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 بسم هللا الرحمن الرحیم
م یمسسھم سوء واتبعوا رضوان هللا وهللا ذو فضل الذین قال لھم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إیمانا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكیل * فانقلبوا بنعمة من هللا وفضل ل"

 "1عظیم
 صدق هللا العظیم

  

 العبور اآلمن للقرن الحادي والعشرين
 واجھة تھديدات تكنولوجیا القرنوم

 دكتور مهندس / هشام نبيه املهدى
  

ھذه المقالة تقدم كیفیة العبور اآلمن للقرن الحادي والعشرين ومواجھة تھديدات 
تكنولوجیا القرن. يتم تقديم ذلك من خالل تقییم النظم والتطبیقات الحالیة ، التھديدات 

خالل نھاية القرن العشرين ، تأمین تحويل النظم  والمخاطر التي تعرضت لھا نظم المعلومات
والتطبیقات للقرن الحادي والعشرين ، تكنولوجیا حرب المعلومات المتوقع تنفیذھا واستعمالھا 
مع بداية القرن الحادي والعشرين ، وانتھاًء بخالصة وتوصیات كاستراتیجیة مقترحة لتأمین نظم 

 المعلومات. 
 مقدمة: -1

یر بین أوضاع نظم المعلومات في مصر وفیلم صعیدي في الجامعة األمریكیة خاصة في الثالثة عقود األخیرة ھناك تشابھ كب
(أقصد العقل اإللكتروني كما أطلقوا علیھ  2للقرن العشرین. فنجد في البدایة فرحة مصحوبة بالخوف لمجرد التفكیر في استخدام الحاسوب

كانت شبھ مستحیلة بالنسبة للعدید من المؤسسات. ولم ننتبھ كثیرا كنظم معلومات لنصائح الحاج  في البدایة) خاصة والمیزانیات المطلوبة
الدھشوري عندما تكلم عن الخوف حیث قال في الفیلم المذكور : 
"یجب أن نخاف إذا أردنا أن ننجح ولكن یجب أن ال نحبس أنفسنا 
 وراء سیاج الخوف ونعطل الكثیر من المصالح بسبب الخوف".

فتعدد مصادر التسلیح قد سیطر علینا وجعلنا نخاف كثیرا لدرجة أن 
مع بدایة استخدامنا الفعلي كان ھناك كرنفال في أنواع الحواسب. فھنا 

، .. وھكذا  Digital، وفى الثالث  ICL، وفى مكان آخر IBMحاسب 
وقعنا في حیرة األخ خلف (في الفیلم المذكور)  وانبھرنا كثیرا 

ناھیك عن مشكلة لنوع الحاسب الموجود عنده.  وتعصب كل منا
(فھا ھو المجمع اللغوي  استخدام اللغة العربیة مع الحاسب في البدایة

على مدار عامین في أواخر السبعینیات یتفق على أن ال یتفق على 
عدد حروف اللغة العربیة في الحاسب .. ھل "ال" حرف ؟ أم حرفین 

" كان مشكلة ھل نضعھا في ؟ وكذلك ترتیب الھمزة "ء ؤ ئ آ آل
ثم انغمس كل منا في  الترتیب قبل حرف األلف أم بعد حرف الیاء).

: أین نحن یا قوم من توحید وتنمیط األنظمة  وكان صوتنا خافت مخنوق ال یكاد یسمع في ذلك التوقیتمعركتھ مع التطبیقات المطلوبة منھ. 
كان ھناك تطبیق نظام شئون العاملین في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وأیضا نظام  ، فعلى سبیل المثال : وتبادل البرامج والمعلومات

 لشئون العاملین في الوزارة ، ولكن ولألسف مجھود مكرر ومعاد واستنفاذ لطاقتنا وال أحد كانت لدیھ الشجاعة أن یعلن عن حجم المشكلة أو
 حتى یتكلم عنھا.

ھن��اك إنطالق��ات جدی��دة ل��یس فق��ط ف��ي الش��كل أو  مع تط��ور تكنولوجی��ا الحاس��بات الشخص��یة كان��ت
من كان یتخیل أن تقسیم الحاسبات من حیث حجم الذاكرة (وال��ذي تعلمن��اه  الحجم أو البرامج بل في كل شئ.

في بدایة المشوار) قد اضمحل ولم یعد لھ معنى ، فذاكرة الحاس��ب المكت��وب علی��ھ ھ��ذه المقال��ة یف��وق األلف��ین 
) وك��ذلك PDP 11/40 Mini Computer – Made by DIGITALا علی��ھ (ض��عف ذاك��رة أول حاس��ب عملن��

ولكن بالرغم من اإلمكانیات المحدودة القرص الصلب یفوق المائة ضعف. أما الحجم فحدث عنھ وال حرج. 
لذلك الحاسب القدیم فإنھ كان ھناك جھداً غیر عادي م��ن الع��املین ف��ي ذل��ك التوقی��ت یكف��یھم فخ��را أن الم��دیر 

: "كنا من أوائل اإلدارات  ه اإلدارة قال عندما استقبل رئیس فرع النظم المعین جدید ھذه الكلماتالحالي لھذ
إن لم نكن أولھا في استغالل الحاسب ، ولكنا اآلن تخلفنا كثی��را ، فھ��ل تس��تطیع النھ��وض ب��الفرع والوص��ول 

 بھ لما كنا علیھ في أوائل الثمانینیات !".

                                                             
 سورة آل عمران. 174،  173اآلیتان   1 
 .Computerھو اإلسم الذي اختاره المجمع اللغوي كترجمة لكلمة  …الحاسوب   2 
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اآلن تكنولوجیا تقدمت بشكل مذھل مثل تكنولوجیا الحاسبات وأسعارھا في انخفاض دائم. فقد  ال یوجد في تاریخ المعمورة حتى
ن عشر قیل أنھ لو كان التقدم في تكنولوجیا الطائرات مثل التقدم في تكنولوجیا الحاسبات لوجدنا أن الطائرة الكونكورد الفرنسیة تباع بأقل م

لین في ھذا المجال. مثالً من كان یتخیل الشاشات التي تعمل باللمس سیتم تعمیمھا بھذه دوالرات. ھذا یلقى عبأً غیر عادي على العام
 السرعة في مصر. 

وكذلك نجد ھناك بعد آخر سیفرض نفسھ خالل القرن الحادي والعشرین وھذا البعد یكمن في تكنولوجیا الحاسبات المتناھیة في   
اجھ بواسطة أكثر من شركة ویباع اآلن في الوالیات المتحدة في حدود ثالثمائة دوالر . وھذا الحاسب تم إنت Hand Held Computerالصغر 

میجابایت ، ومزود  4) ولھ الخواص التالیة : ذاكرة رئیسیة Hand Held Computer(الشكل المقابل یوضح مثال لحاسب متناه في الصغر 
. ویتم Windows 95فولت ، ومحمل ب  1.5تشغیل قلم نمطیة  كیلو متر ، بطاریات 2بوسیلة اتصال السلكیة بحاسب آخر في حدود 

 ].1استخدامھ في تدریس بعض المناھج التي تحتاج تدریبا عملیا ، وكذلك یتم استخدامھ في االتصال بشبكة الحاسبات الدولیة (االنترنیت) [

العشرین ، بل یجب علینا أن نقف وقفة مع أنفسنا وبناًء على ذلك فلم تعد نظم المعلومات التقلیدیة ھى عدتنا للعبور للقرن الحادي و
للحاق بركب التقدم في أسالیب نظم المعلومات على مستوي العالم مستغلین ھذا التقدم في وسائل االتصال عبر شبكات الحاسب وأشھرھا 

ك استخدام تكنولوجیا أجھزة العرض . كذلVideo Conferencingوال  Virtual realityشبكة االنترنیت والحاسبات المتناھیة في الصغر وال 
المربوطة مع الحاسبات لتبسیط تقدیم المعلومات. وھذه المقالة محاولة من مؤلفھا لنقل خبرتھ في ھذا المجال من خالل استعرض النقاط 

لقرن العشرین ، تأمین تحویل التالیة: تقییم النظم والتطبیقات الحالیة ، التھدیدات والمخاطر التي تعرضت لھا نظم المعلومات خالل نھایة ا
النظم والتطبیقات للقرن الحادي والعشرین ، تكنولوجیا حرب المعلومات المتوقع تنفیذھا واستعمالھا مع بدایة القرن الحادي والعشرین ، 

 وانتھاًء بخالصة وتوصیات كاستراتیجیة مقترحة لتأمین نظم المعلومات. نبدأ بتقییم النظم والتطبیقات الحالیة.

