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التقوى

�لشبكا5 �الجتماعية ..
 بني �لسل� .�ال�ا�

�لشبكا& �الجتماعية  هي عباT4 عن مو�قع 
=لكتر.نية �ُنشأ& خصيصÝ ملجموعة من 
 Rֲדد .�ملعاهد  �جلامعا&   "  iألصدقا�
فكرية  نشاطا&   " �لطال�  مشا4كة 
مع  صد�قا&  .تكوين   i�4آل� .تبا6* 

�شخا� لديهم نفس �مليوال&.
.مع تز�يد �ستخد�B شبابنا -كو�4 .=ناثا 
حتذير�&  تتز�يد  �الجتماعية،  للشبكا& 
�خلi�5 من سوi �ستخد�B ما يتم نشر� من 
معلوما& خاصة باألشخا� مثل �لصو4 
مثل  �خلاصة  .�ملعلوما&  .�لفيديوها& 

مكاF �لعمل .4قم �tاتف .هلم جر�. 
.هنا يطرs �لسؤ�* نفسه: هل �لشبكا& 
على   Ýحقيقي  áخطر تشكل  �الجتماعية 
 iللتو�صل .فضا Tهي قنا B� ،خصوصياتنا

للتعب� ، ال �كثر .ال �قل؟
�لسؤ�*  tذ�   Fجو�با  Qهنا �حلقيقة   "
�غلب  يقوله  �أل.*  مقنع.  .كالÓا 
�الجتماعية  �لشبكا&  مستخدمي 

�نا¢  ��م   F.يؤكد حيث  �ملختلفة، 
بسطاi .ال يظنوF� F معلوماִדم �خلاصة 

ميكن �F يستفيد منها �حد.
بد من �حلذ4 "  �نه ال  ير/  .هناQ من 
على  �لشخصية  .�لبيانا&  �لصو4  نشر 
�لشبكا& �الجتماعية ألسبا� عديدT تبد� 
من عدB 4غبته " كشف هويته �حلقيقية 
ألسبا� خاصة، �. ألنه معا�4 سياسي 
لنظاB ما .يريد �F يزعجه بتعليقاته، كما 

�F هناQ �سباًبا ال ميكن حصرها.
شخصية  معلوما&  نشر   " حر�  فال 
كل  متنو�*   " تصبح   F� حذ�4ِ  .لكن 
�العالنا&  جتا4  مثل   �6. هّب  من 
�لشبكا&   T4�6= مع   Fيتو�صلو �لذين 
�خلاصة  �لبيانا&  تلك   iلشر� �الجتماعية 
نشر  منها   Tعديد  Rهد�� �جل  من 
�الختصاصا&  �سب  موجهة  =عالنا& 
ناهيك عن  �إلقامة،   Fلتوجها& .مكا�.
توسع �ملخاطر  ببيع تلك �لبيانا& �خلاصة 
ثالث ال تكشف عن   Rجها& طر P=

نية �ستخد�مها tا.

 F� �لد�4سا&  من  �لعديد  �ثبتت  .قد 
�خلصوصية  ִדد6  �ل%  �ملخاطر  �هم  من 
�نتحا*  �الجتمـاعية  �لشبكـا&   "
 � Tلشخصيا& .�ل% فيها =شكالية كب��
تستطع �لشبكا& �الجتماعية =�ا6 حلو* 
 P= �لتوصل  بر�يي ال ميكن   . tا  ناجعة 

حل �ائي tا.
.من �ملخاطر �ل% تتربص بنا " �لشبكا& 
تبد.  .�ل%  �لتصيد  4سائل  �الجتماعية 
للنظر .حني  ملفتة  عاجلة  �خبا4  4سائل 
تسر�  ضحية  نصبح  فإننا  عليها  �لنقر 
.على   T4لضا� .�لÁ5يا&  �لف�.سا& 
 T4�4سها ف�.¢ "كو� فيس" .هو عبا
عن T6.6 =لكتر.نية تنتشر ع5 حسابا& 
�ملستخدمني �ملسجلني " مو�قع �لشبكا& 
�مثا*  من  �لصيت  -�ئعة  �الجتماعية 
.غ�ها،  سبيس"   Wما".  "Qبو "فيس 
�أل�اi " حسابا&  قو�ئم   uترÉ حيث 
�ملستخدمني .ترسل tم �خباá4 .تعليقا& 
غ�  �لصفحا&  إلحد/   Ý�4بط تتضمن 

�حلقيقية ملو�قع خبيثة.
من  فكث�  �لشديد  �حلذ4   a+ ندعوكم 
 F.لنا¢ " �لشبكا& �الجتماعية يظهر�
بصوT4 مغايرT متاما لو�قعهم. فإ-� كنت 
فقد  مرموقة  شركة  مدير  مع   Õ64تد
تكوF تتحد¶ =P طفل مر�هق �. سجني 
من  �6ئما  فتأكد   .Bباإلعد� عليه   B2كو
معهم  تتعامل  �لذين  �ألشخا�  هوية 

.حتقق من �ملعلوما& �ل% يرسلو�ا لك.
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عالI عثما*


