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This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Arabic. It was not published by
the Free Software Foundation، and does not legally state the distribution terms for software that uses the
GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However، we hope that this
translation will help Arabic speakers understand the GNU GPL better.
هححذه ترجمححة غيححر رسححمية لرخصححة غنححو لعامحة الشححعب ) (GNU General Public Licenseإلححى العربيّححة .لححم تقححم مؤسسححة
البرمجيات الحرة بنشر هذا المستند ،،ول يُعِّين قاكنوكنيّا ً أاحكام توزيع برمجيٍّة تستخدم غنو جي بي إل )–(GNU GPLفقط النص
اﻷطصلي بالكنكليزّية يقوم بذلك .مع ذلك ،كنتمنى أن هذه الترجمة ستساعد الناطقين بالعربّية في فهٍم أفضل لحغنو جي بي إل.

رخصة "غنو لعامة الشعب" الدصدار  29 ،3حزيران )يونيو( 2007
احقوق التأليف والنشر © " 2007مؤسسة البرمجيات الحرة" ،1المتحدة</http://fsf.org> .
ُيسَم ح للجميع بَنسِخ وتوزيِع كنسٍخ احرف َّية من مستند هذه الرخصة ،غيَر أ ّ َن تعديل َه غير مسموح.

تمهيد
إن "رخصة غنو لعامة الشعب" هي رخصةُ "احقوٍق متروكة" 2احرة للبرمجيات وأكنواع أخرى من اﻷعمال.
إن تراخيَص معظم البرمجيحات وأعمحاٍل إجرائّيحة أخحرى ،3مصحممٌة لتزيحَل احريتحك فحي مشحاركة وتغييحر اﻷعمحال .علحى النقيحض ،إ ّ َن
"رخصححة غنححو لعامحة الشححعب" تهححِد ف لضححمان احريتححك لتشححارك وتغيّححر كاّفححة إطصححدارات بركنح امج ،4لضححمان بقححائه برمجيححةً احححرة لكححل
مستخدميه .كنحن ،مؤسسة البرمجيات الحرة ،كنستخدم "رخصة غنو لعامة الشحعب" لمعظححم برمجياتنححا؛ إكنهحا ُتطّبح ق أيضحا ً علحى أي
امجك أيضًا.
َ
عمل آخر ُأطصدر بهذه الطريقة من قبل مؤلفيه .يمكنك تطبيقها على بر
عندما كنتكلم عن البرمجيات الحرة ،5كنحن كنشير لحريةٍ وليس لِسعر .إن "تراخيصنا لعامة الشححعب" مصححممة للتأكّححد مححن أكنححه لححديك
الحرية لتوّزع كنسخا ً من برمجية احرة )وتفرض عليها ثمنا إن أردت( ،ومن أكنك تحصل على الن َححّص الححبرمجي الَمصححَدري 6أو يمكنححك
ذلك إن أردته ،ومن أكنه يمكنك أن تغّير البرمجية أو تستخدم أجزاء منها في برامج احرة جديدة ،ومحن أكنحك تعَلحم أكنحه يمكنحك القيححام
بهذه اﻷمور.
لحماية احقوقك ،كنحن بحاجة لمنع الخرين من كنكراكنها عليك أو مطالبتك بالتنازل عنها .ولذلك ،لديك مسؤوليات معينة إذا قمححت
بتوزيع كنسخٍ من برمجية أوالتعديل عليها :مسؤوليات ااحترام احرية الخرين.
ت مثل ً بتوزيع كنسخٍ من بركنامٍج مماثل ،سواءً أكان مجاكنا ً أو لقاء َأجر ،فيجب أن تنقل إلى المتلِّقين 7كنفححس الحريححات الححتي
فإذا قم َ
تلقيتها .يجب عليك أن تتأ ّ َكد من أكنهم هم أيضا ً يتلقون أو يمكن أن يتلقوا الن َّص البرمجي الَمصححَدري .ويجححب عليححَك أن ُتظِهححر لهححم
هذه اﻷاحكام كي يعرفوا احقوقهم.
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Free Software Foundation
"الحقوق المتروكة" هي الترجمة المقبولة احاليا ً لمفهححوم " "Copyleftالعححام ،علححى الرغحم مححن أ َّن كلمححة "  "leftل تحمححل معنححى "الححترك" فححي
المفهوم العام بالكنكليزية وإكنما هي تحمل معنى "اليسار" كتلعب لفظي على كلمة " "Rightفي "."Copyright
على سبيل المثال ،فإن كافة الخطوط المسَتخَدمة في هذا المستند مرّخصة بموجب "هذه الرخصة" وتدعى "."GNU FreeFont
أسَتخدم في هذه الترجمة كلمة بركنامج كنايًة عن بركنامج احاسوبي ) (Programوجمعها "برامج" وليس "برمجّيات" ،وأسَتخِدم اﻷخيرة كنايًة عن
المفهوم اﻷشَمل كما في عبارة "مجال برمجيات الحاسب" ،على سبيل المثال )والحاشية الّسابقة مثاٌل آَخر(.
Free Software
"النص البرمجي المصدري" ) (Source Codeالذي هو عادًة ما يسَتخدمه بركنامج "جامع" ) (Compilerأو ُمفِّسر )) (Interpreterمع الختل ف
بين الجامع والمفسر( لكنتاج بركنامج ،ويكون عادًة بلغة برمجية ُتقرأ من قبل الكنسان.
المستفيدين  -الحاطصلين على كنسخة من البرمجّية.

المطِّورون الذين يستخدمون رخصة "غنو جي بي إل" 8يحمون احقوقك من خلل خطوتين:
) (1يفِروضون احقوق التأليف والنشر على البرمجية ،و ) (2يقدمون لك هذه "الرخصة" ماِكنحيك اِلذن القاكنوكني لنسخ و/أو توزيع و/أو
تعديل هذه البرمجية.
من أجل احماية المطِّورين والمؤِّلفين ،تشَرح "الجي بي إل" بووضوح عدم وجود كفالة لهذه البرمجية الحرة .مححن أجحل مصحلحة كحل
من المستخِدمين والمؤِّلفين ،تتطلب "الجي بي إل" أن توسم 9ال ِن ّسخ المع َّدلة بما يدل أّكنها مع َّدَلحة ،كحي ل ُتنسحب مشحاكلهم خطحأ ً
ُ
َ َ
َ
َ
لمؤِّلفي إطصدارات سابقة.
لمستخدمين من تنصيب 10أو تشغيل ِكنَسخٍ مع َّدلة من البرمجية داخلهححا ،علححى الرغحم مححن أ ّ َن المصححِّنع
ِ
بعض اﻷجهزة مصممة لَمنع ا
ً
يمكنه ذلك .هذا يتنافى أساسا مع هد ف احماية احرية المستخدمين في تغيير البرمجية .يوَجد ال ّ َنمط الُمَمنَهحج لمثحل هحذه السحاءة
في مجال منتجات الستخدام الفردي ،احيث هو باﻷخص غير مقبول إطلقا ً .لذلك فقد طصممنا هذه النسحخة محن "الجحي بحي إل"
ت ُأخحرى ،فنحححن متححأهبين لنوّسحع هحذا
لنحِّظر ممارسة تلك المنَتجات .إذا كاكنت تنشأ مثل هذه المشاكل بدرجة كبيرة في مجححال ٍ
التدبير الاحتياطي من أجل تلك المجالت في إطصدارات مستقبلية من "الجي بي إل"َّ ،
لم ا كان لزما ً لحماية احرية المستخدمين.
أخيرًا ،إن كل بركنامج ُيعَتبر ُمه َّددا ً باستمرار من قبل امتيازات 11البرمجيات .من الواجب أ ّلَ
تسم ح الدَول للمتيازات بتقييححد تطححوير
َ
واستخدام البرمجيات على أجهزة احواسب اﻷغراض العامة ،ولكن في الدول التي تسم ح بذلك ،كنحن كنتمنى تج ُّنب الخطر الخاص
الذي تطّبقه المتيازات على البركنامج الحر الذي يمكن أن يجعله امتلكيّا ً 12فعليّا ً .لمنع هذا ،تكَفل "الجي بحي إل" أن المتيحازات
خدم لتجعل البركنامج غيَر ُاحر.
ل يمكن أن تُستَ َ
اﻷاحكام والشروط الدقيقة المتعّلقة بال ّ َنسخ والتوزيع والتعديل تتبع.

