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�أحد تعرفه حلالة م�شابهة لأي من  �أو  �أنت  هل تعر�شت 
�حلالت �لتالية

منا�سبة،  غري  مبالب�س  بوك"  و"الفي�س  الإمييل  على  ل�سديقاتها  �سورها  بعثت  ليلى 
�سّبب  تعرفهم مما  الذين ل  النا�س  الكثري من  لدى  كانت �سورها منت�سرة  اأيام  وبعد 

لها ولأهلها اإحراجًا واأذى. 

واأراد  حممد،  ل�سديقه  بوك"  "الفي�س  على  ل�سفحته  ال�سرّي  رمزه  اأعطى  �سامل 
بالرمز  بوك"  "الفي�س  على  �سامل  �سفحة  بدخول  فقام  �سامل  مع  ميزح  اأن  حممد 
له  �سّبب  مما  �سامل  اأ�سدقاء  عن  لئق  غري  كالٍم  بكتابة  وقام  لديه،  الذي  ال�سري 
تلك  كتب  من  هو  لي�س  �سامل  باأن  ي�سّدقوا  مل  فهم  اأ�سدقائه،  مع  كثرية  م�سكالت 

الإ�ساءات.

ت�ساجرت منرية مع اثنتني من �سديقاتها هدى وناهد، وعندما رجعت املنزل كانت 
بكتابة  غ�سبها  عن  بالتنفي�س  الفور  على  فقامت  منهما،  بدر  مما  جدًا  غا�سبة 
با�ستخدام  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  الأخريات  ل�سديقاتهن  م�ساعرها 
وناهد  اإىل هدى  كتبته منرية  ما  اإر�سال  باإعادة  ال�سديقات  بع�س  وقامت  الهاتف، 

مما �ساعد يف تطّور امل�سكلة وتدخل الأهل.

النقال،  با�ستخدام هاتفه  الإنرتنت  الإلكرتونية على  بالألعاب  يلعب  اأن  اأحمد يحب 
وبع�س تلك الألعاب تطلب معلومات عن ا�سمه وعمره وعنوانه ومعلومات �سخ�سية 
اأخرى، وما ح�سل هو اأْن  ا�سُتغلت معلوماته يف اإ�سراكه يف عمل غري اأخالقي وغري 

قانوين مما �سبب له ولعائلته الكثري من امل�سكالت.

�سارة تكتب معلومات كثرية على و�سائل التوا�سل الجتماعي وخا�سة "تويرت" وعادة 
فا�ستخدمها  اأو احلزن،  الفرح  لها  يجلب  وما  وما حتب  تفعله  وما  حالها  ت�سرح  ما 
�سخ�س كان يراقب كل ما تكتب دون اأن تعرف بوجوده، وو�سل اإىل بيتها يف الوقت 
الذي كان يعرف باأنها عادًة ما تكون يف هذا الوقت وحيدة يف املنزل ت�سعر بامللل، ومبا 
اأّنه يعرف جوانب اهتماماتها، ا�ستطاع اأن يخدعها بخطة ر�سمها بناًء على معرفته 

بتفا�سيل حياتها و�سخ�سيتها مما تكتبه، وقام باإيذائها اأذى �سديدًا جدًا. 
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�لهو�تف �لذكية



�لهو�تف �لذكية
ميتلك بع�ض �لأطفال و�ملر�هقني �أجهزًة ذكية كالهو�تف و�أجهزة �لآي باد وغريها. 
ومع �أن هذه �لأجهزة ت�شّهل بع�ض �لأمور وت�شاعد يف �لتو��شل مع �لآخرين وتربطنا 
بالعامل وتفتح لنا �آفاقاً و��شعة، �إل �أّنها يف ذ�ت �لوقت حتتاج ملهار�ت ت�شتطيع �أنت �أن 
متتلكها، وكل ما حتتاجه هو �أن ت�شتدعي ذكاءك و�أن تقّرر ما تقوم به حني تتعامل 
�إيذ�ئك  �أو  �أو �بتز�زك  مع تلك �لأجهزة �لذكية، لكي تبقى �آمناً ول يتم ��شتغاللك 
باأي �شكل من �لأ�شكال. فكما �أن هذه �لأجهزة لها جو�نب �إيجابية، فاإن لها خماطر 

عديدة ميكن جتنب �أكرثها بالتعامل �لذكي معها.   

