحوير السؤال إلى "ما أهمية أن يكون البرنامج حككرا ؟ "
وهو عنوان مقال جميل للخ الفاضل محمككد طريككف فى مدونته
طريفيات .

والن مع المقال :
معظم من يعلم ما هي البرمجيات الحرة )إن لم نقل كلهم( يسألون السؤال التالي :
ي برامجي بالفعل ،وقد اعتدت على اسككتخدامها ،ثككم إننككي أسككتعملها بالمجككان
ولكن لد ّ
رغم كونها غير مجانية ،وأشاركها مع أصدقائي ،فلماذا أتحمل عناء اسككتخدام برامككج
جديدة تقول أنها ستعطيني “الحرية” ؟
أوًل  :ل تظكككن أنكككك قكككادر علكككى الحصكككول علكككى البرمجيكككات الحتكاريكككة )مثكككل
 (Microsoft Officeبالمجان وإلى البد … تتجه الدول حاليًا نحو تطبيق قوانين
حماية “الملكية الفكريككة” بشككدة وبحككزم ،وسككيأتي ذلككك اليككوم الككذي سكُتطّبق فيككه هككذه
القوانين عندنا في سورية ،وقد يكون التوقيع على عقد الشراكة الوروبية يحمل شككيئًا
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من هذا ،لذلك فمن الفضل أن تبدأ منذ الن بالتعامل مع البرمجيات الحرة.
ثانيًا  :عندما ُتطّبق قوانين الملكية الفكرية ل تظن أنك قادر على النتقال بين ليلة
وضحاها لتصبح مستخدمًا للبرمجيات الحرة .المر أصعب من ذلك ،تحتاج إلى قسط
من الوقت حتى تتعلم كيفية استخدام هذه البرامج الجديدة تمامًا ،كما أنه يلزمك المزيككد
من الوقت حتى تعتاد عليها ،ناهيك عن الوقت الذي تحتاجه بحثًا عن الحلول لمشاكلك
التقنية … الوقت الن ملئم للبدء بالتدريج.
ثالثًا  :هدف الشركات الحتكارية ِمن ترك ثغرات ُتمّكن المخترقين من قرصنة
برامجها هي تحقيق انتشار واسع لبرامجها في بلدان العالم الثالث الككتي لككم تطبككق بعككد
قوانين “ الملكية الفكرية” ،حتى إذا ما مرت عشرات السنوات واعتاد النككاس فككي تلككك
البلدان النامية على استخدام هذه البرامج الحتكارية ،تقوم الشركات العككابرة للقككارات
بالضغط على تلك الحكومات الموجودة في دول العالم الثالث لتطككبيق قككوانين الملكيككة
الفكريككة ،فككي تلككك اللحظككة سككيجد النككاس صككعوبة بالغككة فككي تغييككر برامجهككم الككتي
يستخدمونها )هذا ان كككانوا قككد سككمعوا أصككل بوجككود برامككج حككرة معظمهككا مجككاني(
وبالتالي سيضطرون – آسككفين – لشككراء تلككك البرامككج … فككي النهايككة هنككاك أربككاح
خيالية للشركات العابرة للقارات بشكل إحتكاري …
كلما بكرت في تعلم واستخدام ونشر فكرة البرمجيات الحرة ،كلما حققنا تحككررًا أكككثر
من التبعية لتلك الشركات التي ل هّم لها سوى الحتكككار وإنهككاك إقتصككاديات البلككدان
النامية لتحقيق المزيد من التبعية لها في مجالت أخرى )سياسية وغيرها( ..
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رابعًا  :البرمجيات الحتكارية ل تناسب الدول النامية على الطلق ،الدول النامية –
وسوريا منها – دول تطلع إلككى النهضككة  ..والنهضككة التقنيككة بككاتت أحككد أهككم جككوانب
النهضة في هذا القرن ول يمكن لنهضة حقيقية أن تتم دون جانبها التقني … ولكن مككا
علقة هذا بذاك ؟
البرمجيات الحرة هي السبيل الوحيد لي نهضة تقنية نحلم بتحقيقها ،والنهضة التقنيككة
جزء ل يمكن من دونه قيام أي نهضة لمجتمعاتنا مهما حاولنا … الحوسبة دخلت فككي
عمق حياتنا … وما عاد يمكن الستغناء عنها …
لكن لماذا البرمجيات الحرة قادرة على تحقيق نهضة تقنية ؟
البرمجيات الحرة تتيح للعموم الكود المصككدري لهككا ،وبالتككالي يمكككن للمككبرمجين فككي
الدول النامية تطوير هذه البرامج بما يلزم احتياجاتهم هم وبيعها بسعر معقول يتناسب
ودخل المواطن في تلك البلدان وعدم انتظار الشركة الم لتقوم هككي بالتعككديلت علككى
البرنامج وبأسعار خيالية جدًا وإبقائها للمسككتخدم فككي حالككة تبعيككة مسككتمرة لتحككديثاتها
وترقيعاتها … والمستخدم سيدفع المزيد والمزيد مقابل الفتات …
هذا كله يرهق إقتصاديات الدول النامية ويمنع من أي نهضة حقيقية أن تقوم.
خامسًا  :لن نضطر إلى إعادة إختراع العجلة في كل مرة نصنع بها سيارة ،وهذا
يعني أن توافر الكود المصدري للعموم يجعككل مككن الفكككار والشككيفرات تتمتككع بميككزة
“ التراكمية” .في المنتج المغلق المصدر )أي الحتكاري( أنا ل املك أي مادة خام،
وبالتالي عندما أكتب كود محرر نصوص فسأبدًا من الصككغر ،وفككي كككل مككرة سككيفكر
أحد بكتابة كود محرر نصوص سيبدأ كذلك مككن الصككفر ،أمككا فككي البرمجيككات الحككرة
فهناك العديد من الشيفرات المصدرية ول داعي لن أبدأ من الصفر كل ما علي فعلكككه
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ل ،وهكككذا يسككاهم الجميككع
هو إضافة أفكاري وتطككويراتي علككى الكككود الموجككود أص ك ً
بالمزيد والمزيد من التحسين على الكود وتتراكم المعككارف والفكككار  ،وهككذا يضككمن
أيضًا تطور للبرمجيككات الحككرة أسككرع بكككثير مككن تطككور البرمجيككات الحتكاريككة ،إذ
كانت الثانية تبدأ من الصفر دائمًا والولى تبدأ من حيث إنتهى الخرون.
ل واسعًا لدعم اللغة العربية ،فتوافر الكود
سادسًا  :البرمجيات الحرة تتيح مجا ً
المصدري للعموم ،يتيح لنككا وبسككهولة دعككم اللغككة العربيككة فككي البرامككج بككل وتعريككب
واجهات هذه البرامج وإضافة كل ما يحتاجه المستخدم العربي من ميزات ،أنككا هنككا ل
أتحدث عن “إمكانيككة” فعككل ذلككك ،لكككن هنككاك مجموعككات وفككرق برمجيككة تقككوم فع ً
ل
بتعريب البرمجيات الحرة … فريق “عرب آيز” على سككبيل المثككال ،وجهككودهم فككي