 تقییم النظم والتطبیقات الحالیة:    -2
غلب علي استخدام الحاسب في أماكن كثیرة أنھ آلة كاتبة لھا إمكانیات عالیة ولھا القدرة على استخراج طبعات ذات جودة عالیة. 

ضمون یعملون ویستخدمون الحاسب في تقدیم بیانات لھا الشكل الجمیل دون الم  Data Showوفي بعض األماكن على أنھا أداة عرض 
]. ھذا ال یمنع أن بعض األماكن استطاعت أن تستغل الحاسب بأعلى إمكانیات لھ. ویمكن تقسیم How to Lie with Statistics  ]2بمبدأ:

 معظم التطبیقات الموجودة حالیا إلي اآلتي: تطبیقات ونظم تقلیدیة ، تطبیقات ونظم ذات طبیعة متمیزة ، وتطبیقات ونظم متطورة.
 تطبیقات ونظم تقلیدیة: -1 -2

یغلب على طبیعة ھذه التطبیقات استخدام الحاسب في أضیق الحدود حیث یتم تخزین البیانات سواء في قواعد بیانات أو ملفات 
عادیة. ودور الحاسب استخراج طبعات ھذه البیانات بأشكال مختلفة ویمكن إجراء بعض العملیات الحسابیة البسیطة أو ترتیب للبیانات 

، لموجودة. یندرج تحت ھذه التطبیقات: نظام المرتبات ، نظام األفراد ، نظام مراقبة المخزون ، نظام الحسابات (البنوك ، فواتیر كھرباء ا
). ولیس معني وضع ھذه التطبیقات تحت ھذا العنوان أنھا لیست ذات أھمیة أو حتى یستغني عنھا. فھذه التطبیقات …فواتیر التلیفونات ، 

یقال عنھا أنھا تغني عن برامج تنسیق النصوص أو اآلالت الكاتبة. فغالبا ال تحتاج ھذه التطبیقات إلمكانیات عالیة سواء من  أقل ما
المبرمجین أو الحاسبات. ولكنھا كانت لفترات طویلة ھي التطبیقات التي من أجلھا یتم شراء الحاسبات في معظم المؤسسات. مع العلم بأن 

یقدمان معظم الخدمات التي یمكن الحصول علیھا من مثل ھذه التطبیقات (بید أن ھذه البرامج تقوم بتمثیل  Excelرنامج وب Wordبرامج ال 
 البیانات بأشكال بیانیة ویمكن وضع صور واستخدامات فونتات طباعة أحسن).

 تطبیقات ونظم ذات طبیعة متمیزة: -2-2
ات الس��ابقة ولك��ن أیض��ا لھ��ا إمكانی��ات إض��افیة مث��ل: اس��تخدام الوس��ائط المتع��ددة ھذه التطبیقات لیس��ت فق��ط لھ��ا نف��س طبیع��ة التطبیق��

(ص��ور أو ص��وت أو أف��الم فی��دیو) مص��احبة لھ��ذه البیان��ات. وین��درج تح��ت ھ��ذه التطبیق��ات: قواع��د المعلوم��ات الجغرافی��ة  ، ب��رامج المن��اھج 
ء االص��طناعي مث��ل: الروب��وت وتطبیق��ات تفھ��م اللغ��ات الطبیعی��ة التعلیمی��ة عل��ي الحاس��ب ، ب��رامج المحاك��اة ، باإلض��افة إل��ي تطبیق��ات ال��ذكا

كالبحث م��ثال ف��ي قواع��د المعرف��ة والبیان��ات باس��تخدام ج��ذور الكلم��ات أو التع��رف عل��ى الص��ور ، وك��ذلك إدخ��ال البیان��ات ع��ن طری��ق إم��الء 
مس���تخدمة أو المب���رمجین أو حت���ي الحاس���ب م���ن خ���الل میكروف���ون. وتحت���اج ھ���ذه التطبیق���ات إل���ي إمكانی���ات أعل���ى س���واء ف���ي الحاس���بات ال

 المستخدمین.
 تطبیقات ونظم متطورة:  2-3

ھذه التطبیقات یغلب فیھا استخدام شبكات الحاسب مثل االنترنیت واالنترانیت. ومثل ھ��ذه التطبیق��ات تتطل��ب إمكانی��ات فائق��ة س��واء 
لنظم ھي األساس لمعظم التطبیق��ات ف��ى بدای��ة الق��رن الح��ادي في الحاسبات أو المبرمجین للتیسیر على المستخدمین. وتعتبر ھذه التطبیقات وا

والعشرین. وقد طورت معظم شركات قواعد البیانات العالمیة (مثل: أوراكیل وس��اي بی��ز ومایكروس��وفت) م��ن ب��رامج إدارة قواع��د البیان��ات 
ل ھ��ذه التطبیق��ات نظ��را لم��ا لھ��ا م��ن ممی��زات بحیث یمكن التعامل من خالل بروتوكوالت االنترنیت. وقد بدأ ی��زداد اھتم��ام جھ��ات كثی��رة بمث��

منھا: عدم مركزیة تواجد البیانات والبرامج ، سھولة التعامل مع ھذه البیانات من خالل ش��بكة االنترنی��ت. وق��د ب��دأنا 
 نسمع عن قواعد البیانات الموزعة.

ǆƶƝ əǄүǄƺƵǚ ƴǘǛǂ Ƶǚ ғ ǛƹǄƶƞƺƵǚ ƸҰҳ  Ƹǂ Ƶǃ ǐ ƼǉӨҳ  ǃө ұǡƃ ҖǊƽـ ҚƽǠǚ ҒƲ̈̌ Ƈ Ɯƹ ƴƹǛƞҚƵǚǃ  ̈̄ ƽǛҰƵǚ Ǜƹǐ ¤ ҒƲ̈̌ ƈƵǚ ƿִי ǁ
 ƜǊƺү ƷǚӨƏҚƃǚ Ƽƹ Ƹƣـ ƵǛP  ғ ǛƽǛǊ̈̌ Ƶǚ ǆƶƝ ҒƾƋ ǚـ ƬƵǚǃ  ƼǊƶƶƄҚƺƵǚ Ƽƹ Ƹǘǚə ӨǉӨǂҗ ﬞ Өƌ ƹ ـ ̈̌ Қƞҗ ҖǊƽـ ҚƽǠǚ ҒƲ̈̌ Ƈ ƻǐ ǄǂƧ Ƹƶƚ ƺƵǚ

](ҒƇǛƨƓ ǀ Ƶǃ  ƴƨƫ ƴƱ :Ɖ Ǆƌ ƶƵǚ ӨƾƞƧ) ҒǉǛƺҸƵǚ ƴǘǛƃǃ3  ¤4.[ 

األخیرة ، وقد نادیت ف��ي إح��دى وقد بدأت تزداد أھمیة تناقل البیانات من خالل شبكات الحاسب في اآلونة 
بض��رورة األخ��ذ ف��ي االعتب��ار ش��بكات الحاس��ب عن��د تص��میم األنظم��ة  1997مقاالتي التي تم نشرھا في تایوان ع��ام 

والملفات. فعلي سبیل المثال: كبر حجم الملفات التي یتم تخلیقھا بواس��طة برن��امج تنس��یق النص��وص "مایكروس��وفت 
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میجابایت) وذل��ك نظ��را  4ورقات وتشغل حوالي  13عدد أوراق ھذه المقالة  –صور بھذه الملفات  وورد" بصورة مخیفة (خاصة عند لصق
") ف��ي الوق��ت نفس��ھ عن��د تمثی��ل What you see is what you getلتحقیق مبدأ "الذي تراه على الشاشة ھو الذي ستحص��ل علی��ھ ف��ي الطباع��ة : 

 تقریباً. یقل الحجم عشر مراتHTML 3نفس الملف باستخدام لغة ال 

 والمشاركة عن طریقھا في مؤتمرات عالمیة من مكتبك. Video conferencingوكذلك بدأنا نسمع عن ال 

 التھدیدات والمخاطر التي تعرضت لھا نظم المعلومات خالل نھایة القرن العشرین: -3
،  2000ة ش��بكات الحاس��ب ، مش��كلة ع��ام تتمثل ھذه التھدیدات في : مشكلة أنظمة تعریب الحاسبات ، الفیروسات بأنواعھا ، مشكل

 االستغالل الخاطئ للمعلومات علي الحاسب ، سرقة البرامج وعدم االلتزام بحقوق المؤلف.
 مشكلة أنظمة تعریب الحاسبات:-3-1