اﻷحكام والشروط
 .0تعاريف.
إّن عبارة "هذه الرخصة" تشير إلى الطصدار  3من "رخصة غنو لعامة الشعب".
إّن عبارة "احقوق التأليف والنشر" تعني أيضا ً القواكنين المشابهة لحقوق التأليف والنشر التي تط َّب ق على أكنواع أخرى من اﻷعمححال،
مثل أقنعة أكنصا ف النواقل )أشباه الموطصلت(.
إّن مصطل ح "البركنامج" يشير إلى أي عمٍل قابٍل ﻷن تُحفظ احقوق تأليفه وكنشره بموجب هذه "الرخصة" .هذا ويتححم التححوجه إلححى كححل
خٍص له بقول "أكنت" .13يمكن"للمر َّ
مر َّ
خص لهم" و"المتلِّقين" أن يكوكنوا أفرادا ً أو من ّ َظمات.
أن "ُتعِّدل" عمل ً يعني أن تنسخ منه أو تكِّيفه كله أو جحزءا ً منحه بشحكٍل يتطلححب إذن احقحوق تحأليف وكنشحر ،باسحتثناء طصحنع كنسحخة
مطاِبقة .ويدعى العمل الناتج "إطصدارا ً مع َّدل ً" من العمل الساب ق أو عمل ً "مبنيّ َا ً على" العمل الساب ق.
"عمل ُمغ َّطى" يعني كل ً أو أيّا ً من "البركنامج" غير المع َّدل أو عمٍل مبنٍّي على "البركنامج".
ٍ
إّن مصطل ح
ل ،يعني أن تفعل أ َّي شيٍء به ،بدون إذنٍ ،يمكحن أن يجعلحك مسحؤول ً 14بشحكل مباشحر أو غيحر مباشحر عحن اكنتهحاكٍ
أن "تواِلد" عم ً
بموجب قاكنون احقوق تأليف وكنشر معموٍل به ،باستثناء تنفيذه على احاسححب أو تعححديل كنسححخة خاطصححة بححك .التوالححد يتضححمن النسححخ
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" "GNU GPLاختصار لسم "رخصة غنو لعامة الشعب".
ُتعل ََّم بعلمة.
تثبيت بركناَمج Install -
المتياز أو براءة الختراع
جل الملكّية Proprietary -
مس َّ
وضميرا ً أووضميرا ً غائبا ً
مسؤول ً قاكنوكنيّا ً

والتوزيع )مع أو بدون تعديل( وجعله متوفرا ً للعامة وأكنشطة أخرى كذلك في بعض البلدان.
كن أطرافا ً أخرى من أن تصنع أو تتل ّ َقى كنسخًا .التفاعحل المجح ّ َرد محع مسحتخدمٍ محن
أن "َتفِرغ" 15عمل ً يعني أي كنوع من التوالد يم ِ ّ
غًا.
خلل شبكة احاسوبية بدون اكنتقاٍل لنسخة ل ُيع ُّد فرا َ
ت قاكنوكنية ملئمة" بقدر ما تتض ّ ًمن ميزة مناسبة وَجلّية احيث )َ (1تعِرض إشححعار احقححوق
إن واجهة مستخدم تفاعلية َتعِرض "إشعارا ٍ
تأليفٍ وكنشر ملئم ،و ) (2تخِبر المستخدم بأكنه ل يوجد كفالة للعمل )باستثناء الَقْدر الذي توّفره الضماكنات( ،وأ َّن المر َّ
خحص لهححم قححد
َيفِرغون العمل بموجب هذه "الرخصة" ،إوضافًة إلى كيفّية عرض كنسخة من هحذه "الرخصححة" .إذا كححاكنت الواجهحة تعحِرض لئححًة مححن
خيارات أو أوامر المستخِدم ،كقائمة مثل ً ،فعلى عنصر باِرز في اللئحة أن يحق ق هذا المعيار.

 .1الن َّص البرمجي الَمصَدري.
إّن "الن َّص البرمجي الَمصَدري" لعمل ما يعني الِّصيغة المف َّضلة للعمل لجراء تعديلت عليه" .النص البرمجي الغَروضي" يعنححي أ َّي
طصيغة غير مصدر ّ َية عن عَمل.16
تكون إّما معيارا ً رسمي ّا ً معّرفا ً من قبل هيئة معايير معتَر ف بها ،أو ،فحي احالحة واجهحات محح َّددة
ُ
إّن "واِجهة قياس ّ َية" 17تعني واجهةً
من أجل لغة برمجة مع ّ َينة ،فتلك التي ُتسَتخَدم على كنطاٍق واسع بين المطورين العاملين بتلك اللغة.
إّن "مكَتبات النظام" 18لعمٍل قابٍل للتنفيذ 19تتض ّ َمن أي شححيء عححدا العمححل ككححل ،احيححث )أ( يكححون متضح ّ َمنا ً فحي الصححيغة العاديّححة
كل جحزءا ً مححن ذاك العنصحر الرئيسححي ،و )ب( يعمححل فقحط لتمكيححن اسححتخدام العمحل مححع ذاك
لتحزيِم" 20عنصر رئيسي" ،لكنه ل يش ّ
"العنصر الرئيسي" ،أو ليحِّ ق "واجهة قياسّية" يتوّفر للعا َّمة تنفيُذ لها في طصيغة كن َّص برمجي َمصححَدري .إ ّ َن "عنصححرا ً رئيسححيا ً" فحي هحذا
السياق يعني عنصرا ً جوهريّا ً رئيسيا ً )كنواة ،21كنظام كنوافذ ،وما شاَبه( لنظام تشغيل مح َّدد )إن وِجد( يعمل عليه العمحل التنفيححذي ،أو
جاِمع مسَتعَمل لينِتج العمل ،أو مفِّسر كنص برمجي غَروضي مستعَمل لتشغيله.
"المصدر المتواف ق" 22لعمل في طصيغة كنص برمجي غروضي يعني كامل النص البرمجي المصدري اللزم لتوليد وتنصيب و)من أجححل
عمل تنفيذي( تشغيل النص البرمجي الغروضي ولتعديل العمل ،متضمنا ً المخطوطات البرمجية 23للتح ُّ
كم بهذه اﻷكنشطة .ومع ذلك،
إكنه ل يتضمن "مكتبات كنظام" العمل أو أدوات اﻷغراض العامة أو البرامج الحّرة المتوفرة عمومح ا ً والححتي تُسححَتخَدم غيححر معّدل َححة فححي
ل" ،المصحدر المتوافحح ق" يتضححمن ملفححات تعريححف واجهححة مترافقححة محع
تأدية تلك اﻷكنشطة ولكنها التي ل تكون جزءا ً مححن العمححل .مث ً
24
ملفات مصَدرية للعمل ،والنص البرمجي المصَدري للمكتبات الُمتَشاَركة و البرامج الفرعية الموطصولة ديناميكيّ َا ً التي طص ُححمَم العمححل
تحديدا ً ﻷن يتطل ََّبها ،على سبيل المثال من قَبل تواطصلت البياكنات الخصوطصية أو التحك ُّححم فححي الححدّف ق بيححن تلححك البرامحج الفرعيّححة
وأجزاء أخرى من العمل.
ل يجب أن يتضمن "المصدر المتواف ق" أي شيء يمكححن للمسححتخِدمين إعححادة توليححده أوتوماتيكيححا ً مححن أجح زاء أخحرى مححن "المصححدر
المتواف ق".
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تنقل ملكية
وص برمجية في هذا المستند فهي كما يحدده الباب  .1ولكن للتووضي ح وخارج هذه "الرخصة" فإن "النص البرمجي الغَروضي
أينما ترد تعاريف كنص ٍ
)الهَد ف(" ) (Object Codeيكون عادًة بلغة اﻵلة وهو ما ينتج عادًة عن بركنامج جامع أو ُمفِّسر.
Standard Interface
System Libraries
تنفيذي Executable -
ت قابلٍة للستخدام من قبححل "المسححتخدمين النهححائيين )العححاديين(" كملححف
التحزيم هو تووضيب البرامج أو النصوص البرمجية الغروضية في ملّفا ٍ
تنفيذي أو مضغوط )مؤرَشف( عادًة.
كل كنظام تشغيل يحتوي على كنوع من كنواة ) .(Kernelوأبرز اﻷمثلة عن كنواة كنظام تشغيل هي النواة لينكس ) (Linuxالتي تتحد مع برمجيات
غنو )بشكل أساسي( لتشكيل كنظام تشغيل  GNU/Linuxالذي يشار إليه شعبيا ً وبشكل غير طصائب بكلمة "لينكس" فقط.
Corresponding Source
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"المصدر المتواف ق" لعمل في طصيغة كنِّص برمجي َمصَدر هو ذلك العمل كنفسه.