هذا المجال جبارة حقيقًة.
أسباب شخصية لستخدام البرمجيات الحرة:
أوًل  :أعود لذّكرك بأن الحرية تتضمن نشر الكود وإمكانية الطلع عليه ،بخلف
البرامج الحتكارية التي هي أشبه بالصندوق السود ،ل يمكن لحد علككى الطلق أن
يقّدم لك ضمان يكفل بأل تحتوي البرمجيات الحتكارية الككتي تسككتخدمها علككى هاتفككك
النقككال وجهككاز الحاسككب لككديك أجككزاء تجسسككية ،يمكككن بسككهولة أن ُيتجسككس عليككك.
مايكروسوفت ويندوز يتجسس على المستخدمين  ،على سبيل المثال  ،يرسل الكلمككات
التي يبحث المستخدم عنها في ملفاته الخاصككة  ،ومككا هككي البرامككج الخككرى المثبتككة .
ريل بلير ) (RealPlayerيتجسس أيضا  ،إنه يرسل ما يشغله المستخدم  .الهواتف
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المحمولة مملوءة بالبرمجيات غير الحرة  ،والتي تتجسس .الهواتف المحمولككة ترسككل
إشارات موضعة حتى عندما تكون "مغلقة"  ،يمكن للعديد أن يرسلوا موقعك العككالمي
الدقيق سواء رغبت أو ل  ،وبعض النماذج يمكن تشغيلها عككن بعككد كككأجهزة تنصككت.
ل يمكن للمستخدمين إصلح هذه الميزات الخبيثة لنهم ل يملكون السيطرة عليها.
الطريقة الوحيدة للتأكد من أن برمجيتك تعمل لجلك هككي بإصككرارك علككى البرمجيككة
الحرة/المجانية .وهذا يعني أن المستخدمين الذين يحصلون على الشككفرة المصككدرية ،
أحرار في دراستها وتغييرها.
بإختصار  :خصوصيتك وأمن بياناتككك وأمنككك الشخصككي بأي كٍد امينككة مككع البرمجيككات
الحرة .ثق بذلك
ثانيًا  :في حال كونك مبرمجًا ،تعتبر البرمجيات الحرة البيئة المثل لتنمية قدراتك
وإمكانياتك ،بإستطاعتك الطلع على الكواد المصدرية لمئات اللف من البرامككج،
يمكنك المساهمة فككي تطككوير أضككخم المشككاريع البرمجيككة الحككرة بعككد ذلككك ،كككل هككذا
سيصقل مهاراتك وسيزيد من خبرتك ومعارفككك ،وسككتغدو عمل كًة نككادرًة مطلوبككة فككي
السوق البرمجية ،هذا أيضًا سيؤدي إلى رفع مرتبك في حال كنت مبرمجًا فككي إحككدى
الشركات )الحرة بالطبع!( ..
بإختصار  :البرمجيات الحرة أفضل بيئة للمبرمجين والمطّورين.
ثالثًا :استخدام البرمجيات الحرة يعزز فيك أسلوب الحياة الذي يعود بالنفع على
المجتمككع ككككل ،لن الكككل قككادر علككى الحصككول علككى البرنامككج ،الجميككع قككادر علككى
الطلع على الكود المصدري ،الجميع متاحككة لهككم الفرصككة للمشككاركة بتطككوير هككذه
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البرمجيات … تلك الميزات غير محصورة بفئة معينة بالمجتمع ،ل مكككان لك ك “كهنككة
التكنولوجيا” في مجتمع البرمجيككات الحككرة … التعلككم متككاح للجميككع ول يحككق لحككد
إحتكاره .إن إستخدام البرمجيات الحرة ومشككاركتها مككع أصككدقائك سككتعزز فيككك هككذه
الروح.
رابعا :كما قلنا سابقًا فمعظم البرمجيات الحرة مجانية ،وحتى إن أردت تشغيل برنامج
حر مدفوع الثمن فإن سعره سيكون معقول جدًا ،أو يمكنك الحصول عليككه مجان كًا مككن
أي صديق قام بشرائه  ..البرمجيات الحرة تعتبر خيار مجككدي إقتصككاديًا سككواءًا علككى
مستوى الفراد أو المدارس أو الجمعيات الخيرية أو حتى الحكومات.
خامسًا  :البرمجيات الحرة أكثر إستقرارًا ،وهذا مشهود بالتجربة ،نظام التشغيل جنو
لينكس )وهو أحد أكثر البرمجيات الحرة شككيوعًا( أكككثر إسككتقرارًا مككن نظككام التشككغيل
ويندوز ،جنو لينكس مفتوح المصككدر ،وبالتككالي فككإن المئات والمئات مككن المككبرمجين
حول العالم يعملون وبإستمرار على تطوير النواة والبرامج الملحقة ،إن وتيككرة تطككور
البرمجيات الحرة أسرع بكثير من وتيرة تطور البرمجيات المغلقة )معظم البرمجيات
الحرة )بما فيها النواة لينكس( تقدم إصدارة جديدة كل ستة أشككهر( ممككا يجعككل النظككام
أقل أخطاًء وأقل بعدد الثغرات وبالتالي أكثر إستقرارًا ،علوًة علككى أنككك ستنسككى كككل
مشاكل الفيروسات وأحصنة طروادة وملفات التجسس عنككد إسككتخدامك لنظككام تشككغيل
حر مثل جنو لينكس ،إنه يعتبر أفضل نظام من حيث المان على الطلق.
سادسًا  :سهولة الستخدام  :ليس فقط للمستخدمين العاديين بل وحتى للمبتدئين،
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البرمجيات الحرة )مثل نظام التشغيل جنو لينكس( سهل التعامل )أقول هذا لن هنككاك
خرافة منتشرة تقول أن لينكس صعب وللمحترفين فقط( ،لنك في عالم حر فلن تسمع
بعبارات كنت تسمعها حول البرامج الحتكاريككة مثككل "أسككرار وخفايككا وينككدوز إكككس
ل أو "ما ل يعرفه الكثيرون عن وينككدوز فيسككتا"  ..مككع البرمجيككات الحككرة ل
بي" مث ً
يوجد أسرار ول خفايا ،لست بحاجة إلى سنوات طويلككة مككن التعامككل حككتى تتقككن هككذا
الذي "ل يعرفه الكثيرون".
سابعًا  :دعم حسب الطلب ،كمستخدم عادي فعندما تتعامل مع البرمجيات الحرة ،فإنه
بإنتظارك مجتمع معرفي يؤمن بأن المعرفة من حق الجميع وبالمجان ومن دون قيككود
ومن دون إحتكار و بقطع النظر عن أية إعبارات دينية أو عرقية أو أيديولوجية .على
القل ،باللغة النكليزية ،فهناك ألوف الدروس المجانية ودروس الفيديو ،والمنتككديات،
والمككدونات ،ومواقككع الككدعم ،وموسككوعات الككويكي ،والككدورات وحلككول المشككاكل
ومستندات )كيف يمكن أن … ؟( وكل ذلك يلبي إحتياجاتك تمامًا ،في اللغككة العربيككة،
وإن كان على مستوى أقل ،لكن هناك العديد من الصروح الضككخمة الككتي تقككوم علككى
خدمة المستخدم العربي للبرمجيات الحرة ،أكتفي الن بذكر "مجتمع لينكس العرب".