العربی��ة عل��ى  تعتبر ھذه المشكلة من أعقد المشاكل التي عانینا منھا كثیرا خالل الثمانینات. كما ذكرنا آنفا مشكلة عدد حروف اللغة
 ASCII4ح��رف وتمثیلھ��ا ثاب��ت (باس��تخدام ك��ود ال  26الحاسب وترتیب حروف الھمزة. بالنسبة للغة اإلنجلیزیة فاألمور مستقرة وال مش��كلة: 

). أم��ا ح��روف 122فك��وده  zإلي أن نصل إلي حرف  97فكوده  a، وكذلك حرف  90فكوده  Zحتى نصل إلي حرف  65كوده  Aفإن حرف 
. وحی��ث أن المج��ال ألنظم��ة التعری��ب ل��م یك��ن یحكم��ھ أي قی��د ، فوج��دنا أنظم��ة تعری��ب متع��ددة تس��تخدم 128یة یتم تمثیلھا بعد كود اللغة العرب

 أكواد كما یحلو لھا. فوجدنا ھذه األنظمة: ریم ، شروق ، أبتك ، المساعد العربي ، النوافذ العربیة.
ركات التي قدمت لنا ھذه األنظم��ة ل��م تس��تمر ف��ي الس��وق غی��ر ش��ھور مع��دودة وقمة المعاناة من استخدام أنظمة التعریب ھذه أن الش

(كان یقال عن ھذه الشركات: إن أي مجموعة موظفین یخرجون عل��ي المع��اش یش��تركون بمكاف��أة المع��اش لف��تح ش��ركة تعری��ب یعمل��ون ع��دة 
ینتھ��ي ال��دعم الفن��ي ألنظم��ة التعری��ب ھ��ذه بمج��رد شھور حتى یختلفوا وتنفض الشركة بعد أن یكون��وا ق��د ب��اعوا بض��ع آالف نس��خة .. ودم��تم) 

خروج ھذه الشركات من السوق ، لم یھتم أحد بأن یضمن للتطبیقات التي ت��م بناؤھ��ا وتس��جیل ك��م ھائ��ل م��ن البیان��ات علیھ��ا أو حت��ى المش��اكل 
قدرة لتبادل وتحوی��ل األك��واد المس��تخدمة التي لم یتم حلھا مع تلكم األنظمة. وحتى ال نبخس أنظمة التعریب ھذه حقھا فإن البعض كان عنده ال

من وإلي أنظمة التعریب األخرى. ولكن ھذه األنظمة عانینا معھا عن��د اس��تخدام خ��راطیش ب��رامج ج��اھزة وق��اموا بتعریبھ��ا ، حی��ث أن معظ��م 
العربی��ة) ك��أوامر تحك��م  ویستخدم األكود األعلى (والتي تستخدمھا حروف اللغة 127كود  ASCIIتلك الخراطیش یحجز أكواد البیانات حتى 

 ذاتیة لتلكم البرامج.
في منتصف الثمانینات حتي منتصف التسعینات من ھذا القرن تفوق��ت ش��ركة أب��ل م��اكنتوش ف��ي اكتس��اح الس��وق العربی��ة بحاس��بات 

ری��ب ، ولك��ن أیض��ا تتمیز بأن أنظمة التعریب أكث��ر اس��تقراراً ، خط��وط إنت��اج متكامل��ة تن��تج ل��یس فق��ط الحواس��ب الت��ي تعم��ل علیھ��ا أنظم��ة تع
الكتالوج��ات ی��تم إنتاجھ��ا ب��نفس ج��ودة الكتالوج��ات المنتج��ة باإلنجلیزی��ة. تمی��زت تل��ك الحاس��بات (بجان��ب اس��تقرار أنظم��ة التعری��ب) ب��أن ح��زم 

ویمك��ن ت��داول  البرامج المنتجة للغة العربیة متكاملة (قد یكون السعر مرتفعاً والبرامج ال یمكن نسخھا ولكن كما یقولون: "الغالي ثمن��ھ فی��ھ")
ص��ور البیانات بسھولة وحجم البیانات التي یتم تخزینھا یعتبر مثالیاً بالرغم من استخدام الوسائط المتعددة (ص��ور ، أص��وات ، أف��الم فی��دیو ، 
ع��دم  متحركة ، كالم مكتوب بفونتات وأحجام مختلفة). ولكن لألسف لم تصمد شركة أبل م��اكنتوش ف��ي النص��ف الث��اني م��ن ھ��ذا العق��د نتیج��ة

 .Power Macintoshقدرتھا علي الوفاء بالتزاماتھا تجاه المطالب الضخمة التي وعدت بھا المستخدمین من حواسب 

ف��ي أوائ��ل ھ��ذا العق��د. وق��د ك��ان م��ن ذك��اء إدارة ش��ركة  Windowsث��م ت��أتي ص��حوة ش��ركة مایكروس��وفت بتق��دیم أنظم��ة تش��غیل 
مجانا لمدة طویلة (لك��ن الب��رامج الت��ي تعم��ل م��ع نظ��ام التش��غیل ھ��ذا ب��الطبع  Windowsمایكروسوفت في ذلك الوقت أنھا قدمت نظام التشغیل 

غطت التكالیف). وقد طورت الشركة كثیرا من نظام التعریب المستخدم مع نظام التشغیل ھذا ، مع الحرص على انتاج كم ھائل من فونت��ات 
بإمكانیات��ھ الفائق��ة وانع��دام المش��اكل تقریب��ا م��ع اللغ��ة العربی��ة فاكتس��حت لیغط��ي  Windows 95الطباع��ة للغ��ة العربی��ة. ث��م ی��أتي نظ��ام التش��غیل 

 Windows NTوال��ذي م��ات قب��ل یول��د). وق��د حاول��ت ش��ركة مایكروس��وفت بتق��دیم نظ��ام التش��غیل  OS2السوق بدون منافس (أین نظام تش��غیل 
الفائق��ة ف��ي ال��تحكم ف��ي الش��بكات. وك��ذلك ھن��اك عالم��ات  ولكنھ لم ینتشر في السوق العربی��ة نظ��را لمش��اكل التعری��ب ب��ھ ب��الرغم م��ن إمكانیات��ھ

 میجاھیرتز.  300نظرا للبطء الشدید الذي یفرضھ على األجھزة خاصة ذات السرعات األقل من  Windows 98استفھام أمام نظام التشغیل 
 تمثلت ذروة مشكلة أنظمة التعریب في تناقل البیانات والبرامج بین الجھات المختلفة.

 یروسات وأنواعھا:الف -3-2
منذ خلق هللا سبحانھ وتعالي سیدنا آدم علیھ وعلى نبینا الصالة والسالم فقد اب��تاله بش��بھة األك��ل م��ن الش��جرة عل��ى ی��د اللع��ین إبل��یس 
الرجیم ونحن بني البشر نبتلي بالشبھات على مر األجیال. واختلفت ھذه الش��بھات م��ن ق��وم إل��ى ق��وم وم��ن عص��ر إل��ى عص��ر. وش��بھة عص��ر 

]. فق��د 5علوماتیة (في رأي المؤلف) تتمثل في فیروسات الحاسب. ولألسف الشدید فقد بدأ ت��ألیف الفی��روس ف��ي دول��ة إس��المیة (باكس��تان) [الم
وال��ذي ك��ان یص��یب حاس��بات األجان��ب ال��ذین  Brainقام بعض ضعاف النفوس في باكستان (من المتمسلمین ولیس المسلمین) بتألیف فیروس 

وق��د ع��اني المس��لمون بع��د  -البرامج األصلیة باھظة الثمن ومحمیة ضد النسخ بالطرق التقلیدی��ة–بطرق غیر قانونیة  یشترون برامج منسوخة
ذلك من جراء ھذا التصرف األھ��وج الغی��ر مس��ئول. فبمج��رد أن زادت المش��كلة ل��دي األجان��ب أرس��لوا للبنت��اجون عین��ات م��ن تلك��م الدیس��كات 

فھاھو صدام حسین یكون فریسة لفیروس على حاسبات أنظمة القیادة والسیطرة لدی��ھ من��ذ أول اقش". لتحلیلھا .. وكذلك "جنت علي نفسھا بر
 لحظة في معركة تحریر الكویت.