 .2أذونات أساسّية.
جميع الحقوق الممنواحة بموجب هذه الرخصة ممنواحٌة ﻷ ََجل احقوق التأليف والنشححر المووضحوعة علححى "البركنامحج" ،ول رجعححة فيهححا
خرَج الناتج عن
شريطة استيفاء الشروط المذكورة .تؤّكد ُهذه "الرخصة" طصرااحًة ِإذكنَك المطَل ق لتشغيل "البركنامج" الغير مع َّدل .إ ّ َن ال َ
كل عمل ً مغّطى .تعتر ف هذه "الرخصححة"
خْرج ،كنظرا ً لمحتواه ،يش ِ ّ
تشغيِل عمٍل مغ َّطى يكون مغّطى بهذه "الرخصة" فقط إذا كان ال َ
بحقوقك المشروعة بالستخدام المنِصف أو ما يماثله ،كما ينّص قاكنون احقوق التأليف والنشر.
يمكنك أن تصنع و تشّغل و تواِلد أعمال ً مغّطاة ل تقوُم بفراِغها بدون شروط طالما أن رخصححتك مححن كنااحيححة أخحرى سححارية المفعححول.
يمكنك أن َتفِرغ أعمال ً مغطاة للخرين للغاية الفردية فححي جعلهححم يقومحون بتعححديلت احصححرية مححن أجلححك ،أو تزويححدك بتسححهيلت
كم بحقوق تأليفها وكنشرها .مما يححوجب
لتشغيل تلك اﻷعمال ،شريطة قبولك بأاحكام هذه "الرخصة" في فراغ كل المواد التي ل تتح ّ
هؤلء الذين يصنعون أو يشغلون اﻷعمال المغطاة من أجلك أن يقومحوا بحذلك كنيابححًة عنحك احصحرا ً ،تححت توجيهحك ورقابتحك بأاحكحام
كنسخ عن موادك المحمية بحقوق التأليف والنشر خارج علقتهم معك.
ٍ
تمنعهم من طصنع أّي
الفراغ تحت أية ظرو ف أخرى مسموح به فقط تحت الشروط المذكورة أدكناه" .الترخيص الفرعي"  25غير مسموح :الباب  10يجعله
من غير الضروري.

 .3حماية حقوق المستخدمين القانونية من قانون مكافحة التهّر.ب.
ل يجب أن يُعَتبر أي عمل مغطى جحزءا ً محن قيحاس تكنولحوجي معمحوٌل بحه بمحوجب أي قحاكنون سحاري المفعحول وافيحا ً اللتزامحات
بموجب المادة  11من ميثاق منظمة الحقوق الفكرية العالميححة ) (WIPOلحقححوق التححأليف والنشححر المتبنححى فححي  20كححاكنون اﻷول
)ديسمبر(  ،1996أو أية قواكنين مماثلة تحِّظر أو تقِّيد إبطال مثل هذه القياسات.
عندما تفِرغ عمل ً مغّطى ،أكنت تتنازل عن أي سلطة قاكنوكنية لَمنع إبطحال القياسحات التكنولوجيحة بقحدر محا مثحل هحذا البطحال يتحم
بممارسة احقوقٍ بموجب هذه "الرخصة" فيما يتعّل ق بالعمل المغّطى ،وأكنت تححداحض أي كنيححة للحححد مححن تشححغيل أو تعححديل العمححل
كوسائل لفرض احقوقك أو احقوق أطرا ف ثالثة القاكنوكنية وضد مستخِدمي العمل لمنع إبطال القياسات التكنولوجية.

 .4فراغ نسخ حرفية.
يمكنك فراغ كنسخٍ احرفية من كنص"البركنامج" المصدري كما تلقيه ،في أي وسيطة ،شحرط أن تنشححر بشححكل بححارز ومناسحب علحى كحل
كنسخة إشعارا ً ملئما ً لحقوق التأليف والنشر؛ احافظ على سلمة كافة الشعارات الحتي تفيحد بحأن هحذه "الرخصحة" وأيحة شحروط غيحر
اختيارّية مضاَفة احسب الباب ُ 7تط َّب ق على النص البرمجي؛ احافظ على سححلمة كافححة إشححعارات غيححاب أيححة كفالححة ،وأعطححي كافححة
كنسخة عن هذه "الرخصة" مع "البركنامج".
ً
المتلّقين
يمكنك فرض أي ثمن أو بل ثمن لكل كنسخة َتفرغها ،ويمكنك تقديم الدعم أو احماية الضمان مقابل رسم معين.

 .5فراغ نسخ مصدرية مع ّ َدلة.
يمكنك أن َتفِرغ عمل ً مبنيا ً على "البركنامج" ،أو التعديلت التي تنتجحه محن "البركنامحج" ،وذلحك فحي طصحيغة كنحص برمجححي مصحدري
بموجب أاحكام الباب  ،4شريطة أن تفي أكنت أيضا ً بكل هذه الشروط:
أ( يجب أن يحمل العمل إشعارات بارزة تفيد بأ َّكنك ع َّدلته ،مع إعطاء تاريخ مناسب.
ب( يجب أن يحمل العمل إشعارات بارزة تفيد بأ ّ َكنه ُأطصِدر بموجب هذه "الرخصة" وأية شروط أوضيفت تحت الباب  .7هذا الشرط
يعِّدل الشرط في الباب  4كي "تبقى كل الشعارات سليمة".
 ف ثالث بموجب رخصة.
 25الرخصة الفرعية ) (Sublicenseهي من ح احقوق محددة ومرخصة إلى طر ٍ

