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طــريقنــــا إلى القلـــــوب

قرأت لفضيلة الشيخ الدويش
غفر الله له ولوالديه  -طريقنا :
أعني هنا كل مسلم ومسلمة -
يحب أن تشيع األلفة واحملبة
ُ
ب�ين أف���راد املجتمع اإلسالمي
،وك�����ل م��س��ل��م وم��س��ل��م��ة يحب
اخل��ي��ر وال��ب��ر واملعروف
واإلح�������س�������ان وم�����ك�����ارم
بقلــــــــــم:
األخالق.
�سامر عو�ض ال�سيد مالك
أم��ا القلوب فهي قلوبنا
جميعً ا ،فنحن بحاجة لفن
ً
بعضا
التعامل مع بعضنا
بحاجة إلى تعميق روابط األخوة اإلسالمية ومعانيها ،نحن
بحاجة -أيها األحبة -إلى حتقيق القاعدة الشرعية(:ال يؤمن
أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه) كما في حديث أنس
املتفق عليه ،بحاجة إل��ى احل���وار ال��ه��ادئ والتعامل املهذب
واالحترام املتبادل إلى أن نظهر محاسن هذه العقيدة لنصبح
نحن املسلمني قدوات لبعضنا ،ومفاتيح خير لغيرنا من أهل
امللل والنحل ،بحاجة إلى أن نكسب قلوب بعضنا وأن نكسب
قلوب أه��ل األدي��ان األخ��رى بصدق التوحيد وحسن املعاملة
وجميل األخالق لتذوق طعم اإلميان ولتعرف حقيقة اإلسالم.
نريد أن نكسب القلوب ليس باملجاملة وال باملداهنة وال بتمييع
ديننا وال بتمزيقه وال بالتنازل عن املبادئ واأله��داف ،وإمنا
مبكارم األخ�لاق ،كما قال صلى الله عليه وسلم (:إمن��ا بعثت
ألمتم مكارم األخالق) واحلديث عند أحمد في املسند.
وملاذا كسب القلوب؟
ليس من أجل الدنيا ،وال متاعها وال زخرفها وال من أجل أنفسنا

د  .عبد اللطيف حممد �سعيد

وإظهار محاسنها وتواضعها ،ال والله ،بل وال من أجل متلق
الناس وطلب محامدهم وثنائهم،إمنا من أجل ربنا تعبدًا وتقر ًبا،
ف��إن الله يحب معالي األخ�ل�اق ،ويبغض سفسافها واتباعً ا
حلبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم فقد كان أحسن الناس
خل ًقا ،وكس ًبا حلب نبينا وقربه يوم القيامة كما قال صلوات
مجلسا يوم
الله وسالمه عليه (:إن من أحبكم إلى وأقربكم مني
ً
القيامة ،أحاسنكم أخال ًقا) .حس ّنه الترمذي ،وتطبي ًقا لتعاليم
شرعنا وآداب ديننا قو ًال وعم ً
ال ،وس ًرا وعل ًنا ،فقد قال صلى الله
عليه وسلم(:وخالق الناس بخلق حسن).وشو ًقا للجنان وتثقيالً
للميزان يوم أن نلقى الله فقد قال صلى الله عليه وسلم(:فأكثر ما
يدخل الناس اجلنة تقوى الله وحسن اخللق) صححه الترمذي
خلق
،وم��ا م��ن ش��يء أثقل ف��ي م��ي��زان امل��ؤم��ن ي��وم القيامة م��ن ٍ
حسن،وتخل ًقا وتأد ًبا وإميا ًنا فأكمل املؤمنني إميا ًنا أحسنهم
خل ًقا ،والله عز وجل يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم(:
ولو كنتَ ً
َ
القلب النفضوا من حولِك).
غليظ
فضا
ِ
إ ًذا فهذه الفضائل وأمثالها مما يحثنا ويشجعنا على اكتساب
إخالصا لوجه الله،
محاسن األخ�لاق وتطبيع نفوسنا عليها،
ً
وطل ًبا لرضاه فهي عبادة عظيمة وقربة من أجل ال ُقربات فإن
العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم ،كما في حديث
عائشة وصححه األلباني رحمه الله ،إ ًذا فهذا طريقنا للقلوب،
هذا هو طريقنا للقلوب خططته لكثرة شكاية الناس بعضهم
من بعض.
فالزوج يشكو من سوء تعامل زوجه.
والطالب يتظلم من أخالق أستاذه.
واملوظف يتسخط من رئيسه ومديره.
واملكفول يئن ويتوجع من سوء تصرف كفيله.
حتى الصاحب لم يسلم من صاحبه وخليله .