�أو  كطفل  حتتاجها  �لتي  و�جلو�نب  �ملهار�ت  �أهم  بع�ض  على  �لدليل  هذ�  يحتوي 
مر�هق للتعامل �لذكي مع هذه �لأجهزة.
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�حتفظ مبعلوماتي �ل�شخ�شية
معلوماتك على  كانت  اإذا  وي�ستخدمها.  معلوماتك  يطلع على  الذي  تعلم من  ل 
جهد  بذل  دون  اإليها  الو�سول  ي�ستطيع  بع�سهم  للجميع  متاحة  فهي  الإنرتنت، 
وبع�سهم ي�ستطيع ذلك بجهٍد قليل. تعامل مع معلوماتك اخلا�سة ب�سكل يعك�س 
ذكاءك وقدرتك على تقدير الأمور ب�سكٍل ل ي�سمح لأحد با�ستخدام معلوماتك 

لأغرا�س توؤذيك. كن ذكياً و�نتبه...

الرمز ال�سري حل�ساباتك على النرتنت كح�ساب "الفي�س بوك" اأو "�لتويرت" 
اأو اأي ح�ساب اآخر هو رقم خا�س بك اأنت وحدك، ويجب عليك اأن ل تعطيه لأي 
اأحد حتى لأ�سدقائك املقربني، فالأ�سدقاء اأحيانًا ميزحون مع بع�سهم البع�س 
ب�سكٍل غري منا�سب ومن املمكن اأن يتم ا�ستخدام رمزك ال�سري والدخول اإىل 
واإيذاء  اإيذائك  يف  تت�سبب  معلومات  اأو  �سور  اإر�سال  اأو  اأمور  وكتابة  ح�سابك 
غريك، وترى نف�سك متورطًا يف م�سكلة اأنت يف غنى عنها، لأنه لن يكونه �سهاًل 
اإقناع الآخرين باأنك مل تكن اأنت من اأر�سل تلك الأمور ومن قام بالتوا�سل بهذه 

الطريقة، وي�سعب معاجلة تبعات ذلك.

ل تعِط رقم هاتفك ملن ل تعرفه ب�سكٍل جيد.

عن  اأخرى  ومعلومات  هواتفهم  واأرقام  والديك  عمل  اأو  بيتك  عنوان  تعِط  ل 
العائلة ملن ل تعرفه  ول يعرفه والداك اأي�سًا.

ا�ستخدم الإمكانات الأمنّية حلماية املعلومات واحل�ساب لأي برنامج تعمل فيه، 
تتيح لك  الربامج  فالكثري من  املعلومات،  يتيح خيارات حلماية  برنامج  فكل 
الختيار يف الأ�سخا�س الذين يدخلون على ح�سابك ويطلعون على معلوماتك، 
ومع ذلك ل ت�سع معلوماتك على النرتنت كرقم هاتفك وعنوان منزلك وا�سم 

مدر�ستك وغريها.
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واملجوهرات  الأموال  ي�سرقون  احلياة  يف  و�سرقات  ل�سو�س  هناك  مثلما 
اأي�سًا  واحلاجيات، ومثلما هناك ل�سو�س ي�سرقون الأفكار والخرتاعات، هناك 
اأنواع  واأ�سد  الل�سو�س  اأنواع  اأخطر  من  وهوؤلء  املعلومات،  ي�سرقون  ل�سو�س 
ال�سرقات �سررًا، لأن امتالكهم لهذه املعلومات قد جتعلهم ي�ستخدمونها يف اأمور 
كثرية اأ�سا�سها اإيذاء الآخر والتي قد توؤدي اأحيانًا اإىل ال�سغط على من ميتلكون 
يقوم  واأن  ولالآخرين،  لنف�سه  وموؤذيه  جيدة  غري  اأموٍر  لعمل  وابتزازه  معلوماته 
باأموٍر تخالف مبادئه واأخالقه وقيمه، والتي قد جتعله ي�سعر باخلجل مدى حياته 
اأحد مدخاًل  ول ي�ستطيع التخل�س من تبعاتها ب�سهولة. فكن ذكيًا ول جتعل لأي 

ملعلوماتك.

