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إٕن إمحلس هلل حنمسٍ ووس تؼَيَ ووس تغفصٍ وهؼوذ ابهلل من رشور ٔأهفس يا ومن سُئات
ٔأغامًيا من هيسٍ هللا فال مضي هل ومن ًضَي فال ُادي هل و ٔأشِس ٔأن ال إٕهل إٕال هللا
وحسٍ ال رشًم هل و ٔأشِس ٔأن محمسإ غحسٍ ورسوهل  ،كال تؼاىل { َي َأهيه َا ذ ِإَّل ٍَن أ ٓ َمٌُوإ
ون }  ،وكال تؼاىل { َي َأهيه َا إًيذ ُاس إت ذ ُلوإ
إت ذ ُلوإ ذ َ
إّلل َح ذق تُ َلاتِ َِ َوال تَ ُموتُ ذن إ ذال َو َأه ُ ْْت ُم ْس َِ ُم َ
ِ
َ جر ذ ُ ُك ذ ِإَّلي َذََ َل ُ ْك ِم ْن ه َ ْفس َوإ ِحسَ ة َو َذََ َق ِم ْْنَا َز ْو َ ََجا َوت َ ذث ِم ْْنُ َما ِر َخا اال َنثِري اإ َو ِو َس ااء
إّلل ََك َن ػَََ َْ ُ ْك َرِكِح اا }  ،وكال { َي أَهيه َا ذ ِإَّل ٍَن
ون ِت َِ َو ْ َإْل ْر َحا َم إ ذن ذ َ
َوإت ذ ُلوإ ذ َ
إّلل ذ ِإَّلي ت َ َس َاءًُ َ
ِ
َ
َ
َ
إّلل
إّلل َوكُوًُوإ كَ ْو اال َس ِسًس اإْ ًُ ،ط َِ ْح ً ُ ْك َأ ْ َْعاً ُ ْك َوً َ ْغ ِف ْص ً ُ ْك ُذهُوجَ ُ ْك َو َم ْن ً ُ ِعع ِ ذ َ
أ ٓ َمٌُوإ إت ذ ُلوإ ذ َ
َو َر ُس َ ُ
ٔأما تؼس
وهل فَ َل ْس فَ َاز فَ ْوز اإ َغ ِظميا }
لكمة ُىص ترتد ػىل ٔأسامغيا نثريإ  ،وإًىثري مٌّا ال ًؼمل مؼياُا  ،ويه لكمة مالزمة
ٕهرت  ،وًِا ٔأًضا مؼا ي ٔأدص هجِو ة ًيا  ،فبٔردت ٔأن
ٌَتلٌَة إحلسًثة ودطوض اا ػامل إال ه
ٔأتني ٌَلارئ إًىصمي مؼياُا وإس تؼامالهتا ثشلك موحز ومخسط وهللا إملوفق 0