ولكن لألسف األیام تثبت صحة  قد یستغرب الكثیرین من مثل ھذا الحدیث ویدَّعون أن نظریة المؤامرة مسیطرة على تفكیرنا.
ولو تمحصنا في تاریخ الفیروس فنجد أن مؤسسة مكافي اإلسرائیلیة قد  .القیادة والسیطرة للنظام العراقينظریة الفیروس الذي ھاجم أنظمة 
 نبدأ أوالً بتعریف الفیروس.والتي سنتناولھا بالتفصیل.  Brainأخذت بزمام المبادرة بعد فیروس 
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 تعریف الفیروس:  -3-2-1
الحاسبات دون درایة مستخدمیھا ویختبئ في ذاكرة الحاسب لحین تحقق فیروس الحاسب ھو برنامج صغیر تم بناؤه لیتسلل إلي 

شرط معین (مثل : تاریخ معین كما حدث مع فیروس تشیرنوبل ، أو عند تشغیل برامج معینة). وفیروس الحاسب لھ بعض خواص 
فخالیا  –دما یسیطر الفیروس علیھا كما یحدث لخالیا  الجسم عنالفیروس البیولوجي من حیث تكرار نفسھ مع كل برنامج یتم تشغیلھ (

). وینتقل فیروس الحاسب بطرق عدة منھا: قراءة الجسم المصابة بالفیروس تتوقف عن النشاط الطبیعي وتعمل كماكینة إلنتاج الفیروس
ا مع بعض (تحذیر:بعض الدیسكات التي توزع مجاندیسكات مصابة بالفیروس ، أو عند زیارة أماكن موبوءة علي شبكة االنترنیت. 

  المجالت تكون مصابة بالفیروس وكذلك بعض برامج إزالة الفیروس تقوم بوضع أنواع أخري من الفیروسات ولذلك وجب التحذیر).

) ولكن مع اإلشاعات التي تطلق بواسطة وسائل hardwareویجب أن ننتبھ أن الفیروس ال یصیب المكونات المادیة للحاسب (
ویقوم بتدمیر الحاسب خاصتھ نتیجة لجھلھ بما یفعلھ الفیروس وما ال یستطیع أن یفعلھ الفیروس. فنتذكر  اإلعالم یمكن أن ییأس أحدھم

جمیعا فیروس حصان طروادة والذي سمعنا عنھ من سنین فقد قالت الصحف عنھ : أن كل من استقبل برید في ذلك الیوم قد أصیب حاسبھ 
لبرید العادي والبرید اإللكتروني ، فالبرید اإللكتروني یتم استقبالھ من خالل شبكات بفیروس. ذلك غیر صحیح بالمرة فھناك فرق بین ا

 الحاسب أما البرید العادي فھو قصة أخري. 

 نبذة عن تاریخ  الفیروسات:  -3-2-2
ھو یوم االثنین األسود في تاریخ  26/4/1999یعتبر یوم االثنین الموافق 
ود لبورصة نیویورك) فقد بلغ عدد الحاسبات الحاسبات (مقارنة بیوم االثنین األس

التي أصیبت بفیروس تشیرنوبل بمئات اآلالف حول العالم. فلم یفرق ذلك الفیروس 
اللعین بین حاسب وحاسب ، فقد أصاب من كل الجنسیات ومن كل الدیانات ، ولم 

یفرق بین حاسب یعمل علیھ طالب علم أو حاسب یدار بھ بنك. وبدراسة تاریخ 
 وسات وجدنا اآلتي :الفیر

اختلفت الروایات حول تاریخ بدء ھذا الوباء المسمي بفیروس الحاسب.  
في باكستان. ھذا  Brianولكن كما ذكرنا من قبل أن الفیروسات بدأت بفیروس 

وكذلك  Floppy Diskالفیروس یصیب قطاع بدایة التشغیل للدیسكات المرنة 
بدایة التشغیل األصلي في مكان آخر كنوع القطاعات التالیة لھ ، ویقوم بنسخ قطاع 

 من التمویھ ، وبالتالي فإن خطر ھذا الفیروس یعتبر محدوداً.
المدمر في أواخر الثمانینات. وق��د تفوق��ت إس��رائیل  Jerusalemثم انتقلت الدفة إلي الجامعة العبریة بإسرائیل فكان فیروس أورشلیم 

اإلسرائیلیة مصدرا لكالً من الفیروسات وبرامج معالجة الفیروسات. وق��د  McAfeeكافي على نفسھا في ھذا المجال حیث أصبحت مؤسسة م
األثر الكبیر في انتشار أنواع جدیدة من الفیروس��ات ب��الرغم م��ن أن ظاھرھ��ا أنھ��ا  McAfeeكانت النسخ المجانیة لبرنامج معالجة الفیروسات 

في مقال��ة منش��ورة ف��ي أكث��ر م��ن رب��ع ص��فحة  1999مایو  4ھرام الصادرة في تزیل بعض الفیروسات. ومن الالمعقول أن تطالعنا جریدة األ
تحت عنوان: "سر توحش فیروس تشیرنوبل في مصر: فقر ثقافة التعامل مع الحاسبات والتراخي في إجراءات الوقای��ة". ھ��ذه المقال��ة تض��ع 

والت الفیروسات ومن یرید معرفة الكثیر عنھا فل��یقم بزی��ارة علي قائمة البرامج التي تزیل الفیروسات. ثم ت McAffeeبرنامج إزالة الفیروس 
 ھذا الموقع علي شبكة االنترنیت:

http://www.symantec.com/avecenter/vinfodb.html 
3 
 أنواع الفیروسات:  -2-3-

مة. ویمكن تقسیم ھناك اآلالف من الفیروسات التي یتم اكتشافھا سنویا وال یزال العدید منھا في خیال وسائل اإلعالم والعا
) ،  ,EXE, .COM, .OVL, .DRV.الفیروسات إلي ثالثة أنواع: فیروسات تصیب البرامج التي یمكن تشغیلھا (البرامج التي في اسمھا : 

) ، فیروسات تصیب النوعین Boot Record, Master Boot, FAT and Partition Tableفیروسات تصیب سجالت بدء تشغیل الجھاز (
 السابقین.

یمكن أیضا تقسیم الفیروسات لنوعین: نوع غیر ضار على المعلومات الموجودة على الحاسب ، ونوع آخر یدمر المعلومات 
 ).الموجودة على الحاسب (قد یكون التدمیر بتغییر البیانات عن البیانات األصلیة وقد یكون التدمیر بمسح كل شئ سواء البرامج أو البیانات

 وسات:كیف تنتشر الفیر -3-2-4
وإحداث إعطاب بھ ، وعلي ما یبدو أن جمیع  DOS5بمجرد تشغیل أي برنامج مصاب بالفیروس فإنھ یقوم بمھاجمة نظام التشغیل 

 -في النھایة. (ھذا ال یمنع أن یقوم أحدھم بتصمیم برامج فیروسات ألنظمة التشغیل األخرى  DOSتتعامل مع  Windowsأنظمة التشغیل 
ً لھذا الوباء). ونظرا لوجود نقاط ضعف لنظام التشغیل ولكن نظرا لشیوع است ،  DOSخدام الحاسبات الشخصیة فكانت ھي األكثر استھدافا

 ]:5فاآلتي ھو مسرح العملیات لبرامج الفیروسات لترتع فیھا [
في ذاكرة التشغیل ، یقوم  . فبمجرد تحمیل برنامج مصابMain Memoryالھدف األول : ال توجد أي حمایة لذاكرة التشغیل الرئیسیة   -أ

 Normalثم الذاكرة العادیة  Interrupt Vector Tableالفیروس باالستیالء على مجریات األمور بجدول متجھات مقاطعة التشغیل 
Memory  وكذلك الذاكرة الفوقیةHigh Memory .وبناءا على ذلك یسیطر الفیروس علي الحاسب ویفعل ما یحلو لھ 
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ضعف حمایة الملفات : من المستحیل أن یتم تخبئة التعامل مع الملفات سواء من البرامج أو المستخدمین. وبالتالي فإنھ  الھدف الثاني :  -ب
  File Allocation Table(وبناًء علیھ فإن DOSال یمكن حمایة الملفات من تالعبات الفیروس خاصة عندما یتداخل مع نظام التشغیل 

لدرجة أن بعض الفیروسات تختبئ ضمن ھذا الجدول وال یمكن إزالتھا بالطرق التقلیدیة  -الفیروس لیس ببعید عن التداول بواسطة 
 ).Formattingمثل تمھید الجھاز 

(وھذه القطاعات ھي أول قطاعات یتم وضعھا  Partition Sectorوقطاع التقسیم  Boot Sectorجـ الھدف الثالث : قطاعات بدایة التشغیل 
عند تھیئتھا ألول مرة). وھذه القطاعات تحتوي علي برمجیات صغیرة: سجل بدایة التشغیل ، سجل القطاعات  على جمیع الدیسكات