تـــذّكر...   
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�ختار ما �أكتبه بعناية
عن  �سورة  ويعطي  عنك  يعرب  الذكي  هاتفك  با�ستخدام  برنامج  اأي  يف  تكتبه  ما  اأن 
�سخ�سيتك ومن تكون، وقد ت�سبب لك م�سكالت مل تكن قد فكرت يف احتمال وقوعك 
فيها، ولإظهار قوتك وم�ساعدتك يف البتعاد عن الأ�سخا�س الذين من املمكن اأن يوقعوا 

الأذى بك بق�سد اأو دون ق�سد، كن ذكيًا وانتبه...

اعك�س �سخ�سيتك الإن�سانية القوية يف كل الكلمات التي تتبادلها مع الآخرين فهذا 
ي�ساعد يف اأن يبعد عنك الأ�سخا�س الذين يحاولون ا�ستدراج الآخرين والتحر�س بهم 

واإيذائهم.

ل تكتب اأي كلمات غري لئقة اأو غري اأخالقية حتى ولو كنت تتحدث لأقرب اأ�سدقائك، 
ت�ستخدم �سدك  اأن  املمكن  فاإنها من  بك،  تليق  ل  الكلمات  تلك  اأن  اإىل  فبالإ�سافة 

وتعك�س �سخ�سية خمتلفة عما اأنت عليه.

التوا�سل  و�سائل  من  اأي  يف  لئقة  غري  اأو  اأخالقية  غري  كلمات  اأي  ا�ستلمت  اإذا 
الجتماعي اأو عرب الربيد اللكرتوين، قم مب�سحها فورًا ول تبعثها لأيِّ اأحد.

ل متزح مع اأحد با�ستخدام كلمات ل حتب اأن تقال لك، فالأمور التي تبدو عادية من 
املمكن اأن تثري الغ�سب واأن تاأخذ منحى اآخر وتت�سبب لك باملتاعب.

ل ت�سمح لأحد باأن ي�ستفزك بكتابة اأمور غري لئقة لكي ترد عليه بذلك اأي�سًا، اأنت 
تعترب �سجاعًا اإذا متالكت نف�سك ومل تنحدر مل�ستوى حديثه معك.

تاأكد باأن كلماتك ل حتمل اإهانة اأو اإ�ساءة ل�سخ�س اأو جماعة اأو �سعب اأو دين اأو اأي 
اأحد. 
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ما  عادة  والتي  �سداقاتهم  هي  عليها  الرتكيز  املراهقون  يحب  التي  الأمور  اأكرث  من 
يعتربونها حمل فخرهم واعتزازهم وحتديد هويتهم، وهذا ما ي�ستغله البع�س لل�سيطرة 
عليهم لأنهم يعرفون مدى اأهمية ال�سداقات لدى هذه الفئة العمرية بالتحديد. اإن برامج 
الت�سرف  قبل  والتفكري  واملتابعني،  ال�سداقات  على  كثريًا  تعتمد  الجتماعي  التوا�سل 
والتعامل مع اأي برنامج توا�سل اجتماعي يعطيك �سيطرة اأكرب على اأمورك واأن ل جتعل 
اأو اإيذاء الآخرين من خاللك.  الأمر �سهاًل ملن يريد اأن يقوم بعمل يت�سبب فيه باإيذائك 

كن ذكياً و�نتبه...

ل  بوك" ب�سكل جيد،  تاأّكد اأنك تعرف ال�سخ�س الذي ت�سيفه اإىل �سفحتك يف "الفي�س 
تقبل من ل تعرفهم اأو ت�سك يف معرفتك اإياهم حتى ولو بعثوا لك طلبًا لقبولهم.

اب" هو �سخ�س ل تعرفه جيدًا، ل تدخل  من حتادثه على برامج املحادثة مثل "الوت�س 
يف مناق�سات مع �سخ�س ل تعرفه، اأو تعرفه ولكن يبدو ما يكتبه غريبًا اأو مريبًا.

