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 کلمة مؤِسسة منظمة عدل و تمکین

إن املعرفة و الفضاء العام للنســـاء هما الرکیزتان 

اللتان تعتمدن علیهما يف رحلة طویلة، شاقة، و 

ممتعة للوصول للعدالة الجندریة. کما أن الهوایة، و 

املهنة، و العمل یولـــدن بالفطرة دون هویة، لکن 

نحن من نســـبغ علیها جمیعًا صفات إما مؤنثة أو 

مذکـــرة، فلنعد للمربـــع األول و نتعامل معها کما 

هـــي، و لیکن همنا األول کنســـاء هو حب ذواتنا و 

الشغف بما نرید، و لنوثق تجاربنا بأنفسنا و بسردنا 

النسوي الخاص.

هبة عزالدین الحجي
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مــقــدمـة

انطالقًا من التحول إلی العالم االفتراضي من خالل ازدیاد اســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعي 

واملنصات اإللکترونیة التي باتت إحدى أهم الوسائل للتواصل والتعلم وتطور املجتمعات واألفراد، 

ونظرًا للفجوة الجندریة لدى النساء يف استخدام التکنولوجیا وال سیما مواقع التواصل االجتماعي 

وإدارة الحسابات یلع األجهزة املحمولة فضًال عن التمییز القائم یلع النوع االجتماعي يف إتاحة 

فرص التعلم التقني بشـــکل أکبر لذکور مقابل اإلناث بحکم املوروث املجتمعي التمییزي القائم 

يف معظم البلدان وال سّیما سوریا .

ارتأت منظمة عدل وتمکین العمل یلع رحلة تدریبیة متکاملة ملجموعة من النســـاء السوریات 

املتنوعات يف شـــمال ســـوریا، بحیث رکزت التدریبات یلع تطویر مهارات النســـاء يف الحقوق 

الرقمیة وکیفیة االســـتخدام اآلمن لوسائل التواصل االجتماعي باإلضافة لتطویر مهارات مجموعة 

من النساء املهتمات بالکتابة، لتقوم مجموعة من عشر نساء، من مناطق وخلفیات مختلفة، ممن 

خضن الرحلة التدریبیـــة بکتابة مدونات وجمعها ضمن کتیب واحـــد، إلیمانهن العمیق بأهمیة 

الکتابة وتوثیق تجارب النســـاء باإلضافة لســـد الفجوة الجندریة يف اســـتخدام وسائل التواصل 

االجتماعي لدى النســـاء عمومًا لیکون بمثابة محتوى توعوي للنساء يف مجال الحقوق والحمایة 

الرقمیة للوصول الستخدام آمن لوسائل التواصل االجتماعي وإدارة الحسابات الخاصة . 

کما ُتعد تجربة النساء اللواتي قمن باعداد الکتیب هي التجربة األولی لهن يف الکتابة بعد صقل 

خبراتهن يف هذا املجال.

 تتشـــرف منظمة عدل وتمکین، بتقدیم هذا الکتیب الذي یتضمن مدونات توعویة رقمیة، وتفخر 

يف الوقت ذاته، بأن تکون هذه التجربة الفریدة، األولی من نوعها يف شـــمال سوریا. أنتن و نحن 

معًا نستطیع حینما نرید فریق عدل و تمکین

أنتن و نحن معًا نستطیع حینما نرید

فریق عدل و تمکین



إدارة محتوى األمن الرقمي لألطفالإدارة محتوى األمن الرقمي لألطفال
فاطمة شالش



التکنولوجیـــا  وســـائل  باتـــت 
واإلنترنـــت تالزم اإلنســـان يف 
فمنذ  حیاتـــه،  مراحـــل  جمیع 
اللحظـــات األولی التي یفتح بها 
عیونهم/ن  األطفال/الطفـــالت 
یلع هـــذا العالـــم تبـــدأ هذه 
أفکارهم/ن  رســـم  يف  التقنیة 
ومعتقداتهـــم/ن و تجاربهم/ن 
هذا  لیرافقهـــم/ن  الحیاتیـــة، 
التأثیر يف جمیـــع مراحلهم/ن 
/ن  وتنشـــئتهم  العمریـــة 

االجتماعیة.

بعض  تعمل  ذلـــك  یلع  عالوًة 
التنظیمـــات اإلرهابیة یلع بناء 
شـــبکات لتجنیـــد األطفال من 
خـــالل االتصال بهـــم/ن بطرق 
الدردشـــة          مثـــل  مختلفـــة 
تضلیلهم/ن  ومحاولـــة   , صوتیًا 
عنیفة  بأفـــکار  وإقناعهـــم/ن 
جانب  إلی   , وإجرامیة  وعدوانیة 
خالل  مـــن  إلیهم/ن  الوصـــول 
األمثلة  ومن  االلکترونیة،  األلعاب 
لتجنید  محـــاوالت  ذلـــك  یلع 
الوالیات املتحدة  األطفـــال يف 
من داخل لعبة Roblox الطفولیة 
بهدف تنفیـــذ عملیات إرهابیة.