ج( يجب أن ترِّخص العمل ككل بموجب هذه "الرخصة" لمن يمكححن أن يمتلحك كنسحخة .هحذه "الرخصحة" سحتطب ق عنحدها ،محع أي
شروط إوضافية قابلة للتطبي ق من الباب ،7علححى كامحل العمححل ،وكحل أجزائححه ،بصححر ف النظححر عححن كيفيححة تحزيمهححم .ل تعطحي هححذه
بطل إذكنا ً كهذا إن كنت قد تلقيته بشكل منفصل.
الرخصة الذن بترخيص العمل بأي طريقة أخرى ،لكنها ل تُ ِ
د( إذا كان للعمل واجهات مستخِدم تفاعلية ،فيجب على كل منها أن يعرض "إشعارات قاكنوكنية ملئمة"؛ على كل احال ،إذا كححان
"للبركنامج" واجهات تفاعلية ل تعرض "إشعارات قاكنوكنية ملئمة" ،فإن عملك ل يحتاج ﻷن يجعلها تفعل ذلك.
إن تجميعا ً من عمل مغطى مع أعمال منفصلة ومستقلة ،والتي ليست بطبيعتها امتدادات للعمل المغطى ،والحتي ليسحت متححدة
ل ،في أو علححى سححعة تخزيححن أو وسححيطة توزيححع ،تححدعى "احاِطصحل" )مجمححوع( إذا كححاكنت التجميححع
معه كأن تشكل بركنامجا ً أكبر مث ً
خدم للحد من وطصول أو الحقوق القاكنوكنيححة لمسحتخدمي التجميحع أبعحد ممحا تسحم ح بحه اﻷعمحال
واحقوق تأليفه وكنشره الناتجة ل ُتستَ َ
الفراديةَ .تضميُن عمل مغّطى في احاطصل ل يجعل هذه "الرخصة" ُتط َّب ق على اﻷجزاء اﻷخرى من الحاطصل.

 .6فراغ دصيغ غير مصدرّية.
يمكنك أن تفِرغ عمل ً مغطى فحي طصححيغة كنححص برمجححي غروضحي بمححوجب أاحكححام اﻷبحواب  4و ،5حح شححريطة أن تفححرغ أيضححا ً "المصححدر
المتواف ق" القابل للقراءة من قبل اللة بموجب أاحكام هذه الرخصة ،في وااحدة من هذه الطرق:
أ( تفِرغ النص البرمجي الغروضي في منَتج فيزيائي )من وضمنه وسيطة التوزيع الفيزيائية( أوتدمجه فيه ،يرافقه "المصدر المتواف ق"
مث َّبتا ً على وسيطة فيزيائية متينة مستخدمة استهلكيا ً لتبادل البرمجيات.
ب( تفِرغ النص البرمجي الغروضي في منَتج فيزيائي )من وضمنه وسيطة التوزيع الفيزيائيححة( أوتحدمجه فيححه ،يرافقححه عححرض مكتححوب
طصال ح لثل ث سنوات على اﻷقل وطصال ح طالما أكنك تعرض "قطع تبديل" أو دعم الزبون لنموذج المنَتج ذاك ،لتعطحي أي أاححد يححوز
النص البرمجي الغروضي إما ) (1كنسخة من "المصدر المتواف ق" لكل البرمجيات المغطاة بهذه "الرخصة" في المنتج ،على وسيطة
فيزيائية متينة مستخدمة استهلكيا ً لتبادل البرمجيات ،بسعر ل يتعدى الكلفة المعقولة لقيامك فيزيائيّا ً بفَراغح ك هححذا للمصححدر ،أو )
 (2النفاذ لنسخ "المصدر المتواف ق" من مخّدم شبكة بدون رسوم.
ج( تفرغ كنِسخا ً إفرادية من النص البرمجي الغروضي مع كنسخة من العححرض المكتححوب لتححأمين "المصححدر المتوافحح ق" .إن هحذا البححديل
عرض كهذا ،طبقا ً للبححاب الفرعحي
ٍ
مسموح به فقط من احين لخر وبشكل غير تجاري ،وفقط إذا تلقيت النص البرمجي الغروضي مع
6ب.
د( تفرغ النص البرمجي الغروضي عبر توفير النفاذ من مكان محح َّدد )مجاكنححا ً أو بكلفححة( ،وتحوفير وطصحول مكححافئ "للمصحدر المتوافح ق"
بنفس الطريقحة محن خلل كنفحس المكحان بحدون تكلفحة إوضحافية .عليحك أل تسحتلزم المسحتفيدين بنَسححخ "المصحدر المتوافح ق" والنحص
البرمجي الغروضي معًا .إذا كان مكان َكنسخ النص البرمجي الغروضي هحو مخححِّدم شحبكة ،يمكحن أن يكحون "المصحدر المتوافحح ق" علحى
مخدم مختلف )يدار من قبلك أو من قبل طحر ف ثحالث( يححدعم تسحهيلت كنسححٍخ مكافئحة ،شححريطة إبقائحك علحى تعليمحات واوضححة
بجاكنب النص البرمجي الغروضي تقول بمكان إيجاد "المصدر المتواف ق" .بصر ف النظر عن ماهية المخدم الذي يستضححيف "المصححدر
المتواف ق" ،أكنت تبقى ملَزما ً بضمان توافره ما دامت هناك احاجة لتلبية هذه المتطّلبات.
هح( تفرغ النص البرمجي الغروضي باستخدام تسليمِ كنظير لنظير ،26شريطة أن تعِلححم النظححراء اﻵخريححن أيححن يتححو ّ َفر النححص الححبرمجي
الغروضي و"المصدر المتواف ق" لعاّمة الشعب بدون تكلفة بموجب الباب الفرعي 6د.
إن قسما ً قابل ً للفصل من النص البرمجي الغروضي ،الذي كنصه البرمجي المصدري ُمسَتبَعد من "المصدر المتواف ق" "كمكتبة كنظححام"،
برمجي غروضيّ.
ٍّ
ل يحتاج أن يكون مضّمنا ً في فراغ قطعة عمِل كنصٍّ
إّن "منَتج مستخِدم" هو إما )" (1منَتج استهلكي" ،والذي يعني أي ملكية شخصية ملموسة والتي هححي عححادًة مسححتخدمة ﻷغح راض
شخصية أو عائلية أو منزلية ،أو ) (2أي شيء مص َّمم أو ُمَباع للمشاركة في تصميم المسححكن .فحي تحديحد محا إذا كحان منَتحج محا هحو
منَتج مستهِلك ،فإن القضايا الملتبسة يجب أن تحل لصال ح التغطية .من أجل منَتج مع ّ َين احصَل عليه مستخِدم مع ّ َين ،فإّن عبارة
"مستخَدم عادًة" تشير إلى استخدام شائع أو كنموذجي لصنف المنتج ذالك ،بصححر ف النظححر عححن ووضحع المسححتخِدم المعيّ َححن أو عححن
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الطريقة التي يستَخدم فيها المنَتج فعلي ًّا ،أو َيتو ّ َقع أو من المتو ّ َقع أن يستخِدمها .إن منَتجا ً ما هو منَتج استهلكي بصر ف النظححر مححا
إذا كان لديه جوهريا ً استخدامات تجارية أو طصناعية أو غير استهلكية ،ما َلم تمِّثل مثل هذه الستخدامات اﻷسلوب الهام الواحيححد
في استخدام المنَتج.
تنصيب" "منَتج مستخِدم" تعنى أي أساليب أو إجراءات أو مفاتي ح تفويض أو غيرها من المعلومات المطلوبة لتنصيب
ِ
"معلومات
وتنفيذ طصيغ معدلة محن عمحل مغطحى فحي "منَتحج المسحتخِدم" ذاك مححن كنسحخة مع َّدلحة محن "مصحدره المتوافح ق" .يجحب أن تكفحي
المعلومات لضمان أن استمرار عمل النص البرمجي الغروضي المعح َّدل ،ول بححأي احححال يمكححن أن يُمَنحع أو يتعححارض لمجححّرد فقححط أّن
تعديل ً قد جرى.
إذا قمت بفراغ قطعة عمل كنص برمجي غروضي تحت هذا البحاب فحي أو محع أو تحديحدا ً للسحتخدام فحي "منَتحج مسحتخِدم" ،وكحان
الفراغ يحد ث كجحزء محن مناَقَلحة 27بحيحث يُنقَحل احح ق امتلك واسحتخدام "منَتحج المسحتخِدم" إلحى المسحتفيد للبحد أو ﻷجل مححدد
)بصر ف النظر عن كيفية توطصيف المناقلة( ،فيجب أن يكون "المصدر المتواف ق" المفححَرغ تححت هحذا البحاب مصححوبا ً "بمعلومحات
ت ل أكنت ول أي طر ف ثالث تحتجزون القحدرة 28علحى تنصحيب كنححص برمجحي غروضحي
التنصيب" .ولكن هذا الشرط ل ينطب ق إذا كن َ
29
مع َّدل على "منَتج المستخِدم" )كتنصيب العمل في  ROMمثل ً(.
إن شرط توفير "معلومات التنصيب" ل يتضّمن شرَط مواطصلة تقديم خدمة الححدعم أو الضححمان أو تحححديثاتٍ لعمححل قححد تححم تعححديله أو
تنصيبه من قبل المتلقي ،أو "لمنَتج المستخِدم" الذي تم تعديله أو تنصيبه .هذا ويمكن أن ُيرَفض الوطصول إلححى شحبكة عنححدما يححؤِّثر
التعديل كنفسه ماديّا ً وبشكل سّيء على عمل الشبكة أو ينتهك قواعد وبروتوكولت التصال عبر الشبكة.
يجب على "المصدر المتواف ق" المفروغ وتعليمات التنصيب المق ّ َدمة وفقححا ً لهحذا البحاب أن تكحون فحي طصححيغة موّثقحة علكني ّححًة )ومحع
طلحب مفتااحح ا ً أو كلمحة محرور خاّطصحة لفحّك التحزيحم أو القحراءة أو
تنفيٍذ متاٍح للعاّمة في طصيغة كنحص برمجحي مصحدري( ،و يجحب أل ّ تت ّ
ال ّنَ سخ.