اإن برنامج التويرت اأو اأي برنامج اآخر يعتمد على املتابعني، كن حذرًا لإ�سافة من تتابعهم 
واأي�سًا من الأف�سل اأن جتعل متابعتهم لك م�سروطة مبوافقتك.

اأو يف املحادثات بها  "�لتويرت"  اأو  بوك"  "الفي�س  اأ�سماء حل�ساباتك مثل  ل ت�ستخدم 
عبارات اأو كلمات ترمز ل�سيئ غري منا�سب لتجذب لك اأ�سدقاء غري منا�سبني ول  تود 

الرتباط بهم.



�أعرف كيف �أختار �شد�قاتي ومتابعيني  
ما  عادة  والتي  �سداقاتهم  هي  عليها  الرتكيز  املراهقون  يحب  التي  الأمور  اأكرث  من 
يعتربونها حمل فخرهم واعتزازهم وحتديد هويتهم، وهذا ما ي�ستغله البع�س لل�سيطرة 
عليهم لأنهم يعرفون مدى اأهمية ال�سداقات لدى هذه الفئة العمرية بالتحديد. اإن برامج 
الت�سرف  قبل  والتفكري  واملتابعني،  ال�سداقات  على  كثريًا  تعتمد  الجتماعي  التوا�سل 
والتعامل مع اأي برنامج توا�سل اجتماعي يعطيك �سيطرة اأكرب على اأمورك واأن ل جتعل 
اأو اإيذاء الآخرين من خاللك.  الأمر �سهاًل ملن يريد اأن يقوم بعمل يت�سبب فيه باإيذائك 

كن ذكياً و�نتبه...

ل  بوك" ب�سكل جيد،  تاأّكد اأنك تعرف ال�سخ�س الذي ت�سيفه اإىل �سفحتك يف "الفي�س 
تقبل من ل تعرفهم اأو ت�سك يف معرفتك اإياهم حتى ولو بعثوا لك طلبًا لقبولهم.

اب" هو �سخ�س ل تعرفه جيدًا، ل تدخل  من حتادثه على برامج املحادثة مثل "الوت�س 
يف مناق�سات مع �سخ�س ل تعرفه، اأو تعرفه ولكن يبدو ما يكتبه غريبًا اأو مريبًا.

اإن برنامج التويرت اأو اأي برنامج اآخر يعتمد على املتابعني، كن حذرًا لإ�سافة من تتابعهم 
واأي�سًا من الأف�سل اأن جتعل متابعتهم لك م�سروطة مبوافقتك.

اأو يف املحادثات بها  "�لتويرت"  اأو  بوك"  "الفي�س  اأ�سماء حل�ساباتك مثل  ل ت�ستخدم 
عبارات اأو كلمات ترمز ل�سيئ غري منا�سب لتجذب لك اأ�سدقاء غري منا�سبني ول  تود 

الرتباط بهم.

عدد الأ�سدقاء واملتابعني الأكرث يف اأي و�سيلة توا�سل اجتماعي ل يعني اأن لك هذا العدد 
مع  ال�سدق  اأهمها  كثرية  معايري  ولها  راقية  عالقة  ال�سداقة  الأ�سدقاء.  من  الفعلي 
التوا�سل  و�سائل  على  وال�سداقات  وغريها،  له  والوفاء  وائتمانه  به  والهتمام  ال�سديق 
الجتماعي ت�سمى �سداقات ولكنها ل حتمل �سفة ال�سديق. فهم اأفراد يطلبون اأو يقبلون 
ملن  الكرتاث  دون  الأ�سدقاء  عدد  زيادة  فقط  اأحدها  متعددة  لأ�سباب  معك  التوا�سل 

تكون، وبالن�سبة لأغلبهم اأنت ت�سكل عددًا فقط.

تـــذّكر...   
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�أتخري �إر�شايل و��شتالمي للربودكا�شت
قائمة  يف  هم  ممن  كبرية  ملجموعات  ر�سائل  باإر�سال  لك  ت�سمح  الذكية  الهواتف 
ولكي  ر�سائل كذلك.  ير�سلوا لك  باأن  لالآخرين  ت�سمح  واأي�سًا  التوا�سل يف هاتفك، 
ي�ستطيع اأي �سخ�س اإر�سال ر�سالة لك ل يتطلب ذلك منه �سوى معرفة رقم هاتفك 
والذي من املمكن اأن يح�سل عليه باأي و�سيلة ولي�س بال�سرورة اأنه يعرفك اأو �سبق اأن 

قابلك. كن ذكيًا وانتبه...