الشـــهادات  کما یوجد عدد من 
املصـــورة ألطفال ذکـــورًا وإناثًا 
یکشفون فیها أن أشخاص غرباء 
«الدردشة  تحدثوا معهم\ن عبر 
تتعلق  أمـــور  حول  الصوتیـــة» 
بالقتـــال والدیـــن، يف محاولة 
للتأثیـــر علیهـــم\ن، وذلك أثناء 
ممارســـتهم /ن ألعابًا إلکترونیة 

(أونالین).

تشیر الوقائع إلی أن األطفال (ذکورًا 
للوقوع  عرضًة  أکثـــر  هم/ن  وإناثًا) 
اإللکترونیة،  التهدیدات  يف مخاطر 
الشـــخصیة،  الحســـابات  کاختراق 
البیانات،  ســـرقة  واإلحتیال،  التتبع 
والتحکم يف األجهزة الشـــخصیة , 
کما أنهم/ن أکثر عرضًة للمعاناة من 
األضرار الناجمة عن هذه التهدیدات 

بما يف ذلك انتهاك الخصوصیة.

مخاطــر التهدیــدات اإللکترونیة 
یلع األطفال 

تجنید األطفال إلکترونیًا 
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وقال الخبیـــر األکادیمي، الباحث 
تکنولوجیـــا  فلســـفة  يف 
الدکتور  واالتصـــاالت  املعلومات 
رامي عبود، إنه وبحســـب تقریر 
صادر عن معهـــد األمن القومي 
يف جامعة فورد هام، هناك أکثر 
من 1000 حالـــة تجنید من قبل 
املتحدة  الوالیات  يف  «داعش» 
األمیرکیة، يف حین أن 40٪ ممن 
بدعم  اتهامات  إلیهـــم  وجهت 
غیـــر  مـــن  کانـــوا  «داعـــش» 
لم ینشؤوا  أو ممن  املســـلمین، 

کمسلمین.

وأضاف «من هـــذه الحاالت حالة 
جاســـتین ســـولیفان، من والیة 
کارولینـــا الشـــمالیة، الـــذي تم 
تجنیده بعـــد تواصله مع أعضاء 
يف (داعش) عبر االنترنت، حیث 
قـــام بقتل جاره إلثبات حســـن 
                  ، اإلرهابـــي  للتنظیـــم  نوایـــاه 
لعملیة  تجهیـــزه  جرى  وبعدها 
إرهابیـــة کبرى، لکن الســـلطات 
الفیدرالیة أحبطت تلك املحاولة 

وأوقفته».

ینتشـــر التنمـــر اإللکتروني بین 
تتراوح  بنســـب  املراهقین\ات 
بیـــن 10 و40٪. وهنالـــك یظهر 
الســـؤال عن التنمـــر اإللکتروني 
الصحة  تقییم  من  روتینّي  کجزٍء 
لألطفال  والنفســـیة  العقلیـــة 
حیث أن ضحایا التنمر اإللکتروني 
أعـــراض  علیهـــم\ن  ظهـــرت 
مؤخرًا  الصدمة.  بعد  ما  اضطراب 
حدیثة  بریطانیة  دراسة  کشفت 
أن التنمـــر اإللکتروني یزید فرص 
بأنواع مختلفة  األطفـــال  إصابة 
بعد  ما  اضطـــراب  أعـــراض  من 
الصدمـــة (PTSD)، ســـواٌء أکانوا 

ضحایا أو جناة)).

یکـــون  اإللکترونـــي  والتنمـــر 
باســـتخدام التقنیـــات الرقمیة، 
ویحـــدث عبر وســـائل التواصل 
املراســـلة  ومنصات  االجتماعي 
املحمولة؛  والهواتـــف  واأللعاب 

التنمر اإللکتروني یؤثر 
یلع الصحة النفسیة

 للضحایا والجناة
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املستهدفین\ات  إخافة  بهدف 
أو اســـتفزازهم\ن أو تشویه  به 
یصیبهم\ قد  مما  سمعتهم\ن، 

ن باضطـــراب ما بعـــد الصدمة. 
االضطراب هو حالة صحیة  وهذا 
مخیف،  حدٌث  یستثیرها  عقلیة 
وقد تتضمن األعراض اســـترجاع 
األحـــداث، والکوابیـــس والقلق 
الشـــدید، باإلضافة إلـــی األفکار 
علیها  الســـیطرة  یمکن  ال  التي 
بخصوص الحدث، وتجنُّب مواقف 

وأماکن معینة.