 .7شروط إضافية.
"أذوكناتٌ إوضافية" هي أاحكام تزيد أاحكام هذه الرخصة بصنع استثناءاتٍ من وااحد أو أكححثر مححن شححروطها .تعامَححل اﻷذوكنحات الوضححافية
طبَح  ق.
التي يمكن تطبيقها على "البركنامج" بكامله كما لو كاكنت مدرجة في هذه "الرخصة" ،بقدر ما تكون طصالحة بمحوجب قحاكنون مُ ّ
يستخدم منفردا ً بموجب هذه اﻷذوكنححات،
َ
إذا كاكنت اﻷذوكنات الوضافية تطب ق فقط على جزء من "البركنامج" ،فإن هذا الجزء يمكن أن
ولكن يبقى كامل "البركنامج" محكوما ً بموجب هذه "الرخصة" بدون ااحتساب اﻷذوكنات الوضافية.
عندما تفرغ كنسخة من عمل مغّطى  ،يمكنك أن تختار إزالة أية أذوكنات إوضافية من تلك النسخة أو من أي جزء منها) .يمكن كتابة
أذوكناٍت إوضافية لتتطلب إزالتها الذاتية في احالت محددة عندما تعِّدل العمل( يمكنك أن تضع أذوكنات إوضافية على محادة 30مضحافة
على عمل مغطى من قبلك ،التي لديك لها أو يمكنك إعطاؤها أذون احقوق النشر الملئمة.
بصر ف النظر عن أي احكم ااحتياطي آخر في هذه "الرخصة" ،لماّدة تضيفها إلى عمححل مغّطححى ،يمكنححك )إذا كنححت مجححازا ً مححن قبححل
احاملي احقوق كنشر تلك المادة( أن تزيد أاحكام هذه "الرخصة" بأاحكام:
أ( كنكران الضمان أو تحديد المسؤولية بشكل مختلف عن أاحكام اﻷبواب  15و  16من هذه "الرخصة" ،أو
مؤلف في تلك المححادة أو فحي "الشحعارات القاكنوكنيحة المناسححبة"
ٍّ
ب( استلزام المحافظة على إشعارات قاكنوكنية معقولة أو مشاركات
المعرووضة من قبل اﻷعمال التي تحتويها؛ أو
معدَ لة من مادة كهذه موسومة بطرق معقولة على أّكنها مختلفححة
ج( احظر تحريف أطصل تلك المادة أو استلزام أن تكون الطصدارات ال ّ
27
28
29
30

طصَفَقة
تحتفظون ﻷكنفسكم فقط
"ذاكرة القراءة فقط"
عندما ترد كلمة "مادة" في الباب  7فهي تعني ماّدة مكّوكنة )أداة ،جزء فيزيائي ،غيححر رواححي ("material" ،ول تعنححي مححاّدة مححن قححاكنون أو كنححص
كمواد رخصة ما!

عن الطصدار اﻷطصلي؛ أو
د( الحد من استخدام أغراض الدعاية ﻷسماء مرخصي أو مؤلفي المادة؛ أو
هح( رفض من ح احقححوق بمححوجب قححاكنون العلمحات التجاريححة لسححتخدام بعححض اﻷسححماء التجاريححة أو العلمحات التجاريححة أو علمحات
الخدمات؛ أو
معدَلة منها( مححع الفتراوضححات
ّ
و( استلزام دفع تعويض لمرخصي ومؤلفي تلك المادة من قبل أي أاحد يقوم بفراغها )أو فراغ إطصدارات
تفرض مباشرة على أولئك المرخصين والمؤلفين.
التعاقدية بمسؤولية المتلقي ،ﻷي مسؤولية أن هذه الفتراوضات التعاقدية َ
تعتَبر كاّفة اﻷاحكام الجبارية الوضافية اﻷخرى "مزيدا ً من القيود" وضمن معنى الباب  .10إذا كان "البركنامحج" كحيححن تلقيتححه ،أو أي
جزء منه ،يحوي إشعارا ً يفيُد بأّكنه خاوضع لهذه "الرخصة" مصحوبا ً
مزيد من التقييد ،فيمكنك إزالة هذا الحكم .إذا كان مستندُ
ٍ
بحكم ل
ٍ
ترخيٍص يتضمن مزيدا ً من التقييد ولكن يسم ح بإعادة الترخيص أو الفراغ بمحوجب هحذه "الرخصحة" ،يمكنحك إوضحافة محواد محكومحة
عمل مغطى ،شريطة أن المزيد من التقييد ل يبقي مثل هذا الفراغ أو إعادة الترخيص.
ٍ
بأاحكام مستند الترخيص ذاك إلى
إذا قمت بإوضافة أاحكام تتف ق مححع هححذا البححاب إلححى عمححل مغطحى فيجححب عليححك أن تَضحع فححي ملفححات المصححدر المتعل ّقححة تصححريحا ً
باﻷاحكام الوضافّية التي ُتط َّب ق على تلك الملفات ،أو إشعارا ً يدل على مكان وجود اﻷاحكام القابلة للتطبي ق.
ب مسححتقل ،أوكاسححتثناءات؛ والشححروط المححذكورة أعله
يمكن أن ُتصا َ
غ أاحكام إوضافية اختيارّية أو إجبارّية في طصيغة ترخيححصٍ مكتححو ٍ
تنطب ق في الحالتين.