يف حال ا�ستلمت برودكا�ست ل ترد عليه، ول تعّرف نف�سك للمر�سل يف حال مل تكن 
تعرف ال�سخ�س املر�سل معرفة جيدة.

وام�سحها  اأخالقية  غري  اأو  لئقة  غري  معاين  يحمل  برودكا�ست  باأي  حتتفظ  ل 
اأر�سلها لك. قد يجذبك الف�سول للموا�سلة  "بلوك" على من  فورًا واعمل ِحّجرًا 
غري  اأغرا�س  الأ�سخا�س  لهوؤلء  يكون  ما  غالبًا  ولكن  منه  اأكرث  ر�سائل  وا�ستالم 

جيدة يحاولون ا�ستدراجك لها.

هناك الكثري من التقنيات والإمكانيات موجودة يف هاتفك الذكي ولكن هذا ل يعني 
اأبوابًا  اأغلبها تفتح  اأن  اإل  اأن عليك ا�ستخدامها جميعًا، وهي مع فائدتها يف جوانب، 
طاقاتنا  ت�ستنزف  اأمور  يف  تدخلنا  قد  واأي�سًا  لنا،  وت�سيء  ت�سر  قد  اأخرى  جلوانب 
الدرا�سة  على  اأنف�سنا يف �سرفه  لتطوير  نحتاجه  الذي  الوقت  واأوقاتنا وحترمنا من 
وممار�سة  العائلة  مع  ممتع  وقت  ومت�سية  مهاراتنا  وتنمية  واملعرفة  العلم  وحت�سيل 

هواياتنا وغريها. 

تـــذّكر...    
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�أتعامل بحذر مع �ملتو�جدين على مو�قع �لتو��شل 
�لجتماعي

اأنف�سهم  يعّرفون  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  الكثريون 
ب�سخ�سيٍة خمتلفة عّما هم عليه حقيقة. فقد يقولون اأمورًا عن 
بك  ومعرفتهم  واهتماماتهم  وعملهم  �سكنهم  وحمل  اأعمارهم 

وباأهلك ويكون كل ذلك غري �سحيح. كن ذكيًا وانتبه...

ل تكتب عن حالك اإن كنت ت�سعر بال�سيق اأو حمبطًا اأو فرحًا اأو ت�سعر بامللل اأو اأنك 
يف ورطة اأو م�سكلة اأو اأي معلومة عن م�ساعرك ال�سخ�سية، فهناك من يتابع ما تكتب 
ويتعرف على اأمور دقيقة يف �سخ�سيتك ومنط حياتك وو�سع اأ�سرتك في�ستطيع من 

خاللها اأن يوؤذيك.

ل جتعل الأماكن التي تذهب اإليها معروفة لالآخرين وكذلك توقيت ذهابك اإليها.

اأوقات نومك وا�ستحمامك وغذائك ونوعيتها تبدو اأمورًا عادية ل ت�سر ولكن ي�ستطيع 
من يريد اإيذائك ا�ستخدام تلك املعلومات �سدك ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.
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واملعرفة  العلم  من  كبري  قدر  على  وبع�سها  �سة  متخ�سّ وع�سابات  اأ�سخا�س  هناك 
والدخول  واملراهقني  الأطفال  ا�ستغالل  مهمتها  الإنرتنت،  على  والنف�سية  الجتماعية 
فهوؤلء  يحبون،  ل  وما  يحبون  وما  عنهم  يعرفون  ما  خالل  من  خمتلفة  بطرق  اإليهم 
ومعرفة  واملراهقني  الأطفال  �سخ�سية  لدرا�سة  املراقبة  على  واأمواًل  اأوقاتًا  ي�سرفون 
التي ت�سعها عن نف�سك  واملعلومات  اإىل كل طفل ومراهق على حده،  الأقرب  املداخل 
معرفة  خاللها  من  ي�ستطيعون  لهم  بالن�سبة  جدًا  قيّمة  تعترُب  جدًا  اعتيادية  وتبدو 
الكثري.  وغريها  عاداتك  وعن  �سخ�سيتك  وعن  عنك  دقيقة  ومعلومات  حياتك  منط 
قد تقول باأنك و�سعت الكثري من تلك املعلومات على الإنرتنت لغاية الآن ومل يح�سل 
واإيذائك  لتهديدك  ونف�سًا طوياًل  النا�س ميتلكون �سربًا  اأولئك  ولكن  �سيء،  �سيء  لك 
رف بذكاء ول تكن رقمًا من  الو�سع، كن ذكيًا وت�سّ اأن تكون يف هذا  واأنت ل ت�ستحق 
الآف الأطفال واملراهقني الذين تغري جمرى حياتهم وتعّر�سوا لأذى وانعك�س ذلك على 