وفي حال كونك مديرًا لشركة فهناك دعككم فنككي ،مككدفوع الثمككن ،عككالِ الجككودة ،يككؤّمن
إحتياجاتك ويحقق رغباتك.
ثامنًا  :مناسبة للجهزة ذات الموارد المنخفضة ،إن البرمجيات الحرة ) على إختلف
أنواعها وبدًءا من نظام التشغيل حتى حزمة أدوات المكتككب ( ل تتطلككب الكككثير مككن
المواصفات العالية على خلف البرمجيات الحتكارية التي مواكبتهككا تتطلككب تحككديث
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العتاد الصلب وباستمرار.
وحتى مع أقدم الجهزة على الطلق ستجد كل ما ترغب به من برامج ونظم تشككغيل
ل من رمي الجهزة القديمة يمكنك تفعيلها من جديككد )وبشكككل حقيقككي( مككع
تلئمه ،بد ً
البرمجيات الحرة
تاسعا  :تعمل على أكثر من منصة تشغيل ،إن الغالبية العظمى من البرمجيات الحرة
يمكنك الحصول على نسككخ منهككا مخصصككة لنظككام التشككغيل وينككدوز وأخككرى لنظككام
لينكس ونسخ مخصصة للماك وهكذا ..
في حال كنت تعمل على أكثر من نظام تشغيل فهككذا لككن يعنككي مككع البرمجيككات الحككرة
اختلف بيئة العمل كليا كلما بدلت بين النظامين ،يمكنككك اسككتخدام ذات البرامككج علككى
كليهما.
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بدائل ل غنى عنها
عند انتقالى إلى اللينكس كنت على علم أنى سأترك ما كنت أستخدمه قبل ذلك إل قليل
،وهذا لم يحزننى فإنى بطبيعتى أحب التغيير كبقية البشر ،وبككدأت رحلككة البحككث عككن
بدائل ومقارنتها بالبرامج التى استخدمتها على بيئة الويندوز ،وهنككا استخلصككت أمككرا
هاما أل وهو :
على الرغم من أنى أندم على كثيرا على لحظات جلوسى على نظام الويندوز لكن لككن
أنكر أن جلوسى على البرامج التى بالويندوز قد أفادنى كككثيرا فككى سككرعة التككأقلم مككع
برامج اللينكككس فالفكككار متشككابهة والمبككادئ متقاربككة بيككن برامككج الوينككدوز وبرامككج
اللينكس إن لم يكن البرنامج واحدا فالحمد ل على استفادتى من تلك الفترة.
إنى ل أريد أن أسترسل فى الحديث عن البرامج ولكنى أريد أن أؤكككد لككك أنككك سككتجد
البديل لما كنت تستخدمه من قبل والمنافس بقوة مثل الفايرفوكس ،كما ل أخفى عليكككك
أن هناك بعض البرامج ليست بكفاءة البرامج المغلقة المصدر ولكككن سككرعة تطورهككا
تؤكد أنها قادمة بقوة وستنافس بشكل مذهل بإذن ال.
وإليكم عرض بسيط لبرمجيات بديلة مفتوحة المصدر علككى نظككام جنككو/لينكككس ،ولككن
أذكر نظيرها على الويندوز فكلكم تعرفون ول الحمد.
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 1مجال تصفح النترنت
النترنت عصب من أعصاب حياتى والمتصفح هو كالعمود الفقرى الذى يحمككى هككذا
العصب ،وهناك عدة برامج فى مجال تصككفح النككترنت وأشككهرها
على الطلق برنامج فايرفوكس  Firefoxوهو المتصفح الشهير
المنافس لمتصفحات النترنت فهو برنامككج قككوى جككدا وغنككى عككن
التعريف.
هناك متصفحات أخرى مثل  Google Chromiumوهو متصفح
جوجل ولكن مفتوح المصدر وقد جربته وأحببته كككثيرا واسككتخدمه
بيكككن الفينكككة والخكككرى ،وهكككو الخ التكككوأم للمتصكككفح Google
.Chrome
 2مجال الحزم المكتبية
قبل انتقككالى للينكككس كنككت قككد عرفككت حزمككة أوبككن
أوفيككس  OpenOffice.Orgالمفتوحة المصدر
على الويندوز ،وهى حزمة مكتبية رائعة استخدمتها فى عمل تقارير وبحوث الجامعة
،وبعد انتقالى للينكس وجدت نفس الحزمة للينكس ،وبعد ان استحوذت عليهككا أوراكككل
قام مجموعة من المطورين لوبن اوفيس بالستقلل عككن المشككروع وبدايككة مشككروع
جديد  Libre Officeمبنى على الوبن أوفيس ولكن لن يتم إصدار نسخة احتكارية
منه ،وأنصح الجميع بتجربتها.
من المميزات لحزمة اوبن أوفيس وجود موقع يحوى قوالب تناسب عملك دون التعب
فى إنشاء وتهيئة قالب جديد وأكيد ستعمل علككى نسككخة ليككبر أوفيككس ،ومنهككا حصككلت
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على قالب بمقاس ذلك الكتاب وهو . A5
http://templates.services.openoffice.org
 3مجال نسخ وحرق السطوانات
تجد على اللينكس عدة برامج لنسخ وحرق السككطوانات منهككا برنامككج
 Braseroوقد استخدمته ووجدته رائعا ،حيث يمتلك واجهة سهلة
وجميلة تساعدك على تنفيذ عملك بسهولة ويسر.
هناك برامج أخرى مثل  K3Bأيضا ،فقم بتجربة أحدهما ولن تندم.
 4مجال تشغيل الصوتيات والمرئيات
هناك عدة برامج جميلة لتشغيل الصككوتيات والمرئيككات منهككا Movie
 Playerوهو افتراضى فى توزيعات عديدة ،وبرنامج VLC
المشهور والذى يستخدمه العديد من مستخدمى الويندوز.
 5مجال المحادثة عبر النترنت
تجد عدة برامج جميلة ومفيدة للمحادثة منها:
 Pidginبرنامج محادثة مجانى ومفتوح المصدر  ،يدعم أكثر من
 10بروتوكولت أهمها Yahoo, Google Talk(Gmail),
.Msn, IRC, SILC
من مميزاته العمل على منصككات عككدة كككاللينكس والمككاك والوينككدوز
والقدرة على عمل محادثككة مرئيككة وصككوتية مككن خلل ، gmailأما
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عيوبه فإنه إلى الن ل يدعم المحادثة الصوتية والمرئية للك .Yahoo, Msn
 Emeseneبرنامج محادثة للماسنجر ذو واجهة جميلة يدعم
الكاميرا ولكنه مع السف ل يدعم المحادثة الصوتية.
 Skypeالبرنامج الشهير والغنى عن التعريف فى مجال المحادثات
الصوتية والمرئية ،والبرنامج تحت رخصككة  EULAمثل الويندوز
مع السف ولكنه قام منذ فترة بفتح الترميز الصوتى  silkوهذا أمر
مبشر لما فى المستقبل بإذن ال.