الصبــر خيــر معيـن

بعض الكلمات جندها في املصحف قد وردت في مواضع عدة
ومن هذه الكلمات كلمة الصبر وقد استوقفني أنها ارتبطت
الص ْب ِر
بالصالة بل تقدم عليها في قوله تعالى َ :
استَعِ ي ُنو ْا ِب َّ
(و ْ
الص َ
الةِ َو ِإ َّنهَ ا َل َك ِبي َر ٌة ِإ َّال عَ َلى الخْ َ ِ
اشعِ َ
ني ) البقرة45
َو َّ
فرجعت إلى تفسير هذه اآلية فوجدت تفسيرها عند محمد
بن أحمد بن مصطفى بن أحمد املعروف بأبي زهرة في كتابه
زهرة التفاسير حيث قال  ( :واستعينوا بالصبر والصالة )...
( )45سورة البقرة  :االستعانة طلب العون  ،واملساعدة  ،وفي
استعمال القرآن أنها إذا كانت للمعني تعدت بغير باء  ،كقوله
تعالى ) :وإياك نستعني (،وفي الدعاء « اللهم إنا نستعينك
ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك « وإذا كانت االستعانة
مبا تكون به اإلعانة كانت بالباء  ،فيقال نستعني بكذا لفعل
كذا  ،وهكذا جند باالستقراء استعمال القرآن .
وهنا االستعانة بشيء ول��ذا تعدت بالباء فقال تعالى :
) واستعينوا بالصبر والصالة ( أي استعينوا على تربية
نفوسكم لتكون متعظة فاعلة اخلير  ،آم��رة به وال يتجافى

فعلها عن قولها ) .بالصبر والصالة ( والصبر ضبط النفس
وسيطرة اإلرادة على الهواء  ،وسيطرة العقل على الشهوة
 ،فإنه إذا سيطرت اإلرادة والعقل والفكر املستقيم انقمعت
الشهوات  ،وإذا انقمعت استقامت النفس  ،وكان التنسيق بني
القول والعمل  ،وقذف الله في القلب بنور احلكمة  ،والقول
الطيب  ،والعمل  ،وكل ما في احلياة يحتاج إلى الصبر ،
فاجلهاد قوته في الصبر  ،وكما قال النبي صلى الله عليه
وسلم  « :إمنا الصبر عند الصدمة األولى «  ،ونقص األموال
واألنفس والثمرات إمنا يكون بالصبر  .كما قال تعالى ( :
َو َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم ِب َش ْي ٍء ِ ّمنَ الخْ َ ْ
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اج
ُّم ِصي َب ٌة َقا ُلو ْا ِإ َّنا ِلل َو ِإنـا ِإل ْي َر ِ
ويقول اإلم��ام عمر بن اخلطاب الفاروق رضي الله عنه :
الصبر صبران صبر على املصيبة  ،وهو حسن  ،وصبر على
املعاصي وهو أحسن  .فالصبر على املعاصي  ،هو السيطرة
على األه��واء والشهوات  ،وهو تهذيب النفس وتقوميها .
وبعد ذلك وجدت أحاديث الرسول عليه أفضل الصالة وأمت