 .8إنهاء )إبطال الرخصة(.
ل يجوز لك أن توالد أو تعدل عمل ً مغطى إل كما اشتُِرط بشكل واوض ح بمححوجب هحذه "الرخصححة" .إّن أي محاولححة لتوالححده أو تعححديله
خلًفا لذلك هي باطلة ،وسيؤدي تلقائيا ً إلى إكنهاء احقوقك بمححوجب هحذه "الرخصححة" )بمححا فحي ذلححك أي تراخيححص امتيححازات ممنواححة
بموجب الفقرة الثالثة من الباب .(11
تأليف وكنشرٍ مح َّدد ُيستَرّد )أ(
ٍ
ومع ذلك ،إذا أوقفت كافة اكنتهاكات هذه "الرخصة" ،فإن الترخيص الخاص بك من قبل طصااحب احقوق
مؤقتا ،ما لم يقم وإلى احين أن يقوم طصااحب احقوق التأليف والنشر طصرااحة وكنهائيا ً بإكنهاء الترخيص الخاص بك) ،ب( بشكل دائححم ،إذا
فشل طصااحب احقوق التأليف والنشر بإعلمك بالكنتهاك عبر بعض الوسائل المعقولة قبل مضي  60يوما تلي وقف الكنتهاكات.
وعلوة على ذلك ،فإن الترخيص الخاص بك من قبل طصااحب احقوق تححأليفٍ وكنشححرٍ معيّححن يُسححتَرّد بشححكل دائححم فححي احححال أن احامحل
احقوق التأليف والنشر قام بإعلمك بالكنتهاك عبر بعض الوسائل المعقولة ،وكاكنت المرة اﻷولي التي تتلّقى فيها إشعار اكنتهاك لهححذه
"الرخصة" )ﻷي عمل( من طصااحب احقوق التأليف والنشر ذاك ،،وقمت بمعالجة الكنتهاك قبل مضي  30يوماً تلي استلم الخطار.
إكنهاء احقوقك بموجب هذا الباب ل ينهي تراخيص اﻷطرا ف الذين تلقوا كنسخاً أو احقوقا ً من قبلك بموجب هذه "الرخصة" .إذا أُكنهيت
احقوقك ولم ُتستَرّد بصفة دائمة فأكنت ل تتأّهل للحصول على تراخيص جديدة لنفس المادة )العمل( بموجب الباب .10

 .9القبول ليس مطلوبا ً للحصول على نَسخ.
ليس مطلوبا ً منك أن تواف ق على هذه "الرخصة" للحصول على أو تشغيل كنسححخة مححن "البركنامحج" .التوالححد الوضحافي لعمححل مغطححى
يحد ث فحسب كنتيجة لستخدام تسليم كنظير لنظير للحصول على كنسخة ول يتطّلب القبول كححذلك .غيححر أكن ّححه ل يوجحد شححيء آخحر
عدا هذه "الرخصة" يمنحك الذن لتوالد أو تعدِّل أي عمل مغّطى .تنتهك هححذه اﻷفعححال احقححوق التححأليف والنشححر إذا كنححت ل توافحح ق
على هذه "الرخصة" .وبالتالي ،عند تعديل أو توالد عمل مغّطى ،فإكنك تشير إلى موافقتك على هذه "الرخصة" للقيام بذلك.

 .10الترخيص التلقائي للمتلقين النهائيين.
في كل مرة تفرغ فيها عمل ً مغطى ،يحصل المستلم تلقائيا ً على ترخيص مححن المرخصححين اﻷطصححليين لتشححغيل وتعححديل وتوالححد هححذا
العمل ،خضوعا ً لهذه "الرخصة" .وأكنت لست مسؤول عن تطبي ق الذعان من قبل أطرا ف ثالثة لهذه "الرخصة".

نظََمة ،أو تقسيم مُ َّ
"مناقلة كيان" هو عبارة عن مناقلة كنقل سيطرةِ مُ َّ
نظَمَححات.
نظَمة ،أو دمححج مُ ّ
نظَمة ،أو جوهريًّا ،جميع موجودات ُم ّ
إذا كان توالد عمل مغطى ينتج عن مناقلة كيان ،فكل طر ف من هذه المناقلة يتلقى كنسخة من العمححل يتلقححى أيضححا ً أيححة تراخيححص
للعمل كان الفري ق الساب ق في المصلحة 31قد أعطاها أو يمكن أن يعطيها بموجب الفقححرة السححابقة ،بالوضحافة إلححى اححح قٍّ فححي احيححازة
"المصدر المتواف ق" للعمل من الفري ق الساب ق فحي المصححلحة ،إذا كحان الفريحح ق السححاب ق يمتلكححه أو يسحتطيع الحصحول عليحه بجهحود
معقولة.
ل يجوز أن تَفِرض أية قيود إوضافية على ممارسة الحقوق الممنواححة أو المؤكحدة بمححوجب هححذه "الرخصححة" .علححى سححبيل المثححال ،ل
يجوز أن تفرض رسوم ترخيص أو أتعاب أو تكلفة أخرى لممارسة الحقوق الممنواحة بموجب "الرخصة" ،ول يجححوز أن تبححدأ مقاوضححاةً
اكنتهكت بصنع أو اسححتخدام أو بيححع أو
)بما فيها المطالبة المتقاطعة أو المضاّدة في دعوى قاكنوكنية( زاعمًا أن أي مطالبةٍ بامتياز 32قد ِ
عرض بيع أو استيراد "البركنامج" أو أي قطعٍة منه.

 .11امتيازات.
"المساهِم" هو طصااحب احقوق التأليف والنشر الذي يجيز بمححوجب هححذه "الرخصححة" اسححتخدام "البركنامحج" أو عمل ً بُنححَي "البركنامحج"
عليه .العمل المرخّص بالتالي يدعى "إطصدار المساهم" الخاص بالمساهم.
إ ّ َن "مطالبات المتياز اﻷساسية" من ِقَبل مساِهم هي كل مطالبات المتياز التي يملكها أو يسيطر عليها المساهم سححواء المكتسححبة
بالفعل أو المكتسبة لاحقًا ،التي ُتنتََهك بطريقة ما ،بصنع أو استخدام أو بيع كنسخة المساهم الخاطصة بهححا بمححوجب "هححذه الرخصححة"،
لكنها ل تتضمن المطالبات التي اكنتهكت فقحط كنتيجحة للمزيحد محن تعحديل إطصحدار المسحاهم الخاطصحة بهحا .ﻷغح راض هحذا التعريحف،
"السيطرة" تشمل الح ق في من ح تراخيص فرعية لمتيازات بما يتلءم مع مقتضيات هذه "الرخصة".
كل مساهم يمنحك ترخيص امتياٍز غير احصري وعالمي النطاق ومعفًى من اﻷتعاب بموجب مطالبات المتيححاز اﻷساسححية مححن ِقبَححل
تشغل وتعدّل وتواِلحد محتويحات إطصحدار المسحاهم الخاطصحة
ّ
مساِهم ﻷن تصنع وتستخدم وتبيع وتعرض للبيع وتستورد وخل ف ذلك أن
بها.
إّن عبارة "ترخيص امتياز" في الفقرات الثل ث التالية هي أي اتفاق أو التزام واوض ح ،كيفما سّمَي ،وليس لفرض امتياز )كإذن طصححري ح
بممارسة امتياز أو التعهد بعدم الملاحقة قضائيا بسبب اكنتهححاك امتيححاز( .كححي "تمنحح ح" ترخيححص امتيححاز كهحذا لطححر ف يعنححي أن تححبرم
اتفاقيًة أو التزاما ً كهذا بعدم فرض امتياز على الطر ف.
إذا قمت بفراغ عمل مغطى ،عن معرفٍة معتمدا ً على ترخيص امتياز بذلك ،ولم يكححن "المصححدر المتوافحح ق" للعمححل متااحح ا ً ﻷي أاححد
لينسخه بدون كلفة وبموجب أاحكام هذه "الرخصة" من خلل مخدم شبكة متاح للعاّمة أو وسائط أخرى يمكن الوطصولة إليها بيسر،
ب لتحححرم كنفسححك مححن السححتفادة مححن ترخيححص
عندها يتوجب عليك إما أن ) (1تجعل "المصدر المتواف ق" متااحا ً هكذا ،أو )ُ (2تر ِتّ َ
ب بطريقة تتف ق مع متطلبات هحذه "الرخصححة" لتمديححد ترخيححص المتيححاز للمتلقيححن
المتياز من أجل هذا العمل المحدد ،أو )ُ (3تر ِتّ َ
النهائيين" .عن معرفٍة معتمدا ً" يعني أكنه لديك معرفة فعلية أكنه ،لول ترخيص المتياز ،فإن فراغك للعمل المغطى فححي بلححد مححا ،أو
ت قابلحة للتحديححد فحي ذاك البلحد احيحث لحديك
استخدام مستِلميك للعمل المغطى في بلد ،يشكل اكنتهاكا ً لو ٍ
ااحد أو أكثر من امتيححازا ٍ
سبب للعتقاد بأكنها طصالحة.
عمل أو فيما يختص بمناقلة أو ترتيب وااحد ،تفرغ عمل ً مغطححى أو توالححده بتقححديم فراغحه ،وتمنحح ح ترخيححص امتيححاز لبعححض
ً
إذا كنت،
اﻷطرا ف الذين يتلقون العمل المغّطى بما يسم ح لهم باستخدام أو توالد أو تعديل أو فراغ كنسخة محددة من العمل المغطححى ،فححإن
ترخيص المتياز الذي تمنحه يشمل تلقائيا جميع المستفيدين من العمل المغطى وأعماٍل مبنية عليه.
ترخيص امتيازٍ "تمييزيّا ً" إذا لم يتض ّ َمن وضمن كنطاق تغطيته ،أو يحظر ممارسة ،أو مشترطا ً على عححدم ممارسححة وااححد أو أكححثر
ُ
يعتبر
من الحقوق المكفولة خصيصاً بموجب هذه "الرخصة" .ل يمكنك فراغ عمل مغطى إذا كنت طرفاً في ترتيب مع طحر ف ثححالث هحو
في أعمال توزيع البرمجيات ،الذي بموجبه قمت بالدفع إلى الطر ف الثالث بناء على كنشححاطك فححي فححراغ العمححل ،والححذي بمححوجبه
نسخٍ
مََن ح الطر ف الثالث ،إلى أي طر ف من اﻷطرا ف الذين سيتلقون العمل المغطى منك ،ترخيص امتياز تمييزي )أ( فيما يتعل ق ب َ
 31الفري ق الذي كان يحتفظ بالحقوق أو المصال ح التي أطصب ح غيره يحتفظ بها.
 32مطالبة المتياز أو براءة الختراع ) (Patent Claimهي جزء من المتياز أو طلبححه )طلححب تسححجيله( والححذي يحححدد كنطححاق الحمايححة الححذي يمنحححه
المتياز.