حياتهم وم�ستقبلهم وذويهم و�سداقاتهم.

تـــذّكر...   
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�أنتبُه يف تعاملي مع �ل�شورة
مب�سحها.  قمت  ولو  حتى  �سيطرتك  خارج  ت�سبح  الإنرتنت  على  و�سعها  يتم  �سورة  كل 
على  بوك" اأو  فحني تر�سل �سورة على الإمييل اأو ت�سّعد �سورة �سواء كانت على "الفي�س 
ت�ستطيع  ل  فاأنت  اأخرى،  و�سيلة  اأي  "الن�ستغرام" اأو  "التويرت" اأو على "الوت�س اأب" اأو 
لو م�سحتها فورًا فهذا ل يعني  التي يتم تخزينها فيها، فحتى  بالأماكن  التنبوؤ والتحكم 

اأنه مت م�سحها من على الإنرتنت واأن الآخرين ل ي�ستطيعون الو�سول اإليها. 

قد ت�سع بع�س ال�سور وتعتقد اأّنها فقط ل�سديق لك ولكنها ت�سبح خارج �سيطرتك وقد 
ت�سل ليد اآخرين يبتزونك بها اأو ي�سيئون لك با�ستخدامها. ت�سرف بذكاء وانتبه...

تريد  �سيء  اأي  حتمل  ل  ال�سورة  كانت  اإذا  اإل  النرتنت  على  لك  �سورة  اأي  ت�سّعد  ل 
لالإر�سال  ال�سورة  مدى مالئمة  لتقّيم  ال�سوؤال  هذا  نف�سك  ت�ساأل  اأن  ت�ستطيع  اإخفاءه. 
على الإنرتنت: "لو عر�ست هذه ال�سورة يف اجلريدة، هل بها �سيء ل اأريد اأن يراه اأحد 
اأو اأ�سعر باخلجل من �سيء فيها؟"، اإذا كان جوابك لهذا ال�سوؤال "ل"، بحيث ل يوجد 
يف ال�سورة اأي �سيء ي�سبب لك اإحراجًا اأو خجاًل اأو م�سكلة اإذا اطلع عليها اأي اأحد، فهنا 

اأنت ت�سيطر على الو�سع ب�سكل منا�سب.

ل تزعج اأو متزح مع زميل لك با�ستخدام �سور موؤذية قد ت�سعه يف و�سع حمرج اأو ت�سبب 
له م�سكلة، فمهما كان اخلالف بينك وبينه كبريًا، اإل اأن ال�سرر الذي من املمكن اأن يقع 
عليه قد يكون كبريًا جدًا، بالإ�سافة اإىل اأنك قد ت�سعر بالندم بعد ذلك ول ت�ستطيع اأن 
تغرّي �سيئًا، وقد ل يثق بك اأ�سدقاوؤك الآخرون لأنك قمت باإ�ساءة ا�ستخدام اأمانة لديك 

ل�سخ�س من اأجل اإيذائه اأو املزاح معه. كن م�سوؤوًل عن ت�سرفك وعملك. 