 Ekigaالبرنامككج المنككافس لككك  Skypeوهككو يمتلككك
مميزات قوية تجعله منافسا قويا لك . Skype
 6مجال تصميم ثلثى البعاد
ألم تسككمع عككن برنامككج  Blenderفإن لم تكن سمعت فاسمع الن
منككى ،برنامككج  Blenderيستخدم فى عمل الفلم ثلثية البعاد
،ولمعرفة قدرات هككذا البرنامككج يمكنككك مشككاهدة الفيلميككن القصككيرين
 Big Buck Bunnyو  Sintelبالدخول على الرابطين التاليين ثم انقر على
.Download
http://www.bigbuckbunny.org
http://www.sintel.org
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 7مجال تحرير وتعديل الصور وتصميم الخلفيات
من البرامج الجميلة المستخدمة فى تحرير الصور وتصميم الخلفيككات
برنامج  Gimpوهو برنامج مشهور وتوجد له نسخة للويندوز وماك
أيضا.
هناك برامككج أخككرى فككى هككذا المجككال مثككل برنامككج  Cine Paintوبرنامج Gimp
.Shop
 8مجال التصميم المتجهى
برنامج  Inkscapeالرائع والمفضل لدى ،وهو برنامج متخصص
فككى الرسككوم المتجهككة والككتى تحتككاج دقككة عاليككة خاصككة فككى تصككميم
الشعارات ،وقد كان لى تجربة جميلككة معككه ومككا زالككت مسككتمرة إلككى
الن وآخرها تصميم غلف هذا الكتاب.
 9مجال تحميل التورنت
برنامككج  Transmission BitTorrent Clientأحد البرامج
المسككتخدمة فككى تحميككل التككورنت وهككو برنامككج يمتككاز بالواجهككة
الجميلة والعدادات السلسة دون تعقيد.يمّكنك البرنامج من التحككككم
فككى سككرعة التحميككل والرفككع ،وعمككل إعككدادات مؤقتككة تسككتطيع
استخدامها فى أى وقت بضغطة زر.
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 10مجال الخرائط الذهنية
للشخاص الذين يهتمون بعمليككة العصككف الككذهنى وترتيككب الفكككار
على شكل شجرة سيجدوا برنامج  View your mindمفيدا لهم فى
هذا المر من خلل أدواته وواجهته البسيطة.
 11مجال اللعاب
معرفتى باللعاب قليلة علككى اللينكككس ولكككن هنككاك العديككد مككن اللعككاب
المفيدة مثل لعبة  gbrainyالتى تعمل على تنشيط عقلك بعدة صور:
ألغككاز منطقيككة  ،حسككابات رياضككية وعقليككة ،تككدريب الككذاكرة ،اللفككاظ
المتناظرة فى اللغة النجليزية.
لعبة  palapeliالرائعة لتجميع أجزاء الصورة ،ويمكنك إضافة صور من
عندك وتحديد عدد قطعها التى تريد تجميعها.