فبحثت عن العالج فكان هذا املوضوع إ ًذا هو رسالة إلى كل
مسلم ومسلمة إل��ى كل الطيبني والطيبات ،إل��ى كل املعلمني
واملعلمات ،إلى كل األزواج ،إلى كل موظف ،إلى كل مسلم يسافر
خارج البالد ،وإلى كل أحد يحب أن يرى اإللفة واحملبة ترفرف
على املجتمع اإلسالمي:
أو ًال -أيها املسلمون لنحرص على مكارم األخالق والتحلي بها
وذلك بالصبر ومجاهدة النفس وترويضها .
ثان ًيا -بصحبة الصاحلني والنظر في سيرهم وأخالقهم.
ثال ًثا -مبداومة القراءة واالطالع في كتب األخالق.
«ك��األدب املفرد» للبخاري ،و»مكارم األخ�لاق» البن أبي الدنيا
وللخرائطي ،وكتب الشمائل وأخ�لاق النبي صلى الله عليه
وسلم وغيرها من الكتب و»ه��ذه أخالقنا» للخازن دار و»سوء
اخللق» للحمد وغيرها كثير،إ ًذا لنحرص على التحلي باألخالق
وم��ن يتصبر يصبره ال��ل��ه ،ف���إن أردت ال��وص��ول للقلوب ،بل
وإلى رضاء عالم الغيوب سبحانه وتعالى فتنبه لهذه النقاط
الثالثة املاضية ،ثم أح��رص على ق��راءة هذا املوضوع وإعادة
قراءته مرات ومرات فإمنا العلم بالتعلم واستعن بالله وأكثر
الدعاء والتضرع إليه(:كما أحسنت َخلقي فأحسن ُخلقي) كما
كان صلى الله عليه وسلم يقول ،وقل (اللهم إني أعوذ بك من
منكرات األخالق واألعمال واألهواء) ،وقل ً
أيضا بل وردد في كل
وقت (اللهم اهدني ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت،
واص��رف عني سيئها ال يصرف عني سيئها إال أن��ت) كما في
صحيح مسلم ،فهذا أحسن الناس خل ًقا والذي أثنى الله عليه
خلق عظيم) ال يترك صلى الله عليه وآله وسلم
فقال(:وإنك لعلى ٍ
ال��دع��اء والتضرع إليه أن يعينه على تهذيب نفسه والتحلي
بأحسن األخ�لاق ،فكيف بي وبك؟ بل كيف بنا جميعً ا؟ فإنه ال
حول لنا وال قوة إال بالله ّ
جل وعال .
التسليم متدح الصبر ومن هذه األحاديث قال النبي صلى الله
عليه وسلم  « :لم يوت الناس خي ًرا من الصبر واملعافاة «
وقال ً
أيضا عليه السالم  « :لم نزل نستزيد للصابرين حتى
نزلت  « :إمنا ُيوفى الصابرون أجرهم بغير حساب «
وقال عليه السالم  « :عليكم بالصبر  ،فإنه ال إميان ملن ال
صبر له « .
وقال ً
أيضا  « :الصبر ثالثة  :صبر على املصيبة  ،وصبر على
الطاعة  ،وصبر على املعصية « .
قال عمر بن عبد العزيز  :ما أنعم الله على عبد نعمة فنزعها
عنه فصبر  ،إال كان ما أعاضه أفضل مما انتزعه عنه  ،ثم قرأ
 :إمنا ُيوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
وقال بعض احلكماء  :الصبر صبران  :صبر عما حتب ،
وصبر على ما تكره ،والرجل من جمع بينهما .
قال ابن اجلهم :
وأفضل أخالق الرجال
وعاقبة الص ّبر اجلميل جميلة
ال ّتفضل
والله من وراء القصد