ل تفتح اأي رابط ل تعرف م�سدره فقد يحتوي اأفالمًا اأو �سورًا م�سيئة وغري لئقة، ول 
حتتفظ يف جهازك باأي فلم اأو �سورة غري لئقة مهما كان م�سدرها. ت�سري الدرا�سات 
ب�سعف  كثرية  اأحيان  يف  تت�سبب  الأخالقية  وغري  الالئقة  غري  ال�سور  م�ساهدة  باأّن 

التوازن العقلي  والنف�سي خا�سًة يف �سن الطفولة واملراهقة.
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ويف  واملراهقون  الأطفال  منها  يت�سرر  اأن  املمكن  من  التي  الأمور  اأكرث  من  ال�سور 
نف�س الوقت من اأكرث الأمور التي يت�ساهلون فيها لعتقادهم باأّنها لن ت�سل ليد من ل 
يريدون اأن ت�سل اإليه ، وهذا اعتقاد غري �سحيح. فقد ير�سل طفل اأو مراهق �سورته 
بلبا�س غري لئق اأو غري منا�سب وهو ل ينوي ن�سر ال�سورة ولكن فقط اإر�سالها لقريب 
اأو �سديق،  ما اأن يتم اإر�سال ال�سورة على النرتنت حتى تكون خارج ال�سيطرة ومن 
املمكن احل�سول عليها من اأطراف اأخرى. فمن الذكاء اأن تفرت�س اأن ما تر�سله لي�س 

مباأمن من الو�سول لأيدي اأ�سخا�س ي�ستخدمونها لالإ�سرار بك.

تـــذّكر...   
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الذكية  الهواتف  برامج  اأو  وتطبيقات  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على  تكون  حني 
الأخرى، قد تتعر�س لأمور تثري يف نف�سك الريبة واخلوف، اأو ت�سعر معها بالنزعاج 
عنك  تن�سر  كاأن  وتوؤذيك  مبا�سر  ب�سكل  مت�ّسك  لأمور  تتعر�س  قد  اأو  الراحة،  وعدم 
اإ�ساعات مغر�سة اأو يتم الت�سهري بك من خالل كلمات اأو �سور اأو اأي �سيء اآخر ي�سبب 
لك احلرج او الوقوع يف م�سكلة، قد يقوم بذلك اأفراد تعرفهم كاأ�سدقائك وزمالئك 
اأو قد يكون من اأنا�س ل تعرفهم يحاولون ال�سيطرة عليك وابتزازك. اأنت حتتاج باأن 

تخرب اأحدًا يف احلالت التالية...

اإذا �سعرت باأنك متورط يف م�سكلة.

اإذا كان اأحد يحاول ا�ستفزازك.

اإذا كنت ت�سعر باخلوف اأو الإرباك.

اإذا كان هناك من يحاول ابتزازك وال�سغط عليك لفعل �سيء ما. 

اإذا متت �سرقة معلومات منك. 

واإر�سال �سائعات عنك  الت�سهري بك  اأو من ل تعرفه  اأو زميل  اإذا حاول �سديق لك 
وت�سويه �سمعتك.

اإذا كنت يف حرية ول�ست متاأكدًا ما هو الت�سرف الأف�سل.

لأين ذكي و�أكرث... �أخرب �أحد�ً...
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اإذا كنت يف اأي و�سع من احلالت ال�سابقة فهذا معناه اأنك بحاجة لأن تت�سرف وتتعامل 
مع املو�سوع ب�سكل فوري، واأن ل تتعامل مع املو�سوع وحدك واأن حتاول ال�ستعانة ب�سخ�س 
يقف معك وي�ساعدك يف الت�سرف احلكيم. وقد يكون خيارك الأول �سديقًا لك وهذا لي�س 
اأف�سل خيار لأن خربة �سديقك يف التعامل مع هذه الأمور قد تكون حمدودة كخربتك اأنت. 
من الأف�سل اأن تتحدث مع �سخ�س كبري تثق به وبخربته يف التعامل يف هذه املواقف. ومن 
ال�سروري اأن تقيم ال�سخ�س الذي تتحدث معه تقييمًا منا�سبًا لكي ت�سمن باأنك قد اخرتت 

ال�سخ�س املنا�سب. 