 12مجال تحرير الصوتيات
برنامككج  Audacityمن البرامج المميزة فى تسجيل وتحرير
الصوتيات ،متاح للينكككس والوينككدوز والمككاك ولككه خصككائص عديككدة
اكتشفها بنفسك.
 13مجال تحرير الفيديو
برنامج  pitiviلتحرير الفيديوهات وتركيبها مع بعضها وإضافة
صوت عليها ومزايا أخرى.
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برنامككج  cinelerraمن أشهر محررات الفيديو والصوت وإضافة
المؤثرات المرئية والحركية.
برنامج  kdenliveالمعروف بتحرير الفيديو وإضافة النتقال من لقطة
لخرى ومزايا أخرى يمكنك الطلع عليها من موقع البرنامج.
 14مجال البرمجة
 NetBeans IDEهى بيئة تطوير متكاملة متاحة
لنظمة لينكس  ،ويندوز  ،ماك  ،وسولريس.
مشككروع  NetBeansيتكون من بيئة تطوير متكاملة مفتوحة المصدر ومنصة
للتطبيقككات الككتي تمكككن المطككورين لنشككاء تطبيقككاتهم لشككبكة النككترنت  ،والمكتبيككة ،
وأجهزة المحمول باستخدام منصة جافا وكذلك JavaFX, PHP, JavaScript and
.Ajax, Ruby and Ruby on Rails, C/C++ and Groovy and Grails
 Eclipseبيئة تطوير متكاملة تمكنك من إنشاء تطبيقاتك
المكتبية والويب وأجهككزة المحككول حيككث يتككوفر منهككا نسككخ
للغككات برمجيككة عديككدة منهككا Java ,C/C++ , PHP
,JavaScript
 Geanyهى بيئة تطوير متكاملة صغيرة وخفيفة الوزن تدعم لغات عدة
منها  C, Java, PHP, HTML, Python, Perl, Pascalوغيرهم.
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 15مجال كتابة البحوث العلمية
برنامج  lyxالشهير المجانى والمفتوح المصدر ،وهو برنامج قوى جدا
لكتابة الكتب والبحوث العمليككة والقككدرة الهائلككة علككى كتابككة المعككادلت
الرياضككية والكيميائيككة بلغككة  Latexالشهيرة فى الوساط العلمية
،ويمكنك من تصدير الملف منه على هيئة .pdf
 16مجال تسجيل سطح المكتب
برنامج  XvidCapالرائع فهو يقوم بتسجيل سطح المكتب وصوتك
يساعدك على عمل دروس مرئية لبرنامج أو لى غرض آخر.