أطفالك  ســـلوك  یلع  تعرف 
أثناء اللعب

کیف یمکن لأللعاب أن تساهم 
يف تعلیم طفلك\طفلتك

- الشعور بالغضب عند استخدام 
اإلنترنت أو ألعاب الشبکة.

يف  مفاجئ  تغیـــر  حـــدوث   -
واالکتئاب  کالعزلة  شـــخصیته\ا 

والحزن أو الغضب.
- تغیـــر غیر متوقـــع يف دائرة 

صداقاته\ا.

- تأثر املستوى الدراسي أو رفض 
الذهاب للمدرسة واملشارکة يف 

األنشطة.
وإخفـــاء  الســـرّیة  تعّمـــد   -

استخدامه لإلنترنت. 
والحـــب  الشـــغف  فقـــدان   -

واالهتمام بهوایاته\ا وألعابه\ا .
- فقدان الشهیة یلع الطعام.

- التعـــرض الضطرابات النوم من 
قلة أو زیادة.

اشـــتکی  إذا  تتصرفون  کیف 
تعرضهم\ن  من  أطفالکم\ن 

للتنمر
- االستماع لهم\ن وتشجیهم\ن 

یلع الحدیث عن املشکلة.
أننـــا بجانبهم\ن  - إخبارهم\ن 

وندعمهم\ن 
- عـــدم القیام بشـــکل مفاجئ 
اســـتخدام  من  األطفال  بمنـــع 

األجهزة التي بحوزتهم\ن.

قد یتبـــادر إلی الذهـــن أن منع 
األجهزة  اســـتخدام  من  األطفال 
الحل  هـــو  لإلنترنت  والدخـــول 
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املناسب واألمثل، ولکن املنع لن 
االستخدام  مهارات  یکسبهم\ن 
بنـــاء  \ن  ویعلمهـــم  اآلمـــن 
شـــخصیتهم\ن للتعامل بشکل 
أمثـــل مـــع األخطـــار التي قد 
الفضـــاء  لهـــا يف  یتعرضـــون 
الرقمي. کما أن املنع یعزلهم\ن 
ویفقدهم\ن  أقرانهـــم\ن  عن 
مهارات أساسیة للتواصل وکسب 

املعرفة.

إذا کنت ترید أن یشـــعر طفلك\
عدم  فیجب  بالثقـــة  طفلتـــِك 
الغضب عنـــد تعرضه\ا للتنمر، ال 
بـأنهم  أطفالکم\ن  أن یشعر  بّد 
یســـتطیعون التحدث معکم\ن 
بحریة وأنکم\ن سوف تستمعون 
أو  لوم  أو  بدون غضـــب  لهم\ن 
مســـبقة         أحـــکام  إطـــالق 

تجاههم\ن.

یجـــب تقدیم نصائـــح لألطفال 
بعدم الرد أو مجـــاراة املتنمر\ة 
آلیة حظر  بســـلوکه\ا، وتوضیح 

املتنمر\ة، وضرورة توثیق 

بأخذ أدلة عن التنمر، ورفع تقریر 
لإلبالغ عنـــه یلع املنصة التي 
حصل التنمر عبرها، حیث وضعت 
کافة القنوات الرقمیة ُسبًال للحد 

من التنمر.

العالم  إلـــی  األطفال  وصول 
الرقمي :

األمم  منظمة  إحصائیات  تشـــیر 
املتحدة للطفولة " الیونیســـف 
"التـــي عرضتهـــا يف تقریر لها 
العالم  حمل اسم: " األطفال يف 
الرقمي " صدر عام 2017، إلی أن 
تتراوح  الذین/اللواتي  الشـــباب 
أعمارهـــم/ن بیـــن 15 و24 عامًا 
یمثلـــون الفئة العمریـــة األکثر 
اتصاًال باإلنترنت يف العالم، لتبلغ 
نسبتهم/ن 71% مقارنه مع %48 

من إجمالي عدد السکان. 
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وینتمـــي واحد مـــن بین کل 3 
لإلنترنت يف  مســـتخدمین/ات 
العالم لفئة األطفال واملراهقین

أعمارهم/ن عن  تقل  الذین  \ات 
18 عامًا.

قد یلعب األهل دورًا رئیسیًا يف 
یلع  أطفالهـــم\ن  إدمـــان 
یصبح  بحیث  اإلنترنت،  استخدام 
الطفل\ة غیر قـــادٍر یلع البقاء 
مـــدة طویلة دون اســـتخدامه، 
طریقة  أو  للطفل  األهل  فإهمال 
تعاملهـــم\ن معـــه یعـــد من 
الطفل لتوجه  الرئیسیة  األسباب 

\ة نحو استخدام اإلنترنت بعیدًا 
عن رقابتهم.