مخــاطــر عصــر المعــرفــة ومهـــدداتــه

بظهور احلاسب اآلل��ي تعددت أغ��راض��ه فأصبحت معاجلة
البيانات آل � ًّي��ا حت��ل محل معاجلة البيانات ي��دو ًّي��ا  ،وذلك
ب��أخ��ذ (ال��ب��ي��ان��ات  )Dataك��م��ادة خ��ام ومعاجلتها لتصبح
وتتحول املعلومات إلى (معرفة
(معلومات )Information
ّ
 )KNOWLEDGEبعد أن يستفاد منها في اتخاذ القرار
احمل���دد .يوصف عصرنا ه��ذا بعصر املعرفة وذل��ك للتطور
الكبير في احلاسبات اآللية وال��ذي ظهر أث��ره ال��واض��ح في
تغيير أشياء كثيرة جدًا فتمت مخترعات واكتشافات وجتارب
علمية مذهلة يرجع فضلها لهذه احلاسبات  .إنّ الوصول غير
املتناهي للبيانات واملعلومات بتكلفة بسيطة وبزمن قليل ،
لزاما علينا احملافظة عليها في مكان آمن بعيدًا من
يجعل ً
املهددات واملخاطر.
مع ه��ذا الكم الهائل واملتدفق من البيانات ونحن نعائش
عصر املعلومات واملعرفة  ،أصبحت تواجهنا مشاكل أبرزها
كيفية احلفاظ على هذه البيانات واملعلومات بسرية كاملة
من املتطفلني عليها  ،فكان ال ب ّد أن نعتني بأمن املعلومات
 Information Securityملجابهة أكبر مهدد لعصر التقنية
املتمثل في الفيروسات  Virusesوغيرها من املهددات مثل
القراصنة . Hackers
الفيروس  Virusعبارة عن شفرة ( )Codeبرمجية  ،له القدرة
على اخلفاء والتستر الغرض منه إحداث أكبر قدر من الضرر
 ،ويعتبر من البرامج التي تعيد نسخ نفسها وترتبط ببرامج
أخرى عن طريق التوالد واالنتشار بني برامج احلاسب ومواقع
مختلفة من الذاكرة ليحقق أهدافه التخريبية.
ويع ّرف ً
أيضا بأنه برنامج صغير يربط نفسه ببرنامج آخر
داخل جهاز احلاسوب ليغير عمل ذلك البرنامج ولتمكينه من
التكاثر واالنتشار ،ويسمى مثل هذا النوع بالبرامج ذاتية
النسخ أو ذاتية التكاثر.
ال ميكن القول بأن كل البرامج الضارة فيروسات ألن بعض
ه��ذه البرامج غير ق��ادرة على االنتقال والتكاثر كما أن كل
مخربة وليست عملية النسخ الذاتي مؤذية
الفيروسات ليست ِ ّ
بحد ذاتها إ ّال في استهالك موارد احلاسوب .عليه ميكن القول
ً
نسخا من نفسه
إن الفيروس هو برنامج قادر على أن ينتج
بشكل تكراري بغرض اإلتالف.
ملاذا سمي الفيروس بهذا االسم َ :تشبه فيروسات احلاسب
حد كبير الفيروسات العضوية التي تصيب جسم
اآللي إلى ٍ