 وكالھما یتم تشغیلھ في كل مرة یتم التعامل مع الدیسك خاصة في بدایة توصیل التیار الكھربي للحاسب.
یتم قراءة سجل بدء التشغیل لدیسك مصاب. ثم یتم یظل الفیروس كامنا إلي أن یتم تشغیل برنامج مصاب بالفیروس أو إلي أن 

تحمیل الفیروس في ذاكرة الحاسب في المنطقة المخصصة لبرامج نظام التشغیل. وبعض الفیروسات تقوم بالمرور علي جمیع الملفات 
ھا في الذاكرة ، وفي كلتي ) والبعض اآلخر یتعامل فقط مع البرامج والملفات التى یتم تحمیلHard diskالموجودة علي الدیسك الصلب (

). والبرنامج المصاب 3-2-3الحالتین یقوم برنامج الفیروس بتغییر أوامر وعناوین البرامج األخرى القابلة للتشغیل (النوع األول في البند 
التالي لھذه األوامر یكون  اآلن أصبح مصدر إصابة لباقي البرامج حیث أن األوامر األولي منھ تقوم بنشر العدوى لباقي البرامج ، أما األمر

). وتعتبر شبكة االنترنیت من أنسب …السؤال عن شرط بدء تشغیل التأثیر المدمر (مثال: في تاریخ محدد ، أو عند تشغیل برنامج بعینھ ، 
 الوسائط النتشار الفیروسات ، ویأتي بعدھا استخدام دیسكات غیر معلومة المصدر أو الھویة.

 بة بالفیروسات:بعض أعراض اإلصا -3-2-5
 تتمثل معظم األعراض في اآلتي:

 البطء الملحوظ على غیر عادة الجھاز. -1
 البطء الملحوظ على غیر العادة عند تشغیل البرامج. -2
 القرص الصلب یعمل بالدوام بالرغم من عدم تشغیل أي برنامج.  -3
 تغییر في حجم البرامج وتاریخ ووقت إنشاؤھا (في أحیان كثیرة).  -4
 لذاكرة وكذا الحیز المسموح بالتخزین علیھ علي الدیسك الصلب.تقلیل حجم ا  -5
 تصرفات غیر طبیعیة للجھاز وظھور رسائل غیر مألوفة سواء أثناء التشغیل أو عند بدء التشغیل.  -6
 غیر متوقعة. Error messagesرسائل أخطاء   -7
 كثرة البلوكات والقطاعات المعطوبة على الدیسكات بصفة عامة.  -8
 تصرفات غیر طبیعیة للشاشة.   -9

 فشل تشغیل برامج كانت تعمل من قبل.  -10
 الكتابة الغیر متوقعة علي دیسكات یفترض القراءة منھا فقط.  -11
 فشل تحمیل الجھاز من أساسھ.  -12

 طرق للتخلص من الفیروسات: -3-2-6
یقولون أن الوقایة خیٌر من العالج. نعم یجب أن تراعي جمیع تعلیمات تأمین 

ً شدیداً لمن یخالف ھذه الحاس ب ضد اإلصابة بالفیروس ، ویجب أن یكون ھناك حسابا
  التعلیمات. یمكن تلخیص ھذه التعلیمات في اآلتي:

 عدم استخدام أي دیسكات مجھولة الھویة (المصدر). -1

ً الختبار أي دیسكات خارجیة ألي مركز  -2 ً مخصصا یجب أن یكون ھناك حاسبا
 حاسب.

 رنامج حمایة ضد الفیروسات أصلي ویتم تحدیثھ تباعا.یجب استخدام ب -3
 فصل الحواسب المتصلة بشبكة االنترنیت عن بقیة حواسب الشبكات المحلیة. -4

یجب االلتزام بتنفیذ خطة النسخ االحتیاطیة وحفظھا في خزائن خاصة ومنع تداول  -5
الوثائق  ھذه النسخ االحتیاطیة إال تحت سیطرة رئاسة مركز الحاسب ، وكتابة

الخاصة بھا والتفتیش علیھا (فقد أظھرت أزمة فیروس تشیرنوبل األخیرة مدي 
 تراخي الكثیر من مؤسسات الدولة وبعض البنوك في تنفیذ النسخ االحتیاطیة).

 وألي سبب من األسباب یتم اكتشاف فیروس على الحاسب یجب عمل اآلتي:
 فصل ھذا الحاسب عن الشبكة المحلیة فوراً. -1

منع استخدام ھذا الحاسب لحین معالجة الفیروس ، ووقف جمیع الدیسكات (الغیر مؤمنة ضد الكتابة) التي تم تداولھا على ھذا  -2
 الجھاز.

(یجب التنویھ والتحذیر وحظر استخدام برنامج اكتشاف وإزالة الفیروس تشغیل برنامج اكتشاف وإزالة الفیروس  علي ھذا الحاسب  -3
 Nortonوقد أثبت برنامج فالحدأة لم ولن ترمي كتاكیت بأي حال من األحوال).  –من مؤسسة مكافي اإلسرائیلیة  الوارد لنا مجانا

 جدارتھ في اكتشاف وإزالة الفیروسات حتى اآلن.



The Second International Conference of Electronic Engineering, Military Technical College, Cairo, Egypt, July 1999  

6 
Invited Paper 

 ه لذلك.تحدید حجم الخسائر على ھذا الحاسب وإعادة تحمیل البرامج والبیانات وتسجیل ما تم على ھذا الجھاز في سجل یتم إعداد -4

 التھدید الحقیقي للفیروسات: -3-2-7
بادئ ذي بدء فإنھ ال یوجد حاسب محصن ضد اإلصابة بالفیروس ، وبالتالي فإن معركة الفیروسات ال ول��ن تنتھ��ي بمج��رد اختی��ار 

بن��اءا عل��ي البیان��ات  برن��امج حمای��ة  ض��د الفی��روس والس��الم ، ولك��ن ھن��اك العدی��د م��ن االحتیاط��ات الت��ي یج��ب أن نلت��زم بھ��ا ك��إجراء وق��ائي.
وق��د حاسب تتعرض لھجمات فیروس بمعدل مرة كل شھرین إلي ثالثة شھور.  1000الصادرة من شركة أي بي إم فإن المؤسسات التي بھا 

أن حج��م خس��ائر  The National Center for Computer Crime Dataأعل��ن المرك��ز الق��ومي لج��رائم بیان��ات الكمبی��وتر بمدین��ة ل��وس أنجل��وس 
 ملیون دوالر نتیجة للتصرفات الغیر مسئولة سواء من الفیروسات أو القرصنة علي شبكات الحاسب. 550ق األمریكیة سنویا حوالي السو

 مشكلة شبكات الحاسب: -3-3
كانت شبكات الحاس��ب حلم��اً بعی��د المن��ال حت��ى نھای��ة الثمانین��ات (خاص��ة ف��ي مص��ر). أت��ذكر إح��دى المؤسس��ات كان��ت تس��تورد ك��ل 

وذل��ك لتركی��ب ش��بكة ت��ربط  1990یا من إحدى الدول الغربیة. قامت ھذه المؤسسة بعمل عقد مع إحدى الشركات األجنبیة ف��ي ع��ام التكنولوج
بین الحواسب الشخصیة والحاسب العمالق لھذه المؤسسة. وقد قامت الشركة بدفن كوابل من الفایبر أوبت��یكس ف��ي األرض وانتظ��رت توری��د 

بالمركز الرئیسي ، ولكن لسبب أو آلخر لم یتم تورید ھذه األصناف. وبالت��الي ل��م ول��ن ی��تم تش��غیل ھ��ذه الش��بكة لربط كل مبني  Repeatersال 
 حتى اآلن. 