فيما يلي اختبار �سغري لتقييم ال�سخ�س الذي تود التحدث معه عن م�سكلتك يف حال مل 
يكن اأحد والديك هو ذلك ال�سخ�س الذي اخرتته للتحدث معه. اقراأ الأ�سئلة التالية بدقة 
واأجب عليها بنعم اأو ل، واإذا كان جواب اأي من الأ�سئلة "ل"، فهذا معناه اأن هذا ال�سخ�س 
عن  البحث  وعليك  معه،  وامل�سورة  للحديث  املنا�سب  ال�سخ�س  يكون  ل  قد  اخرتته  الذي 

�سخ�س اأكرث ثقة.

هل اأمك اأو اأبوك يعرفان هذا ال�سخ�س ويعتقدان اأّنه اإن�سان جيد؟ ويف حال مل يعرفوه، 
هل  تعتقد اأنهم �سريحبون بعالقتك به اإذا عرفوا بذلك؟

يدور  الذي  احلوار  عائلتك  تعرف  باأن  ويرحب  ميانع  ل  اخرتته  الذي  ال�سخ�س  هل 
بينكما؟

هل ال�سخ�س الذي اخرتته يطلب منك اأن تقوم باأعمال جيدة وهو اأي�سًا ي�ساعدك يف اأن 
تقوم باأعمال جيدة؟

هل ال�سخ�س الذي اخرتته يقدر عائلتك ويتكلم عنها باحرتام ويعتربها مهمة؟

واأنت مطمئن ول تخ�سى لو عرفت  ال�سخ�س الذي اخرتته  اأن تتحدث مع  هل ت�ستطيع 
عائلتك عن ذلك؟

عندما تكون منزعجاً �أو غا�شباً من �أحد... 
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اإذا ح�سل لك موقف مع زميل اأو �سديق مثاًل وكنت ت�سعر بالنزعاج اأو الغ�سب 
منه، تاأكد اأنك متتلك زمام الأمور بني يديك وذلك باأن ل تتوا�سل معه ول ترد 
عليه اإذا اأر�سل لك ما ي�ستفزك، ول تتوا�سل مع اآخرين عن ذلك ال�سخ�س واأنت 
يف حال انزعاج وغ�سب. فالإن�سان يف هذا احلال قد يت�سرف ب�سكل غري جيد 
تدارك  ت�ستطيع  ل  اأن  املمكن  ومن  �سيء  ب�سكل  العالقة  تتاأثر  وقد  بعده  يندم 
لك  ونظرتهم  الآخرين  اأ�سدقائك  على  ذلك  يوؤثر  وقد  م�ستقباًل  ذلك  عقبات 

وثقتهم بك.

اأحيانًا يحب املراهقون املزاح مع بع�سهم البع�س ويختارون �سخ�سًا من زمالئهم 
اأو ممن يعرفونه ملمار�سة هذا املزاح معه بال�سخرية وال�ستهزاء اأو الت�سهري من 
ل�سهولة ذلك  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأومن خالل  الذكية   الهواتف  خالل 
ولكونه اأكرث انت�سارًا. هذا عمل خطري وغري اإن�ساين ول يدخل يف دائرة املزاح بل 
يدخل يف دائرة التنمر والإيذاء. تاأكد اأن ل تقوم بذلك العمل و�ساعد الآخرين 
باأن ل يقوموا به اأي�سًا. قم بكل ما ت�ستطيع لكي ل ت�سجع هذا العمل فاأنت قد تكون 

�سحية ذلك اأي�سًا.

كن �سباقًا وخذ املبادرة وا�ساأل �سركات الت�سال وا�ساأل املخت�سني عن برامج احلماية 
تعر�س جهازك  احتمال  من  وتقّلل  اأكرث  تعطي جهازك حمايًة  التي  واملتاحة  املوجودة 
الذكي الذي بحوزتك لالخرتاق و�سرقة معلوماتك. قد تعتقد باأنك الآن كبري ونا�سج 
وت�ستطيع اأن تت�سرف بذكاء، وتعتقد باأن هذا يقلل من قيمتك اأو قد تعترب اأنك ل زلت 
�سغريًا، وقد يتبدد قلقك متامًا اإذا عرفت باأنه كّلما كان الأفراد اأكرث اأهمية وكّلما كانت 

ال�سركات واملوؤ�س�سات اأكرب واأهم، كلما ا�ستخدموا برامج احلماية ب�سكل اأكرب واأكرث.
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