اإلن��س��ان ف��ي عملية تأثيرها وتنقلها م��ن شخص إل��ى آخر
بسرعة مرعبة  ،مبجرد دخولها إل��ى جسم اإلنسان تتكاثر
وتفرز سمومها حتى تسبب دما ًرا لألجهزة العضوية للجسم.
والفيروس عندما يدخل إلى احلاسب يقوم باألفعال نفسها
ويتكاثر ويربط نفسه بالبرامج التي تسبب دما ًرا شام ً
ال.
هنالك أوجه شبه وصفات مشتركة بني النوعني من الفيروسات
منها ما يلي:
يقوم الفيروس العضوي بتغيير خصائص بعض اخلاليا
ووظائفها  ،بينما يقوم الفيروس اإللكتروني بتغيير خصائص
البرامج وامللفات ووظائفها.
يتكاثر الفيروس العضوي مسب ًبا فيروسات جديدة  ،واآلخر
يعيد نفسه تكرا ًرا كأنه يتكاثر ذات ًّيا.
تصاب خلية الفيروس العضوي مر ًة واحدة  ،وجند أن فيروس
برنامجا فال يصيبه مر ًة أخرى.
احلاسب إذا أصاب
ً
اجل��س��م امل��ص��اب بالفيروس ق��د يظل م��دة ب���دون ظ��ه��ور أية
أعراض عليه  ،كذلك البرامج املصابة قد تعمل مدة طويلة دون
ظهور أعراض (فترة احلضانة).
الفيروس العضوي يتش ّبه بغيره حتى يصعب اكتشافه ،
والفيروس اإللكتروني يتش َّبه بالبرامج ليصعب على مضاد
الفيروسات ( ) Antivirusاكتشافه.
ومن خالل هذه املقارنات تظهر دوافع تسمية اسم فيروس(
 ) Virusبهذا االس��م رغ��م أن��ه في ال��واق��ع عبارة عن برنامج
من برامج احلاسب اآللي  ،وقد أحدث هذا كثي ًرا من املواقف
الطريفة  ،منها أنّ بعض األشخاص أصابهم الرعب من هذا
املهدد لدرجة أنهم كانوا يتناقلون األقراص فيما بينهم وهم
يرتدون القفازات .أو إذا سمع أحدهم بأنّ هذا اجلهاز مصاب
بفيروس جتده ال يلمس حتى مكوناته املادية بيده.
تأريخ الفيروسات:ولدت فكرة الفيروس اإللكتروني منذ األيام
األولى لعصر احلاسب ووضع العالم (جون فون نيومان) عام
اللبنات األساسية لذلك ولم يطلق عليها فيروسات
1949م ِ ّ
آنذاك  ،حتى جاء العالم (فريدريك كوهني) عام 1984م وأطلق
عليها هذا االسم ولذلك يعتبر األب احلقيقي لها  ،قيل ً
أيضا إنّ
أول فيروس كان عام 1978م  ،ولم تأخذ املشكلة شكلها احلالي
من اخلطورة إ ّال مع انتشار استخدام شبكة اإلنترنت ووسائل
املعقدة.
االتصاالت َّ
ملاذا ُتبرمج الفيروسات؟ :لإلجابة عن هذا السؤال نذكر أن
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م َْن ه�شام الثالث الذي خاطبه
خادمه املطيع جورج الثاين؟
على ورق م��ق��وى وجدت
ورقة مكتوب لها عنوان « هكذا كنا
فمتى نعود « وكان اخلطاب كما يلي «
إلى صاحب العظمة – خليفة املسلمني
– هشام الثالث اجلليل املقام .
م��ن ج����ورج ال��ث��ان��ي م��ل��ك إجنلترا
وال��س��وي��د وال��ن��روي��ج إل���ى اخلليفة
م��ل��ك امل��س��ل��م�ين ف��ي مم��ل��ك��ة األندلس
صاحب العظمة هشام الثالث اجلليل
املقام بعد التعظيم والتوقير نفيدكم
أننا سمعنا عن ال ّرقي العظيم الذي
نتمتع بقبضه الصافي معاهد العلم
وال��ص��ن��اع��ات ف��ي ب�لادك��م ال��ع��ام��رة .
ف��أردن��ا ألبنائنا اقتباس من���اذج من
هذه الفضائل  .لتكون بداية حسنة
ف��ي اقتفاء أث��رك��م لنشر أن���وار العلم
ف��ي ب�لادن��ا ال��ت��ي يحيط بها اجلهل
م��ن أرك��ان��ه��ا األرب��ع��ة ول��ق��د وضعنا
اب��ن��ة شقيقنا األم���ي���رة ( ذوب���ان���ت )
على رأس بعثة م��ن بنات األشراف
اإلجنليز لتتشرف بلتم اهداب العرش
والتماس العطف لتكون مع زميالتها
موضع عناية عظمتكم  ،وق��د ُزودت
األم��ي��رة الصغيرة بهدية متواضعة
ملقامكم اجلليل أرجو التكرم بقبولها
مع التعظيم واحلب اخلالص .
اإلمضاء  :من خادمكم املطيع جورج
الثاني وفي آخر اللوحة جاءت هذه
الكلمات أخي – أختي  ...هذا تأريخنا
وتلك أمجادنا وليكن لك دور عملي في
إعادة العظمة والقوة ألمتنا في املقال
ال��ق��ادم ب���إذن ال��ل��ه س���وف أج��ي��ب عن
السؤال الذي جاء عنوا ًنا لهذا املقال «
من هشام الثالث الذي خاطبه خادمه
املطيع جورج الثاني؟ »