تنويه هام
لمن يريد الستزادة من البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر يمكنككك الحصككول علككى
كتاب دليل البرامج الحرة و المفتوحة للخ الفاضل أحمد م .أبو زيد من الرابط
http://www.aabouzaid.com/2009/11/blogpost_4842.html
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مفاهيم أرجو أن تصل
إن هدفى من كتابتى تلك هو إيجاد مثال لخرين مثلى بل أفضل منككى يريككدون دخككول
عالم جنككو /لينكككس ولكككن عنككدهم مخككاوف مككن ذلككك العككالم الجديككد ومككن تلككك الثقافككة
الجديدة ،من التعلم مرة أخرى أو من البحككث عككن برامككج بديلككة وغيككر ذلككك مككن تلككك
المخاوف.
إن ما كتبته أريد إيصال به المفاهيم التية وأن يكون ما بها دأب كل شخص فككى كككل
مجالت الحياة.

✔ يجب أن تكون شجاعا ول تخاف من القادم أو ِمن تعلم شىء جديد .
✔ يجب أن تكون مثابرا فى تعلم المر أيا كان المر جنككو /لينكككس أو مككذاكرة
جامعية أو مدرسية ،أو عمل مهنى .
✔ يجب أن تكون صبورا فالصبر مفتاح الفرج ،وكككم ِمككن متعجككل وجككد نفسككه
خاوى اليدين خسر بجزعه وإن صبر لفاز بكل شىء.
✔ يجب أن تعتمد على نفسك ،ففى البداية قد تحتاج لنصيحة فلن أو توجيه من
شخص ولكن يجب أن تصل لنقطككة تبككدأ منهككا المسككير لوحككدك وتكككون بهككا
القائد والمنقاد وتكون مثال لغيرك يحتذى به.
✔ يجب أن تكون واقعيا فلكل أمر فى فعله صككعوبة ولكككن تختلككف قككدرها مككن
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شخص لخر على عدة عوامل.
✔ يجب أن تكون طموحا وأل تجعل سقفا لطموحاتككك ،فككاطلق طموحاتككك إلككى
عنان السماء.
✔ يجب أن تكون متفاءل إلى أقصى الحدود فالخوف كككل الخككوف أن يتسككرب
إلى نفسك شيئا من اليأس فقد يؤدى إلى الفتور بمرور الوقت.
ويمكن تلخيص تلك الصفات فى:

الشجاعة

المثابرة

الصبر

التفاؤل

الواقعية

الطموح
العتماد على النفس
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الدعوة إلى اللينكس
الدعوة إلى اللينكس هى عبارة عن إيصككال أو تبليككغ رسككالة إلككى النككاس بوجككود نظككام
تشغيل قوى منافسككا شككديد للوينككدوز ومككن الممكككن إيجككاد برامككج بديلككة لمككا يسككتخدمه
مستخدمى الويندوز على الويندوز.
لماذا ندعو إلى اللينكس ؟
الهدف من الدعوة للينكس هى عملية نشر للمعرفة والوعى المعلوماتى لشريحة كبيرة
جدا من المستخدمين اقتصر عليهم استخدام برنامككج بككل الككدفع مقابككل رخصككة وليككس
برنامجا كما فى رخصة ، EULAواعلم أن أصحاب البرامج المملوكة ل تنظر لك
إل من نظرة ربحية.
إن العلم ليس حكككرا أحككد وليككس مككن الشككياء الككتى تمتلكهككا شككركة واحككدة فهككو ليككس
كالسيارة او المنزل ،ولكننا عبارة عن مجتمع مفتككوح يعطككى ويأخككذ ،ويأخككذ ويعطككى
وهذا هو المطلوب فالنانية يجب محوها  ،قال رسول ال  " :ل يككؤمن أحككدكم حككتى
يحب لخيه ما يحب لنفسه" صحيح البخارى.
أساليب الدعوة إلى اللينكس
للدعوة إلى اللينكس يجككب معرفككة أن للمككدعو إليككه جاذبيككة أو علككة لسككتخدامه تجعككل
مستخدمى الويندوز يعدلون عن الويندوز ويتجهون إلى اللينكس والقتناع بهذه الثقافة
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وهى أساليب كثيرة أذكر منها ثلثة :
 1الفيديو
الفيديو ينقسم لنوعان:
النوع الول فيديو يريك شكل النظام والواجهة الخاصة بها من جمال وقوة وسهولة
وسرعة الداء مثل فيديو المعروض عن نظام اوبونتو نوت بوك . 9.10
http://vimeo.com/10518151
النوع الثانى فيديو عبارة عن المؤثرات ثلثية البعاد وهذه نقطة هامة جدا فكم من
شككخص أحككب اللينكككس مككن هككذا المنطلككق عنككدما رأى المككؤثرات ثلثيككة البعككاد
كالمكعب ،والماء والنار لقد شدته وجعلته معجبا بنظام اللينكس لكنه لم يعلم شككيئا عككن
النظام ،مثل ذلك الفيديو:
http://www.youtube.com/watch?v=xC5uEe5OzNQ
وهذا النوعان قد تفقد صاحبهما لنه قد ُيصدم إن جلس علككى اللينكككس وقككد ص كّور لككه
صورة فى ذهنه وتخيل شيئا ولم يجده كما تخيلككه ،والبشككر بطبعهككم يتخيلككون الشككياء
الذين لم يحتكوا بها ويرسمون لها صورة خيالية قد توافق الواقع أو ل توافقه.
 2قدرات النظام ومحاسنه
إبراز جانب اللينكس كنظام تشغيل مجانى مفتوح المصدر قككادر علككى سككد احتياجاتككك
كمبرمككج أو مطككور ،قككادر علككى سككد احتياجككات أنككواع عديككدة مككن المسككتخدمين مككن
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برمجيات حرة بديلة،قادر على أن يعطيك الحرية الكاملة للتعككديل ،ولككو وجككدت شككيئا
ناقصا تستطيع أن تضيفه أو تنوه عنه.
أى تتكلم عن مميزات النظام ومحاسنه وما هى فلسفة جنو/لينكس والبرمجيات الحككرة
والمفتوحة المصدر كما ذكرنا قبل ذلك عن مميزات نظام جنو/لينكس.
 3إظهار قوة برنامج فى مجال معين
تكون قدرة البرنامج قادرة على إقناع الشككخص المسككتخدم لنفككس البرنامككج مثل علككى
الويندوز وأظهرت له أنه موجود علككى اللينكككس أو مسككتخدم لبرنامككج علككى الوينككدوز
وأظهرت أمامه قوة البرنامج المنافس على اللينكس مثل من خلل أعمككال تككم تنفيككذها
بهذا البرنامج.
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الحرية و لينوكس و المستخدم العربي
هككذا جككزء مككن مقككال " المسككتخدم العربككى ،النككترنت
وجنو +لينوكس " للخ الفاضل محمد البردعى فى
مككدونته  Arabic FOSSتكلم فيه عن موضوع
الحرية و لينوكس و المستخدم العربي.
والن مع المقال :
البرمجيات الحرة يمكن تلخيصها فككي فكككرة بسككيطة واحككدة و هككي أن لككك الحككق فككي
المعرفة ،و تحاول أن تضمن لك هككذا الحككق مككن خلل رخصككة غنككو العموميككة .هذا
الحق يشمل حق معرفة ،تعديل ،استخدام و تداول برامج الحاسوب بكل حرية .و لكككي
تتمكككن مككن معرفككة و تعككديل تلككك البرامككج يجككب أن تتوصككل بالبرنامككج بصككيغته
المصدرية ،أي الكود البرمجي.
إذا توصككلت بككالكود المصككدري مككع بعككض القيككود علككى السككتخدام أو التككداول فككإن
البرنامج ل يمكن اعتباره مفتوح المصدر و قطعا ليس حرا لنه لم يوفر لك كل
الحقوق و ل يضمن بقاءها أو حمايتها من أطماع الفراد و الشركات الحتكارية.
لكن الحياة ليسككت أبيككض وأسككود ،هنككاك برامج حككرة بككأجزاء غيككر حككرة مثككل نككواة
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لينوكس .كيف؟
هناك تعريفات )برمجيات صغيرة دورها هو التعامل مع عتاد ما( أغلبها موجود على
مجلد  firmwareللكود المصدري لنواة لينوكس و بعضها منتشر في أجزاء أخرى
مككن النككواة إمككا يوجككد بصككيغته الثنائيككة ) (binaryأو مدمج كمصفوفات )(arrays
برمجيكككة تحمكككل أككككواد علكككى شككككل بيانكككات بترميز عددي ستة عشري )
 .(Hexadecimalالمهم أنه ل يعرف بالضبط ماذا تفعل غير أنها ضرورية لعمل
العتاد التي تتعامل معه.
كيف وصلت إلى النواة؟
هناك شركات قبلت بفتح الكود المصدري لتعريفاتها و أخرى أعطت مواصفات عمل
عتاد و قام مبرمجو النواة بكتابة الكود المصدري بأنفسهم ،لكن في كلتا الحالتين نصل
إلى جزء صغير :ملف أو مصفوفة ثنائية ) ( binary blobل يتوصل المبرمجون
بكودها المصدري لكن برخصة استعمالها و تداولها مع النككواة .كلتككا الصككيغتين لككذلك
الجزء المغلق إما يتم تشغيلها من طرف المعالج أو يتم رفعها على ذاكرة عتاد المعني
ليبدأ العمل بها قبل أن يستطيع التعريف )غالبيككة الجككزاء الحككرة( التعامككل و تسككخير
ذلك العتاد.
لكن لماذا هي موجودة في الصل ؟:
غالبا لسببين:
 .1السبب الساسي هو كنوع من المرونة بمعنى حتى إن ظهككر عيككب فككي عمككل
العتاد يتم تصحيحها برمجيا دون الحاجككة إلككى اسككترداد للمنتككج مككن السككوق )
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 (product recallو تعويضه بآخر.
 .2الخوف من ملحقات بخصككوص انتهككاك الملكيككة الفكريككة لشككركة أخككرى ،أو
مانع قانوني كأن تكون التقنية المستعملة مرخصة من طرف شركة أخرى ،أو
لحماية تفوقها على منافسيها في السوق أو لي سبب آخر.
المهككم أن هككذا الموضككوع شككائك و يلمككس جككوانب متعككددة و الهككم  فككي رأيككي  أن
المدافعين عن الحرية  و أعتبر نفسي واحدا منهم  في البرمجيككات الحككرة أحيانككا قككد
يكيلون بمكيالين كما وضح  Patrick Van Oosterwijckذلك جيدا )وأتفق معه في
ذلك( .لماذا؟
• ل أحد يتكلم عن الجزء المتعلق بالمعالج ).(CPU Microcode
• ل أحد يتكلم عن برنامج المصنع ) (Firmwareالخاص بالقراص الصلبة
أو سواق القراص المدمجة ).(CD/DVD ROM
• هناك من يتكلم عن تعويض بيوس ) (BIOSبك  ،CoreBootلكككن كمسككتخدم
كيف ستفعل ذلك.
ثم ل يمانعون من استخدام الجهزة التي تستخدم برنامككج مصككنع مدمككج مككع العتككاد و
غير قابل للتعديل ،لكن يعارضون مككن وفككر ملككف لبرنامككج المصككنع قابككل للتككداول و
الستخدام.
شخصيا أنا أدعو إلى الحرية وغالبا ما أضحي بالسككتفادة مككن أقصككى قككدرات العتككاد
على أجهزتي في سبيل التخلص من كل ما هو ليس حر كنوع مككن التضككامن و دفاعككا
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عن قضية الحرية التقنية .لكككن لسككت متعصككبا و فككي نظككري ،أفضككل أن يسككتخدم أي
شخص برنامجا حرا واحدا فقط سواءا اقتنع بمبدأ الحرية أو ل كنككوع مككن السككتغلل
لبديل مجاني ،على أن ل يستعمل إل كل ما هو مقرصن و مملوك و احتكاري.
أن يشتغل مستخدم على نظام لينوكس بك  %99حر و مفتوح المصدر و يستفيد من
كل طاقة جهازه بفضل بعض التعريفات المغلقة ،أفضل أن يككترك النظككام كليككا ،علككى
القككل بالنسككبة للمسككتخدمين الجككدد لهككذا النظككام لن مككن تعامككل مككع جنككو +لينككوكس
والفلسفة التي أخرجته إلى الوجككود قككد يلم إن اشككترى عتككاد غيككر مككدعوم علككى هككذه
المنصة أو يحتاج إلى تعريف مغلق المصككدر ،رغككم أن لككه فككي الول والخككر حريككة
فعل ما يريد.
هككذا ل يعنككي أنككي أوجككد لنفسككي أو لغيككري منفككذ بككل بككالعكس استشككعرت المشكككلة و
خصصككت لنفسككي بعككض الككوقت و قمككت بواجبككاتي المدرسككية قبككل أن تبككدأ مؤسسككة
البرمجيات الحرة مؤخرا بتوعية المستخدمين بمشكلة و مخككاطر أجككزاء التعريفككات و
ملفات المصنع المغلقة ،و أريد تحسيس غيري بهذا أيضا من خلل هذا الموضوع.
فيما سبق ذكره ،قد نجد مككن قككرأ الموضككوع فقككط للتصككيد و الوصككول إلككى مثككل هككذا
الستنتاج" :أنظر كيف أن مجتمع جنو+لينوكس متفرق و أعضككاءه ينتقككدون بعضككهم
البعض و ل يتفقون على شيء".
نعم ،صككحيح و هككذا هككو مككا يميككز مجتمككع البرمجيككات الحككرة و المفتوحككة المصككدر،
الفكار تناقش ،و الكود يراجع ،و حرية التفرع مضمونة ،و القككرارات تمككر فككي جككو
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تغلب عليه الشفافية ،على عكس الشركات الحتكارية التي يدور فيها كل شككيء خلككف
البواب المغلقة و الهدف في الول و الخر هو الربح ،السيطرة و الحتكار.
و بهذا سأنتقل إلى الحديث عن شق آخر و هو:
لماذا كل هذه التوزيعات و كل هذه الجهود المشتت؟