ت بفراغه )أو كنسَخ طصنعت من هذه النسَخ( ،أو )ب( أساسا ً من اجل وفيما يتعلح ق بمنتجحات مححددة
من العمل المغّطى الذي قم َ
خلت في ذلك الترتيب ،أو ترخيص المتياز ذاك قبل  28آذار )مارس( .2007
أو تجميعات تحوي العمل المغّطى ،ما لم تكن قد أد ِ
فسَر على اّكنه إقصاء أو تقييد ﻷي تراخيص وضمنية أو دفاعات خرق أخرى قد تكون بخل ف ذلك متااحة
ليس في هذه "الرخصة" ما يُ ّ
لك بموجب قاكنون امتيازات ساري المفعول.

 .12ل تنازل عن حرية اﻵخرين.
إذا تم فرض شروط عليك )سواء بواسطة احكم قضائي أو اتفاقية أو غير ذلك( تتناقض مع شروط هذه "الرخصة" ،فإكنها ل تعفيك مححن
شروط هذه "الرخصة" .إذا كنت ل تستطيع فراغ عمل مغطى يلبي في الوقت ذاته التزاماتك بموجب هذه "الرخصة" وأي التزامحات
أخرى ذات طصلة ،فل يمكنك فراغه على الطلق عندئذ كنتيجة .على سبيل المثال ،إذا كنت موافقححا ً علححى اﻷاحكححام الححتي تلزمح ك
بجمع أتعاب لمزيد من الفراغ من هؤلء الذين تفرغ "البركنامج" لهم ،فالطريقة الواحيدة التي تمكنك من إروضاء تلك اﻷاحكام وإروضاء
هذه "الرخصة" معا ً هي المتناع كليا ً عن فراغ "البركنامج".

 .13استخدم مع "رخصة غنو أّفيرو لعامة الشعب".33
بصر ف النظر عن أي احكم ااحتياطي آخر في هذه "الرخصة" ،لديك الذن بالربط أو الجمع بين أي عمل مغطى مححع عمححل مرخحص
بموجب الطصدار  3محن "رخصحة غنحو أّفيحرو لعامحة الشحعب" فحي عمحٍل مغّطحى وااححد ،وبفحراغ العمحل الناتحج .سحتبقى أاحكحام هحذه
"الرخصة" سارية على الجزء الذي يكون العمل المغّطى ،ولكن المتطّلبات الخاطصة برخصححة "غنححو أّفيححرو لعامحة الشححعب" ،البححاب
 ،13فيما يتعل ق بالتفاعل خلل شبكة سو ف تنطب ق على التركيب كما هو.

 .14النسخ المنقحة من هذا الترخيص.
يمكن "لمؤسسة البرمجّيات الحرة" أن تنشر إطصدارات تمت مراجعتها و/أو إطصدارات جديدة من "رخصة غنحو لعاّمحة الشحعب" محن
احين ﻵخر .مثل هذه الطصدارات الجديحدة سحتكون مماثلححة للطصححدار الححالي مححن احيححث المضحمون ،ولكنهحا قحد تختلححف بالتفاطصحيل
لمحاولة معالجة مشاكل أو اهتمامات جديدة.
احدَد "البركنامج" أن إطصدارا ً مر َّقما ً معيّنححا ً "لرخصححة غنححو لعاّمحة الشححعب" أو "أي إطصححدار
هذا ويتم من ح كل إطصدار رقم إطصدار ممّيز .إذا ّ
لاح ق" ينطب ق عليه ،لديك خيحار اِّتبحاع اﻷاحكححام والشححروط سححواء فحي ذلحك الطصحدار المر َّقحم أو فحي أي إطصححدار لاحح ق تنشحره مؤسسححة
"البرمجيات الحرة" .إذا لم يحدد "البركنامج" رقم إطصدار "لرخصة غنو لعاّمة الشعب" ،يمكنك أن تختار أي إطصدار كنشرته "مؤسسححة
البرمجيات الحرة".
إذا احدد "البركنامج" أكنه يمكن لوكيل أن يحدد أّي إطصدارات مستقبلية "لرخصة غنو لعاّمة الشعب" يمكن استخدامها ،فإن التصري ح
العام لذلك الوكيل بقبول إطصدار بشكل دائم يأذن لك باختيار ذلك الطصدار "للبركنامج".
ت مختلفة أو إوضافية .ومحع ذلححك ،ل يوجحد التزامحات إوضححافية ُتفححرَض علححى أي مؤ ِل ّححف أو طصححااحب
قد تعطيك إطصدارات لاحقة سمااحّيا ٍ
احقوق تأليف وكنشر كنتيجة لختيارك باتباع إطصدار أاحدَ ث.