امل��رن��ة  ، Floppy Diskواألق����راص الصلبة
فيروس احلاسب ال ينشأ من ال شيء وال يأتي
 ، Hard Disksواألق���������راص املضغوطة
من مصدر مجهول وال ينشأ بسبب خلل بسيط
 ، Compaq Disksوال���ذواك���ر بأنواعها
في املكونات املادية للحاسب  ،بل تتم برمجته
املختلفة مثل ( )Flash Memoryوذواك���ر
بشكل متعمد
م��ن قبل املبرمجني ويتم صنعه
ٍ
جهاز املوبايل.
ومتقن  ،ويبرمج ألسباب ع��دة منها ما يهدف
أع���راض ظ��ه��ور ال��ف��ي��روس على اجلهاز:هناك
إل��ى التخريب  ،أو التجسس  ،أو االب��ت��ك��ار ،
مجموعة أع���راض مختلفة إذا جابهتك
أو أله��داف سياسية  ،أو اقتصادية  ،أو
فاعلم أن جهازك مصاب بفيروس ونذكر
عسكرية  ،أو جتارية .وفي الغالب األعم
بقلــــــــــم:
منها على سبيل املثال ال احلصر:
أصبح الهدف األساس من الفيروسات هو
بطء في تشغيل النظام بصورة واضحةٍ
الهدف التجاري  ،وهذا يكمن في صناعة �أ.حمـزة �صـالح �إبراهيم
وجلية.
الفيروسات أو برمجتها ومن ثم تصنيع
توقف النظام دون أي سبب.
مضادات الفيروسات وبرمجتها لها.وذلك
اسما عرض الرسائل اخلطأ كتاب ًة أو في صورة صوت.
أن تقوم اجلهات املستفيدة بابتكار الفيروس ويعطى له ً
ظهور رسالة يفيد محتواها أن ال��ذاك��رة غير كافية  ،أو أن
معي ًنا  ،وتصنع املضاد له بغرض املال.
خ��ص��ائ��ص ال��ف��ي��روس��ات:ه��ن��اك م��ج��م��وع��ة م���ن اخلصائص مساحة القرص غير كافية للنسخ ،وغيرها.
للفيروسات أهما  :خاصية القدرة على التخفي  ،للفيروسات الوقاية من اإلصابة بالفيروس:
قدرة عجيبة في اخل��داع والتخفي وذلك عن طريق االرتباط فحص القرص الغريب أو ًال قبل استخدامه في جهازك.
ببرامج أخرى والتشبه والتمويه  ،وعند بداية تشغيله يدخل عدم تنفيذ أي برنامج مأخوذ من الشبكات العامة مثل شبكة
إلى النظام ويعمل على تخريبه .ومن خصائصه ً
أيضا االنتشار اإلنترنت قبل فحصه.
 ،يتم االنتشار للفيروسات ويرجع ذلك إلى وسائل االتصال استخدام مضادات الفيروسات  Antivirusاألصلية ومتابعة
بني األج��ه��زة وقابلية الفيروس على نسخ نفسه.وخاصية حتديثها بصورة دورية لكشف جديد الفيروسات.
أخ��رى توسم بالقدرة على االخ��ت��راق  ،إذ ميكن لفيروسات االحتفاظ بنسخ احتياطية ( )Backupللبرامج قبل جتريب
احل��اس��ب اخ��ت��راق امل��واق��ع ال��ت��ي ي��ق��وم املستخدم بتحميل البرامج اجلديدة.
البرامج فيها دون أن يشعر بذلك .وآخ��ر ه��ذه اخلصائص ال تقلع جهازك ( )Bootableمن أي ق��رص حتى تتأكد من
خلوه من الفيروسات.
املقدرة التدميرية  ،ويظهر ذلك عندما يتمكن الفيروس من
ِّ
احتالل املواقع اإلستراتيجية جلهاز احلاسب بعدها يبدأ في استخدام كلمات السر ( )Passwordملنع اآلخرين من العبث
أعماله التخريبية التي أعدّها املبرمج ف ُتفقد الكثير والكثير بجهازك.
في الوقت الذي أصبحت فيه املعلومة في متناول األيدي ،إ ّال
من البيانات.
َّ
أن املخاطر واملهددات أصبحت حتيط بها من كل اجلوانب
العوامل التي أدت إلى سرعة انتشار الفيروسات:
يوما بعد يوم لتجد ضالتها
أو ًال -التوافقية  :Compatibilityوتعني ق��درة البرنامج  ،وتتش َّكل الفيروسات
ّ
وتتنوع ً
الواحد أن يعمل على حاسبات مختلفة وعلى أنواع وإصدارات من البرامج واألنظمة ()Systems & Programsوتشبع
رغباتها من امللفات ( ، )Filesفلذا وجب علينا استنهاض
مختلفة من نظم التشغيل .Operating Systems
ثان ًيا -وس��ائ��ل االت��ص��االت :Communicationsكان لها الهمم واستنفار ك��ل ال��ق��وة وإن��ش��اء س��د منيع حلماية هذه
القدح املعلى في نقل الفيروسات ومن أهمها شبكات احلاسب املعلومة والتي تعتبر من أه ّم مقومات هذا الزمن من طاعون
عصر املعرفة  ،ونعمل على كيفية اكتسابها وحفظها  ،وإ ّال ملا
اآللي وشبكة اإلنترنت.
ثال ًثا -األقراص املمغنطة :Magnetic Disksتعني األقراص قامت مؤسسات وحكومات.