نتحَ
محمس فٌرور إًؼحسيل
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إًَِ ْى ُص يف إٌَغة هل ػسة مؼا ي يه :
 -1إً َؼ َج ُة  ،وكِي :إًَِ ْى ُص َأشسه
إًؼجة ِ َُ ،ى َص هيَ ْ َى ُص َُ َىص اإ و ُِ ْىص اإ  ،فِو
ِ
َُ ِى ٌص  :إش تسذ َ ََع ُحَ  ،وإًَِ ِى ُص إمل ُ َت َؼ ِ ّج ُة  ،وفَِ َمِْ َى َصة َأي ُ َْع ٌة.
 -2إًيا ِغ ُس  :إًَِ ُى ُص وإًَِ ِى ُص  ،وكس َُ ِى ْص ُت َأي ه َ ِؼ ْس ُ  ،و َُ ِى َص ُ
إًصخي
َُ َىص اإَ :س ِى َص من إًيوم  ،وكِي  :إش تس هومَ  ،وكِي ُ :و َأن ًؼرتًَ ه ُؼاس
فتسرتيخ غظامَ ومفاضهل 0
 -3إحلرية  :هتَ َىذ َص َ ََت ذ َري 0
ْ َُ -4ى ٌص و َُ ِى ٌص  :موضع ؛ كال  ،كال إ َْلزُصيِ َُ :ى ٌص موضع َأو َد ٍْ ٌص
ْص  ،كال ُ :أرإٍ ُرو ِمًِّا  ،و َُ ْىص َإن حدي مؼصوف تحالد
ُرو ِم ٌّي ٔ ،أو كَ ْ ٌ
فوق إمل َ ْو ِض ِي
إًؼصب ٔ ،أو حد ٌي ِحشإ َء َم ذص َإن  ،وإًِ ذََّك ِرً ذ ُة ُ ،مشسذ د اة  :انحِ ٌة َ
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إًِىص ُو ًص إًمكحَوتص  ،وُو مبؼىن كصضن وكصضان  ،وتس تزسم ٌدلال ة
ػىل إذرتإق إملوإكع إالًٕىرتوهَة وإًربًس الاًىرتو ي ٔ ،أو ُو إملتسَي ٔأو
إخملرتق ٕإي من خيرتق إ ْٔلهظمة وًتسَي ٕإٍهيا وٌرسكِا  ،فاًِىص ُو
إًشرص إحملرتف يف إًمكحَوتص  ،فاًِىص ًلة ًعَق ػىل إًشرص إَّلي
ًلوم ابًتَطص وإًتجسس ػىل ٔأَجزة إْلٓدصٍن تلطس إًترصًة ووشف
إ ْٔلرسإر 0
ويف وٍىِحَسي إملوسوػة إحلصة ُ :اهص ( ابالٕجنَزيًة ٔ ) Hackerأو
(كصضان ٕإن َكن خمصب) ْعوما لكمة توضف إخملتص إملمتىن من همارإت يف
هجال إحلاسوب و ٔأمن إملؼَوماتَة  ،و ٔأظَل لكمة ُاهص ٔأساسا ػىل مجموػة
من إملربهجني إ ْٔلذهَاء إَّلٍن َكهوإ ًتحسوإ إ ْٔلهظمة إخملتَفة وحياوًوإ إكتحاهما ،
وًُس ابًرضورة ٔأن تىون يف هُهتم إرتَّكب حصمية ٔأو حىت حٌحة  ،وًىن
جناهحم يف الاذرتإق ًؼترب جناحا ًلسرإهتم وهمارهتم ٕ ،إال ٔأن إًلاهون إغتربمه
دذالء متىٌوإ من ددول مَّكن إفرتإيض ال جية ٔأن ٍىوهوإ فَِ  ،وإًلِام
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هبشإ ْعََة إدتَارًة ميتحن فهيا إملربمج كسرإتَ دون ٔأن ًؼصف ابمسَ
إحللِلي ٔأو ٔأن ًؼَن غن هفسَ  ،وًىن تؼضِم إس تغَِا تطورة ٕإحصإمِة
ختصًخِة ملسح إملؼَومات وإًحؼظ إْلٓدص إس تغَِا جتاري ْٔلغصإض إًتجسس
وإًحؼظ ًرسكة إ ْٔلموإل ً ،يظص نثريون ٌَِاهص ػىل ٔأهَ خشص مسمص
وسَيب  ،وًلصن إًحؼظ لكمة ُاهص مع كصضان إحلاسوب  ،وذكل تتبٔجري
من تؼظ ما ورد يف إالٕػالم  ،حِث ٍصحع إًسخة ًلةل فِمِم حلِلة
إًِاهص  ،وذَعِم ًِا جلكمة إًلصضية ( ابالٕجنَزيًة  ) Piracy :إًتؼحري إَّلي
ًطف إًحَع غري إملرشوع ًًسخ من ٔأغامل ٕإتسإغَة  ،ويه مس تزسمة يف
إىهتاك حلوق إملَىِة إًفىصًة وحلوق إًًرش  ،و ٔأضي إخلالف ٔأظَلَ تؼظ
إْلَٔكدميَون ًؼسم فِمم ًعحَؼة إًِاهص و ٔأسَوب ْعهل ابًصمغ من ٔأهَ ٔأساسا
معور مدسع  ،وًىْنم ر ٔأو دورٍ سَحَا ومفسسإ  ،متياسني ٔأن إالٕه هرت
ٍزدمح مبشارًع مت تعوٍصُا من وشاط حامغي ٌَِاهصز 0
إًِاهص ٔأساسا لكمة ٔأظَل ػىل مجموػة من إملربهجني إ ْٔلذهَاء إَّلٍن َكهوإ
ًتحسوإ إ ْٔلهظمة إخملتَفة وحياوًوإ إكتحاهما  ،وًُس ابًرضورة ٔأن تىون يف
هُهتم إرتَّكب حصمية ٔأو حىت حٌحة  ،وًىن جناهحم يف الاذرتإق ًؼترب
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جناحا ًلسرإهتم وهمارهتم ٕ ،إال ٔأن إًلاهون إغتربمه دذالء متىٌوإ من ددول
مَّكن إفرتإيض ال جية ٔأن ٍىوهوإ فَِ  ،وإًلِام هبشإ ْعََة إدتَارًة ميتحن
فهيا إملربمج كسرإتَ دون ٔأن ًؼصف ابمسَ إحللِلي ٔأو ٔأن ًؼَن غن هفسَ ،
وًىن تؼضِم إس تغَِا تطورة ٕإحصإمِة ختصًخِة ملسح إملؼَومات وإًحؼظ
إْلٓدص إس تغَِا جتاري ْٔلغصإض إًتجسس وإًحؼظ ًرسكة إ ْٔلموإل 0

ُ -1ىصٔ :أرض تلع شامل رشق ذمار يف إٍمين ورد ذهصُا يف شؼص إمصئ
إًلُس 0
ُ -2ىصٕ :إكَمي هحري يف هصدس تان إًرتهَة 0

ُىص لكمَ َتلري وإس هتزإء ًحؼظ ٔأُي إًحادًة من إًلدائي إًؼصتَة إ ْٔلضَةل
 ،ظِصت ثسخة إًغرية وإحلسس َّلكل غيسما تؼجز تؼظ إًلدائي غن
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ٔأدوإهتا فتطفِا هبشإ إًوضف َتلريإ ًِا وُشإ من إخلعبٔ  ،و ٔأحِاان تيترش يف
إًلدَةل إًوإحسة فمي تني ٔأتياهئا  ،وإًحؼظ ًعَلِا ػىل من ٍصغى وٍصيب
إ ْٔلغيام من إًلدائي إًؼصتَة وُشإ ٔأًضا دعبٔ ْٔلن ضفوة إخلَق رغى إًغمن ،
و ٔأحِاان تس تزسم ضس من ًؼتلسون ٔأهَ ممن ال ٔأضي هل ٔأوال وظن وال دٍن
 ،ومجَع ما ذهصان يه مفاُمي ذاظئة جية ٔأن تتغري 0

ًسان إًؼصب
إًط ّحاح يف إٌَغة
ّ
إًلاموس إحملَط
ملاًُس إٌَغة
وٍىِحَسي إملوسوػة إحلصة
موكع إحلسون

وغريُا من موإكع إالٕه هرت
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