 .15تنّص ل من الضمانة.
ل توجد كفالة خادصة بالبرنامج ،إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به .باستثناء الحالت التي يتم فيهككا ذكككر خل ف
ذلك في كتابة أدصحا.ب حقوق التأليف والنشر و/أو اﻷرطرا ف اﻷخرى التي تزوِّد البرنامج "كما هو" بدون ضمانة من أي نككوع،
 "GNU Affero General Public License" 33رخصة معّدلة من الجي بي إل وتدعى اختصارا ً "إيه جي بي إل" ) (AGPLويجب أن تجدها
على الرابط .www.gnu.org/licenses/agpl.html :احقيقًة هي تضيف متط َّلب وااحد يقول بأكنك إذا ش َّغلت البركنامج علححى
مخّدم وسمحت للمستخدمين آخرين بالتواطصل معه هناك ،فإ َّن على مخِّدمك أن يسم ح لهم أيضا ً بتنزيل النص البرمجي المصدري المتوافحح ق مححع
ذاك البركنامج قيد التشغيل .وإذا كان ذاك الذي هو قيد التشغيل هو إطصدارك المعّدل من البركنامحج ،فيجححب علححى مسححتخدمي المخححِّدم أن يحصححلوا
على النص البرمجي المصدري كما ع َّدلَته .كما تلاحظ فإن المعني الرئيسي هو تطبيقات الوب!

سواء كانت دصريحة أم ضمنية ،بما في ذلك على سبي ل الِّذكر ل الحصر ،الضمانات الضمنية للككترويج 34والملءمككة لغككرٍض
معين .تقع كام ل المسؤولية عن المخارطر المتعلقة بجودة البرنامج وأدائه على عاتقك .إذا تبّين وجود خل ل ما في البرنامج،
فستأخذ على عاتقك التكلفة الناجمة عن ك ل أعمال الصيانة أو الدصل ح أو التصحيح الضرورية.

 .16تحديد المسؤولية.
في أي حال من اﻷحوال ما لم يكن مطلوبًا بموجب القانون المعمول به أو ما لم يتم التفاق عليه كتابيًّا ،فككإّن أي دصككاحب
عدل و/أو يفرغ البرنامج كما هو مسمو ح أعل،ه ،يكون مسؤول ً تجاهك عن اﻷضرار ،بما
حقوق تأليف والنشر ،أو أي رطر ف آخر ي ِّ
في ذلك اﻷضرار العامة أوالخادصة أو العارضة أو التبعية أو الناشئة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام البرنامج )بما
في ذلك على سبي ل الِّذكر ل الحصر فقدان البيانات أو البيانات الّناتجة 35بشك ل غير دقيق أو الخسائر التي تتكبدها أنت أو
أرطرا ف ثالثة أو فش ل البرنامج في العم ل مع أي برامج أخرى( ،حتى ولو كان مث ل هذا الحام ل أو الطر ف الخككر قككد أودصكك ى
باحتمال وقوع أضرار كهذ،ه.

 .17تفسير البوا.ب  15و .16
عطى تأثيرا ً قاكنوكنيا ً محليا ً وفقا ً ﻷاحكامها ،فححإن مراجعححة
إذا كان التنصل من الضمان وتحديد المسؤولية المنصوص أعله ل يمكن أن يُ َ
طل ق عن كامل المسؤولية المدكنية فيما يتعل ق "بالبركنامج" ،مححا لححم
المحاكم من شأكنه تطبي ق القاكنون المحلي اﻷكثر مقاربًة لتنازلٍ ُم َ
يقترن الضمان أو افتراض المسؤولية بنسخة من "البركنامج" مقابل رسوم.
نهاية اﻷحكام والشروط

كيفية تطبيق هذ،ه الشروط في برامجك الجديدة
إذا قمت بتطوير بركنامج جديد ،وتريده أن يتسم بأكبر قدر ممكن من استخدام الجمهححور ،فأفضححل وسححيلة لتحقيحح ق ذلححك هححو بجعلححه
برمجيّ ًَة احرّة يمكن للجميع إعادة توزيعها وتغييرها تحت هذه اﻷاحكام.
للقيام بذلك ،قم بإرفاق الشعارات التالية بالبركنامج .ومحن اﻷكححثر أماكن ًححا توطصحيلها ببدايححة كححل ملححف مصححدري لتقححّر باسححتبعاد الضححمان
بالشكل اﻷكثر فعالية؛ ومن الواجب أن يحتوي كل ملف على اﻷقحل سححطر "احقححوق التححأليف والنشححر" ومؤشححرا ً إلححى احيححث يمكححن
إيجاد الشعار الكامل.
ر واحد لطعطاء اسم البرنامج وفكرة موجزة طعما يفعله<.
>سط ٌ
لف<
حقوق التأليف والنشر )> (cالسنة< >اسم المؤ ّ
ية حرة :يمكنك إطعادة توزيعه و/أو تعديله بموجب
هذا البرنامج هو برمج ّ
يات
أحكام "رخصة غنو لعامة الشعب" كما نُشرت من قب ل "مؤسسة البرمج ّ
رة" ،إما اللصدار  3من "الرخصة" أو) ،باختيارك( أيّ إلصدار لحق.
الح ّ
ا ،ولكنه بدون أي ة
يتم توزيع هذا البرنامج طعلى أم ل أن يكون مفيد ً
لصة ب الترويج أو الملءمة لغرض
كفالة؛ بدون حتى الكفالة الضمنية الخا ّ
ين .انظر "رخصة غنو لعامة الشعب" لمزيد من التفالصي ل.
مع ّ
من الواجب أن تكون قد تلقيت نسخة من "رخصة غنو لعامة الشعب" مع هذا
البرنامج .إذا لم يكن المر كذلك ،انظر >
.</http://www.gnu.org/licenses

أِوضف أيضا ً معلومات عن كيفية التصال بك عبر البريد اللكتروكني والورقي.
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طرفيَة ،دعه ُيخِرج إشعارا ً قصيرا ً كذلك الذي عندما يبدأ في الووضع التفاعلي:
ّ
إذا كان البركنامج يقوم بالتفاعل عبر
>برنامج< حقوق التأليف والنشر )> (cالسنة< >اسم المؤلف<
يأتي هذا البرنامج من دون كفالة طعلى الطلق؛ لمزيد من التفالصي ل اطبع
'.'show w
هذا برنامج حر ،وأنت مرحب بك لطعادة توزيعه بشروط محددة؛ اطبع 'show
 'cللحصول طعلى التفالصي ل.

من الواجب أن تعرض اﻷوامر الفتراوضية ' 'show wو ' 'show cاﻷجزاء الملئمة من "رخصة عامة الشعب" .وبالطبع ،فإن
ول".
أوامر بركنامجك قد تكون مختلفة؛ من أجل واجهة مستخدم رسومية يمكنك استخدام "مربع احَ َ
من الواجب أن تجعل طصااحب عملك )إذا كنت تعمل كمبرمج( أو المدرسة ،إن وجد أي منهححم ،أن يمضححوا علححى "إخلء مسححؤولية
احقوق النشر" للبركنامج ،إذا لزم اﻷمر .للحصول على مزيد من المعلومات احول هذا المووضوع وكيفية تطبي ق واتباع "غنححو جححي بححي
إل" ،اكنظر >.</http://www.gnu.org/licenses
ل تسم ح "رخصة غنو لعامة الشعب" بدمج بركنامجك في برامج امتلكّية .إذا كان بركنامجك مكتبة روتين فحرعي ،36فربمححا تعتحبر أكنححه
من المفيد أكثر اَﻷذُن بربط تطبيقات امتلكّية مع المكتبحة .إذا كحان هحذا محا تريحد أن تفعلحه ،اسحتخدم "رخصحة غنحو اﻷطصحغر لعاّمحة
الشعب" 37بدل من هذه "الرخصة" .ولكن ،يرجى قححراءة >http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl
.<.html
جَع
إّن "منظمة البرمجيات الحرة" هي الراعي المنظّماتي اﻷساسي "لنظام تشغيل غنو" .إن مهمتنا هي أن كنحححاِفظ وكنحمححي وكنشحح ّ
احرية استخدام ودراسة وَكنسخ وتعديل وإعادة توزيع برمجية احاسوب ،وأن كندافع عن احقوق مستخدمي "البرمجيات الحّرة".
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