أول :لن حرية التفرع مضمونة و من حق كل فرد أو جماعة أن يسعوا وراء تحقيق
هدفهم و يستعملوا و يخصصوا و يطوروا برامجهم و برامككج غيرهككم بالطريقككة الككتي
يريككدونها مككا دام أنهككم يحككترمون بنككود الرخصككة و يككوفرون تعككديلتهم و إضككافاتهم
للعموم.
ثانيا :رغم أنه في الظاهر هناك تشتيت للجهود إل أن أغلب التوزيعات تستفيد من
مساهمات الخرى عند تصحيحها لعلل البرمجية المكتشفة  طبعككا هنككاك مككن يسككتفيد
أكثر من الخر .كما أن أهم التوزيعككات المصككدرية )دبيككان و ريككد هككات و تلك التي
تتفرع منها( تعمل علككى أن تصككبح متوافقككة مككع معيككار Linux Standard Base
لتحقيق و توفير نفس الدوات الساسية لتضمن للمطورين فرصة التعامل مع مختلف
التوزيعات كأنهككا منصككة نظككام واحككد .و فعل تككم تحقيككق تقككدم مهككم و ملمككوس .فعل،
توزيعات جنو+لينوكس ليست مختلفة عن بعضا إلى تلك الدرجة.
السؤال الن هو :هل تنوع تلك التوزيعات يعتبر فعل مشكلة؟
ربما ،رغم أن توزيعات مثل أبونتو و منت لينوكس و التوزيعتين العربيتين أعجوبككة
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و سبيلي )أم لكونها عربية ل نكترث لها( كلها تقدم نظام لينوكس موجه للمستخدم
العادي ذوى الحتياجات البسيطة  :تصفح الشبكة ،التواصل النككي ،مشككاهدة الفيككديو،
السككتماع إلككى الصككوتيات ،تعككديل الصككور و مشككاركتها ،كتابككة النصككوص ،إعككداد
العروض والجككداول الحسككابية بطريقككة مقاربككة لمككا تعككود عليككه فككي وينككدوز دون أن
يستعمل برامج احتكارية و التي أغالبها مقرصككن .و هنككا أتككذكر جملككة قالهككا لككي أحككد
الصدقاء "أنا أعتبر كل ما هو على النترنت مجاني و وجد لنستفيد منه ،لككو لككم يكككن
كذلك لما كان متوفرا على الشبكة!"
في رأيي ،مهما كثرت عيوب و مشاكل استخدام البرامج الحرة والمفتوحككة المصككدر،
يبقى لي مستخدم  عربي أو ل  أن يحسن من وضعها و لو بقليل .تكلفككة الحصككول
عليها تقارب الصفر ،تكلفة تعلمها تقل مع الوقت ،و الستفادة منها فككي كككل الجككوانب
التقنيككة )مشككاريع و أبحككاث ،خككوادم ،حواسككب( تككزداد مككع الككوقت .علككى القككل إن
استصعب تبديل النظككام لي سككبب أو ظككرف أن تسككتخدم البككدائل الحككرة و المفتوحككة
المصدر على ويندوز ككككالحزمة المكتبيككة ليككبر أوفيككس ) ،(LibreOfficeالمتصككفح
فككايرفوكس ) ،(Firefoxمشككغل الوسككائط المتعككددة فككي.إل.سككي ) (VLCو غيرها
الكثير.
مع العلم أنه ل يخلو أي نظام من المشاكل رغم تصور البعض للعكس.
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لينكس أم جنو/لينكس
كنت أذكر فى كثير مككن الككوقت لينكككس بككدون كلمككة جنككو وذلككك اختصككارا فقككط ،أمككا
الصواب فهو جنو /لينكس لنه لم يكن لنظام به نواة لينكس وجككود إل بمشككروع جنككو
فالمر هو تعاون بين مشروع جنو ونككواة لينكككس كمككا ذكككرت فككى السككابق ،ويمكنكككم
مطالعة الرابط التالى من موقع  gnu.orgلمزيد من المعلومات:
أسئلة غنو /لينكس الشائعة بقلم ريتشارد ستولمان
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مواقع مفيدة
هناك الكثير من المواقع والمنتديات والمدونات المفيدة والتى أنصح الجميككع بزيارتهككا
وأذكر بعضها الذى يجول حاليا فككى خككاطرى علككى سككبيل المثككال وليككس علككى سككبيل
الحصر:

مجتمع لينوكس العربى
لينكساوى
مدونة Arabic FOSS

الدرب للمصادر المفتوحة

ومن المواقع الخبارية التى تهتم بالخبككار المتخصصككة و المتعمقككة فككي مجككال تقنيككة
المعلومات وخاصة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر موقع وادى التقنية
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الدوات المستخدمة فى تنفيذ الكتاب
جميع الدوات التى تم استخدامها فى تنفيذ الكتاب حرة ومفتوحة المصدر.

البرامج

OpenOffice.Org Writer

Inkscape

الخطوط
✔ AlHor
✔ Nimbus Roman No9 L
✔ KacstArt

ملحظة
بخصوص الصور والشعارات المستخدمة فى الكتككاب فهككى ملككك لصككحابها حقوقهككا
محفوظة لهم ،وقد قمت بتجميككع روابككط مصككادرها فككى ملككف تسككتطيعوا تحميلككه مككن
الرابط التالى ومعرفة مصدر الصور ورخصها.
http://archive.org/download/linuxawy_dairy/LogoLinks.pdf
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