ھذا یمثل جانب من المشكلة. ولكن م��ع انتش��ار ش��بكة االنترنی��ت ونتیج��ة لمص��الح دول معین��ة ت��م اإلف��راج ع��ن جمی��ع التكنولوجی��ات 
االنترنی��ت ف��ي ك��ل مك��ان (حت��ى أن بع��ض المق��اھي یوج��د بھ��ا حاس��بات مربوط��ة بش��بكة االنترنی��ت ی��تم المتعلق��ة بالش��بكات. وبفض��ل هللا نج��د 

دة تأجیرھا بالساعة). وھذه االنفراجة في استخدام الشبكات بق��در م��ا تس��عدنا بق��در م��ا تخیفن��ا. فش��بكة االنترنی��ت س��الح ذو ح��دین ، فبق��در اإلف��ا
ع أي بیانات لھا أي درجة أھمیة علي تلك الحواسب المربوطة مع شبكة االنترنیت (ومھما العائدة من استخدامھا یكون الحذر العالي من وض

 قیل عن جدران النار فال ولن نصدق إال ما نبني بأنفسنا).
 :Y2K: تعرف بـ 2000مشكلة عام  -3-4

ھ��ذه المش��كلة تعتب��ر م��ن أش��ھر أخط��اء التص��میم. وت��تلخص المش��كلة ف��ي أن مص��ممي أنظم��ة التش��غیل 
مج قاموا باستخدام عدد مكون من خانتین (اآلحاد والعش��رات) للتعبی��ر ع��ن الس��نة عن��د التعام��ل م��ع الت��اریخ. والبرا

عن��د طباع��ة  19وكان حجتھم في ذلك أن خانة المئات واآلالف متكررة بدون داعي ویمكن إضافتھا بإلص��اق رق��م 
ع��ام. وفج��أة اس��تیقظ  الجمی��ع لیكتش��فوا  40 السنة. ولم تكن ھناك مشكلة عند التعامل بھذه الطریقة طوال أكث��ر م��ن

، وبالت��الي س��تكون الس��نة  00أنھ بحلول عام ألفین فإن العدد المكون من خانتین لتمثیل الت��اریخ س��یكون فی��ھ القیم��ة 
. وھذه المشكلة تفرق كثیر عند التعامل مع األنظمة التي یتم حس��اب الت��اریخ بھ��ا (مث��ل : أنظم��ة 2000بدال  1900

 الخ). …ظمة الحسابات ، أنظمة حجز الطیران ، أنظمة االتصاالت ، البنوك ، أن
مش���كلة أنظم���ة التش���غیل ق���د تك���ون أق���ل جھ���دا ف���ي الت���داول. ی���أتي بع���دھا المكون���ات المادی���ة للحاس���ب 

)Hardware) أم��ا المش��كلة األكث��ر تعقی��دا فھ��ي ف��ي التطبیق��ات ، حی��ث أن الموج��ود ھ��و ك��ود الماكین��ة .(Machine 
Codeالحاالت ال یوجد كود المصدر ( ) وفي معظمSource Code وإن وجد فمص��ممي ھ��ذا الك��ود إن ك��انوا حت��ى (

أحیاء فیصعب معالجة ھذه العیوب ألن الكود مكتوب من سنوات. وعلى مستوي الع��الم ت��م رص��د میزانی��ات ھائل��ة 
 لحل ھذه المشكلة (خاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة).

مشكلة لیست بالخطورة التي أظھرتھا وس��ائل اإلع��الم. ببس��اطة ف��ان معظ��م أما في مصر فباعتقادي أن ال
المؤسسات تقتني أنظمة جدیدة كل عامین أو ثالثة أعوام. ومن حسن الحظ أن جمیع األنظمة التي تم توری��دھا بع��د 

أص��در  أخذت في االعتبار ھذه المشكلة ، وإذا كانت ھن��اك مش��كلة فتعتب��ر إل��ى ح��د كبی��ر مح��دودة. وق��د 1996عام 
 مجلس الوزراء المصري قرارا بتالفي ھذه المشكلة في جمیع مؤسسات الدولة (خصما من میزانیة كل جھة).

 االستغالل الخاطئ للمعلومات على الحاسب: -3-5
ففي سورة الرعد اآلیات  من حسن الطالع أنھ كلما استعصي علینا أمر وجدنا بیانا لعالجھ في كتاب هللا.

حتي نھایة السورة. ففي ھذه اآلیات یبین المولى سبحانھ وتعالى حالة البشر  16یة رقم الكریمة بدءا من اآل

وخطاب ألولي األلباب. فتبدأ اآلیات باسلوب استفساري ینكر علي 
عمیان القلوب كل الشر والشبھات بدایةً بشبھة الشرك با  ثم كیف أن 

، وانتھاًء بـ  قلوبأال بذكر هللا تطمئن الثم مرورا بـ الزبد یذھب جفاًء 
 .لمن عقبى الدار

إذاً فحرب الخیر والش��ر دائم��ة، وق��د یظھ��ر الباط��ل وأص��حابھ 
لفت��رات ، ولك��ن التش��بیھ القرآن��ي یش��في الص��دور : ك��ذلك یض��رب هللا 
الحق والباطل .. فأما الزبد فیذھب جفاًء وأما ما ینفع الناس فیمك��ث ف��ي 

ما الشك فیھ أن الحاسب األرض كذلك یضرب هللا األمثال. كذلك فإنھ م
اآللي من المخترعات التي أفادت البشریة ف��ي أكث��ر الجوان��ب المش��رقة. 
فأقل ما یقال أنھا نظمت حیاة اإلنسان وأمدتھ بالمعلومات المناسبة. وق��د 
كانت قمة اإلفادة في نظم المعلومات الذكی��ة عل��ى س��بیل المث��ال : قواع��د 
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]. وأمثلة كثیرة في البحث وتعلیم القرآن الكریم والح��دیث. وم��ن 6االستعالم الفوري باللغة العربیة [المعرفة لمعلومات الفقھ اإلسالمي وتفھم 
یری��د أن ی��رى تطبیق��ات عل��ي الحاس��ب تتح��دث ع��ن نفس��ھا فل��یقم بزی��ارة المستش��فیات والجامع��ات والمؤسس��ات الت��ي تفی��د البش��ریة ف��ي الحی��اة 

 لي الفیروسات نجد نوعیات جدیدة من الجرائم نناقشھا فیما یلي:الیومیة. أما نصف الكوب الغیر مملوء باإلضافة إ
في فیلم  "صعیدي في الجامعة األمریكیة" وجدنا الشیخ الدھشوري (عندما جاء للقاھرة لینقذ ابنھ خلف بعد أن انحرف وترك  

ثتھ فانقلب ھذا المشروع العظیم مكاناً دروسھ في الجامعة األمریكیة) یحكي قصة األرض التي بدأھا صاحبھا كدار للعبادة ثم باعھا ور
للفسق والفجور. وھذا مایحدث تماما حینما یفكر البعض في االستغالل الخاطئ للمعلومات على الحاسب. وھنا بعض األمثلة لالستغالل 

 الخاطئ للمعلومات:
غیلھ یومیا للمرور على حساب سمعنا عن خبیر الحاسب الذي كان یعمل في أحد البنوك واستغل ذكاؤه في عمل برنامج یتم تش

جمیع العمالء ویقوم بتقریب الكسور العشریة وطرح قیمة التقریب من حساب العمالء وإضافتھا إلي حسابھ. وقد تمت محاكمتھ للثراء 
 الفاحش الذي حققھ من وراء ھذه الجریمة التي لم تكن موجودة قبل عصر المعلوماتیة.

سب وقد سمعنا عن الطالب ابن الثالثة عشرة عاما والذي قام باقتحام شبكة حاسب وزارة وكذلك جرائم القرصنة على شبكات الحا
الدفاع األمریكیة وقام بالحصول علي بیانات في غایة السریة وتغییر بعضھا. أما في جامعة میسیسبي فقد قام طالب في الصف الثاني 

تحما جمیع حواجز التأمین للحاسب وقام بتغییر الكثیر في الملفات ) في الدخول على الحاسب الرئیسي للجامعة مق1997الثانوي (عام 
 األساسیة للحاسب.

ومن الجرائم الجدیدة نتیجة الحصول على معلومة ھي جریمة الحصول على أرقام كروت االئتمان عند استخدامھ لشراء أصناف 
 اكم نتیجة سرقة أرقام كروت االئتمان.عن طریق شبكة المعلومات الدولیة االنترنیت. وقد تعددت الشكاوى أمام المح

أما قضایا التجسس فحدث عنھا وال حرج ، فقد أعلنت جریدة روزالیوسف المصریة في أحد أعدادھا أن جمیع أجھزة الحاسبات 
صال تحتوي على دوائر متناھیة في الصغر عندھا القدرة على نقل المعلومات عن طریق االت 1995التي تم توریدھا لألردن في عام 

 الالسلكي. 
كل ھذه الجرائم فرضت علینا الكثیر من الحذر وتصحیح المسار للحفاظ على دار العبادة دارا للعبادة. ھذا ما سنناقشھ في نھایة 

 ھذه المقالة.

 سرقة البرامج وعدم االلتزام بحقوق المؤلف: 3-6
أمتعة أو أموال ولكنھا جھد أناس بذلوه في بناء تلكم تعتبر ھذه السرقة من أخطر أنواع السرقات. فاألشیاء المسروقة ھنا لیس 

البرامج والتطبیقات. ولقد حظرت معظم البلدان وجرمت كل من یقوم بعمل نسخ غیر قانونیة من البرامج. وتجد بعض البرامج والتطبیقات 
اصة أو إضافة ما یسمي "دنجل". قد وضعت احتیاطات مناسبة لمنع النسخ غیر الشرعي. من ھذه االحتیاطات ما ھو بواسطة برامج خ

وعلى كل فإن ھذه معركة لن تنتھي ، فكلما یتم إضافة اسلوب للحمایة في جھة ، نجد في الجھة األخرى من یجتھد ویخترق أسالیب الحمایة. 
لى الحواسب (فلیس ھناك وفي تقدیري فإن ھذه المعركة یمكن أن تنتھي بنقطتین: األولي زیادة الوازع الدیني واألخالقي بین المتعاملین ع

فرق بین لص وضع یده في جیبك وسرق ما بھ ، وبین آخر سرق جھد وفكر اآلخرین بنسخ برامج بطرق غیر قانونیة) ، أما النقطة الثانیة 
 فیجب أن یكون ھناك عبرة للجمیع بتطبیق قوانین النسخ غیر المشروع على المخالفین.

 الحادي والعشرین: تأمین تحویل النظم والتطبیقات للقرن -4
یقولون في األمثال: ما حك جلدك مثل ظفرك ، فتول أنت أمر نفسك. مع التطور الرھیب لتكنولوجیا الحاسبات نجد أن معظم 
مراكز الحاسبات (خاصة والذین كانوا یعملون بحق) عندھم نظم وتطبیقات وبیانات بكم ھائل ال یمكن تجاھلھ. ولذلك وجب علینا أن نضع 

نا ھذا القید وأن یكون أحد الشروط ونحن ننتقي أنظمة جدیدة. یجب أن نقوم بعملیات التحویل بأنفسنا وإال ستكون البیانات عندنا نصب أعین
 مرتع لكل من ھب ودب.

وبالطبع ستكون عملیات توثیق النظم والتطبیقات ھي الركیزة األساسیة عند التحویل. یأتي بعد ذلك عملیات االختبار وكذا 
یة ار الجید لعینات البیانات التي سیتم االختبار علیھا. یجب أیضا الحفاظ علي األنظمة القدیمة تعمل بكامل طاقتھا خالل الفترة االنتقالاالختی

حتى یتم التأكد من سالمة التطبیقات واألنظمة الجدیدة. وأیضا یجب أن ال نغفل مستخدمي النظام عند عملیات التحویل. ویمكن تلبیة 
المنطقیة لھم من إضافات أو تعدیالت. ویجب التأكید على أن المبدأ األساسي في نظم المعلومات ھو : أننا جمیعا في خندق واحد المطالب 

ولسنا جھة إلظھار وتصید أخطاء اآلخرین ، وكذلك فإن السر األساسي وراء نجاح نظم معلومات في أي مكان إنما ھو ثمرة تعاون قائد 
اجح ، وما نظم معلومات إال أداة لتأكید نجاح ھذا القائد بما تعطیھ لھ من معلومة مدققة مؤمنة في الوقت المناسب في ناجح لدیھ نظام یدوي ن

 المكان المناسب عن نظام ھو سبب نجاحھ. 

 تكنولوجیا حرب المعلومات المتوقع تنفیذھا واستعمالھا مع بدایة القرن الحادي والعشرین:  -5
عددة في معھد تكنولوجیا ماسوشیستس (عام أعلن معمل الوسائط المت

) عن إنتاج أجھزة دقیقة للتصویر وشاشات عرض تعمل على النظارات 1997
العادیة وال تحتاج لكمیة كبیرة من الطاقة(تستمد طاقتھا من مولد طاقة یعمل مع 
حركة القدم عند السیر) وكذا أجھزة اتصال وأجھزة شبكات متناھیة في الصغر 

یوجھ تفكیرنا إلي ما ستكون علیھ حرب المعلومات خالل علي األقل أیضا. وھذا 
 العقد األول في القرن الحادي والعشرین. ولذلك یمكن لنا أن تخیل اآلتي :

أجھزة متناھیة في الدقة یتم حشرھا علي كروت الحاسبات خاصة التي یتم  -1
ذه توریدھا لألماكن الھامة (خاصة وأن تدبیر الحواسب التي تدخل ھ
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األماكن معروفة لدي العدو قبل الصدیق ، وھناك إلزام من الشركات الموزعة في مصر أن ترسل بعض البیانات عن نوعیات 
التطبیقات واألماكن التي سوف یستخدم فیھا ھذه الحواسب) وھذه األجھزة المتناھیة في الصغر لھا القدرة علي االتصال الالسلكي في 

وبالتالي ال توجد مشكلة في االتصال باألقمار الصناعیة غیر أن سیارة مجھزة  –أسوار ھذه األماكن مسافات یمكن تصمیمھا لتعدي 
(للتغلب علي ھذه المشاكل یجب إنشاء شركات مدنیة لتدبیر مثل ھذه األنظمة وعدم باالتصال تمر بجور سور ھذه األماكن الھامة. 

ذلك یمكن وضع أجھزة الحواسب في األماكن الھامة في صاالت ذات اإلعالن عن أي عالقة بینھا وبین الجھات الھامة ، وك
 مواصفات خاصة تمنع االتصاالت من داخلھا ، ویمكن وضع أجھزة إعاقة وشوشرة بالقرب من األجھزة الھامة).

 سیلعب التشفیر ومحاولة فك شفرة الخصم دورا غیر عادي. -2

 رصنة والسیطرة علیھا.التالعب ببرامج وأجھزة جدران النار ومحاولة الق -3
: إن أنجح نظام على الحاسب ھو قد یستغرب الكثیرین من سماع ھذه الكلمات ، ولكن صبراً فإن الخبرة العملیة والعملیاتیة تقول

ي أي . فیجب أن یكون النظام الیدوي مؤمنا تأمینا جیدا بحیث یمكن الرجوع إلیھ فذلك النظام الناجح عند تشغیلھ یدویا بدون حاسب أوال
لحظة وفي أي ظرف ، فمن یدري أو یضمن عدم تحول الحاسب في لحظة إلي قطعة من الحدید. ولذلك یجب التفتیش علي جمیع األنظمة 
التي تعمل علي الحاسب والرد علي سؤال : ماذا لو تحول الحاسب إلي قطعة من الحدید ؟ وإذا كنا نرید أن نناقش تكنولوجیا حرب 

یذھا ، تعالوا معي نري ماذا أعدت الوالیات المتحدة في ھذا المجال : صدق الرئیس كلینتون من الكونجرس علي المعلومات المتوقع تنف
رصد میزانیة حوالي ثالثة ملیار دوالر لتغییر وبناء أنظمة خاصة لوزارة الدفاع األمریكیة من الحواسب ، ھذه األنظمة لھا تركیبة خاصة 

وكذلك نظم تشغیل خاصة وبالتالي تطبیقات خاصة ال تعمل مع أنظمة أخري بحیث ال یمكن  Special Hardwareمن المكونات المادیة 
 اختراقھا بأي حال.

. فتكنولوجیا الحاسبات لم تعد سرا وال ضربا من ضروب المستحیل. ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت أمر نفسكنكرر المثل: 
لذین قال عنھم رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم : "إذا فتح هللا علیكم مصر .. فاتخذوا من والبرمجة لم تعد تخیف أحد. ومصر غنیة برجالھا ا

 أھلھا جندا كثیفا .. ألنھم خیر أجناد األرض .. فھم في رباط إلي یوم القیامة".
األصدقاء. فمھما أنا ال أطالب بإعادة اختراع العجلة ، ولكن نحن نبني لمصر نظم معلومات تتحدي العصر وتتحدي كل األعداء و

حاولنا أن نضع التعلیمات ونقتني أحدث برامج الحمایة ضد الفیروس .. فإن أكرر: مبدأ عند اللصوص : "كل قفل ولھ طفاشة". فإذا لم نبني 
 بأنفسنا الحواسب التي نستخدمھا وبالتالي كل البرامج المساعدة وبرامج التطبیقات بأنفسنا فال خیر فیما نفعل أو نقول. 

 خالصة وتوصیات كاستراتیجیة مقترحة لتأمین نظم المعلومات: -6
في الختام نتذكر من فیلم "صعیدي في الجامعة األمریكیة" بعد حرق العلم إیاه ، جاءت كلمات أغنیة "وال بنخاف م الدنیا بحالھا 

نا ضد أحد ، ولكنا ضد من ال یلتزم بوعود أو وال بنخاف". ثم جاء حفل التخرج لیكون األخ خلف أول الدفعة وبكلمات مؤثرة قال: "نحن لس
 یحاول أن یستعرض عضالتھ ویكون بلطجي". ثم قام األخ خلف بإھداء نجاحھ لوالده وقام بتقبیل ید والده.

نعمل في الخندق األول في خط الدفاع األول لحدود دفاعاتنا) نھدي نجاحنا لكل مخلص علي  –ونحن (كجنود نظم معلومات 
ل ید مصر عرفانا بما قدمتھ وتقدمھ للجمیع. ونحن أرض مصر ونقب

أیضا "وال بنخاف م الدنیا بحالھا" طبعا لیس بالكالم ، ولكن انطالقا 
من إیماننا با  وكذلك إیماننا بقضیتنا وعقیدتنا القتالیة الثابتة ، نجدد 
العھد دائما أننا جاھزون وأرواحنا علي أكفنا فداءاً لمصر ، جاھزون 

 لقرن الحادي والعشرین وتحدیاتھ. الجتیاز ا
وأھم التوصیات كإستراتیجیة مقترحة لتأمین نظم معلومات 

 كما یلي :

یجب التأكید والتفتیش المستمر على األنظمة الیدویة التي تم میكنتھا  -1
والتأكد من أنھا تعمل بكفاءة في حال غیاب الحاسب (ھذا ال یمنع 

أو أنظمة  من الرجوع لطبعات مستخرجة من الحاسب
المیكروفیش یتم تحدیثھا تباعا على آخر موقف) ویجب أیضا 

 قیاس األداء ومقارنتھ باألنظمة الممیكنة.

 Serversیجب وضع الخطط التبادلیة الستخدام الحاسبات ال  -2
المربوطة بشبكات االنترانیت ومنع مركزیة التعامل من 

servers نیت في ھذا بعینھا (وذلك استغالالً لمیزة شبكات االنترا
 المجال).

 یجب التأكید علي عدم استخدام أي برامج أو دیسكات غیر أصلیة أو غیر معلومة الھویة والمصدر.  -3

 یجب التأكید علي استخدام برامج اكتشاف وإزالة الفیروس واتباع جمیع الوسائل للحمایة منھ.  -4

ف عن الفیروسات (یفضل أن یكون بجوار بوابة كل یجب التأكید والتفتیش على وجود حاسب مستقل في كل مركز حاسب للكش  -5
 مركز) وكتابة تعلیمات االستخدام واضحة والتأكید علي تنفیذھا ومحاسبة المخالفین.
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یجب فصل الحواسب التي تتعامل مع شبكة االنترنیت عن الحواسب األخرى المربوطة مع الشبكات المحلیة وكذا عدم وضع أي   -6
 أي درجة من األھمیة. بیانات على ھذه األجھزة لھا

تأھیل الكوادر الفنیة وخلق أجیال متتالیة في جمیع التخصصات الدقیقة والتأكید علي عمل زیارات دائمة لھم علي جمیع مراكز   -7
 البحوث وشركات الحواسب في شتي أنحاء العالم (مع مراعاة الرجل المناسب في المكان المناسب ومكافأة المحسن وحساب المقصر).

 ع البحوث ومنح الدرجات العلمیة في مجال تأمین الحواسب والشبكات ومعالجة وتداول الفیروسات.تشجی  -8

 المتابعة األمنیة لجمیع الشركات التي تقوم بتورید وصیانة الحواسب.  -9

 المتابعة األمنیة لجمیع العاملین في نظم المعلومات. -10

 لمتربصون (سواء من الداخل أو من الخارج).نشر الوعي الدائم لدي الجمیع وكشف خبایا ما یخططھ لنا ا  -11

یجب وضع خطة قومیة لبناء أنظمة متكاملة بأیدي مصریة مخلصة ال یكون االعتماد في أي جزئیة فیھا إال على ما نصنعھ من أجھزة  -12
نظمة مستقلة خاصة بمكونتھا وكذا البرامج المساعدة والتطبیقات (نتذكر الثالثة ملیار دوالر التي صدق علیھا الكونجرس لبناء أ

 بوزارة الدفاع األمریكیة).
 نبذة عن مؤلف المقالة:

دكتور مھندس / ھشام نبیھ المھدى محم��د   استش��اري نظ��م معلوم��ات وعل��وم الحاس��ب  م��ن موالی��د قری��ة بش��بیش مرك��ز المحل��ة الكب��رى محافظ��ة 
ی��ة (تخص��ص س��یارات) بتق��دیر ع��ام إمتی��از م��ع مرتب��ة الش��رف وبترتی��ب أول . حصل على درجة البكالریوس ف��ي الھندس��ة المیكانیك1958سبتمبر  16الغربیة فى 
فى الكلیة الفنیة العسكریة. حصل على نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانیة من الرئیس الراحل أن��ور الس��ادات. حص��ل عل��ى س��یف الش��رف  1981دفعة یولیھ 

ف��ي معھ��د  1984ج. حص��ل عل��ى دبل��وم عل��وم الحاس��ب بتق��دیر جی��د ج��دا وبترتی��ب أول دفع��ة یونی��ھ العسكرى من السید المشیر أبو غزالة وزیر ال��دفاع أثن��اء التخ��ر
متح��دة الدراس��ات والبح��وث اإلحص��ائیة جامع��ة الق��اھرة. حص��ل عل��ى العدی��د م��ن ال��دورات ف��ى عل��وم الحاس��ب س��واء ف��ي جمھوری��ة مص��ر العربی��ة أو الوالی��ات ال

فى قسم علوم الحاسب والمعلومات معھد الدراسات والبحوث اإلحص��ائیة  1992اسب والمعلومات فى یونیھ األمریكیة, حصل على درجة الماجستیر فى علوم الح
: ا.د. مرفت حسن غیث جامعة القاھرة (عنوان بحث الماجستیر : قواعد المعرفة لمعلومات الفقھ االسالمى وتفھم اإلستعالم الفوري باللغة العربیة ، تحت إشراف 

ف��ي قس��م عل��وم الحاس��ب والمعلوم��ات كلی��ة  1996ھمى). حصل على درجة ماجستیر أخرى فى عل��وم الحاس��ب والمعلوم��ات ف��ى أغس��طس وا.د. على على محمد ف
ف��ي قس��م عل��وم الحاس��ب  1997الھندسة جامعة میسیسبي بالوالیات المتحدة األمریكیة. حص��ل عل��ى درج��ة ال��دكتوراه ف��ى عل��وم الحاس��ب والمعلوم��ات ف��ى دیس��مبر 

لمتع��ددة الھندسة جامعة میسیسبي بالوالیات المتحدة األمریكیة (عنوان بحث الدكتوراه : ھیاكل بیانات الكیانات الجوھریة كنموذج لنقل الوسائط ا والمعلومات كلیة
الدب العرب��ى ف��ى تحت إشراف بروفیسور توبین ماغیناس). تم ترشیحھ للحصول على جائزة الملك فیصل العالمیة للدراسات االسالمیة ول -عبر شبكات الحاسب 

األمیر عبدهللا بن عبدالعزیز آل س��عود ف��ى الفت��رة م��ن عن مقالة تم نشرھا فى ندوة استخدام اللغة العربیة فى تقنیة المعلومات والتى عقدت فى مكتبة الملك عبدالعزیز بالریاض تحت رعایة سمو  1992عام 
فى مجاالت الذكاء االص��طناعى وتمثی��ل قواع��د المعرف��ة وش��بكات الحواس��ب والوس��ائط المتع��ددة. ق��ام بتحك��یم ع��دد م��ن المق��االت لم��ؤتمرات  .  قام بنشر العدید من المقاالت دولیا ومحلیا1992مایو  10-14

لمص��نفین بالوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة . ت��م ض��مھ لقائم��ة المھندس��ین اUpsilon Pi Epsilonعالمیة ومجالت علمیة محلیة.  تم ض��مھ للجمعی��ة العلمی��ة لعل��وم الحاس��ب بالوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة 
Order of Engineer . 2000تم ضمھ إلي قائمة المھندسین االستشاریین في نقابة المھندسین المصریة في تخصص نظم المعلومات وعلوم الحاسب في مایو. 
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