االجتماعي  العمل  قســـم  أجرى 
يف الوالیـــات املتحدة بالتعاون 
مع قسم العلوم االجتماعیة يف 
جامعة تایوان دراسًة نشرت يف 
مجلـــة "الکومبیوتـــر وســـلوك 
اإلنسان" عام 2016،حیث أظهرت 
الدراسة أن "سوء تعامل األهل مع 
الطفل\ة سواًء من خالل اإلهمال 

النفسي وعدم مراعاة نفسیة 

الطفل\ة وســـلوکه أو من خالل 
العنف الجســـدي املمارس یلع 
صدمًة  یســـبب  مما   , الطفل\ة 
نفســـیًة للطفـــل و التي تظهر 
لدیـــه يف فترة مبکـــرة , أو قد 
املراهقة،  فتـــرة  خـــالل  تظهر 
الصدمة  بعد  مـــا  مرحلة  وتأتي 
فیها  الطفـــل\ة  یحـــاول  التي 
الهروب من العالم واملحیط الذي 
یعیش به، فیدفن نفســـه يف 
وهـــو                    افتراضـــي  عالـــٍم 

عالم اإلنترنت".
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یؤدي استخدام اإلنترنت من قبل األطفال بعیدًا عن رقابة األهل وبشکٍل غیر منظٍم 

إلی العدید من املخاطر. ففي دراسٍة أعدها مرکز بحوث التربیة واإلنماء يف لبنان 

حول أهم املخاطر التي تلحق باألطفال نتیجة االستخدام السيء لإلنترنت تبین 

أن أهم هذه املخاطر:

مخاطر استخدام الطفل\ة لإلنترنت دون رقابة

التعرض للعنف السیبراني

هو تعرض الطفل\ة للســـب والشـــتم واإلرهاب النفســـي من خالل 

املحادثات یلع شـــبکة اإلنترنت، ومن خالل الصور والفیدیوهات التي 

ُترسل للطفل/ة، ما یؤدي إلی اکتئاب الطفل\ة والشعور بالنبذ.

التعرض للمضایقة واالبتزاز

یتمثل ذلك باملحتویات املحرجة والعدوانیة أو املزعجة التي یتعرض 

لها الطفل\ة يف رســـائل البریـــد اإللکتروني وغرف الدردشـــة التي            

تشـــکل أماکن خطرة یلع الطفل، حیـــث ال یمکن التعرف یلع هویة 

جمیع املشارکین.

التعرض إلی محتوى غیر الئق

وذلك بسبب انتشار محتویات عنیفة وإباحیة أو محتویات تشجع یلع 

تعاطي املخدرات، إذ یکون الوصول إلی هذه املحتویات سهًال ومتاحًا 

بالنسبة للطفل\ة، کل ذلك یسبب انحراف سلوك الطفل\ة.
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قد یکـــون من غیر املمکن منـــع الطفل\ة من اســـتخدام اإلنترنت يف العصر 

الحدیث، و إنما من األفضل السماح له باســـتخدام اإلنترنت و لکن بشکٍل منظٍم 

وخاضِع لرقابة الوالدین.

فیما یلـــي جملة من النصائح ملســـاعدة األهل يف حمایـــة أطفالهم\ن  من 

االستخدام غیر الواعي لإلنترنت:

1- أن یضـــع األهل جهاز الکمبیوتر بمکاٍن ظاهٍر يف البیت بحیث یتمکن الوالدان 

من مراقبة الطفل\ة أثناء استخدامه\ا اإلنترنت.

2- تعلیم الطفل\ة کیفیة اســـتخدام أجهزة الحاسوب بشکٍل صحیٍح، وکیفیة 

استخدام اإلنترنت، وعدم ترکه\ا یتعلم ذلك بمفرده\ا.

3- أن یقوم الوالدین بتنظیم وقت اســـتخدام األطفال لإلنترنت وذلك من خالل 

النقاش مع األطفال حول الزمن الذي سُیسمح لهم\ن بقضائه\ن يف استخدام 

اإلنترنت.

4- أن یکون لدى اآلباء واألمهات واملربین \ات اطالع کاٍف یلع کیفیة استخدام 

اإلنترنت وأضراره، وأن یکونوا یلع درایٍة باملواقع التي تؤثر سلبًا یلع الطفل\ة.

5- معرفة األشـــخاص الذین یتواصل معهم\ن الطفل\ة، کما یجب إبعادهم\ن 

عن التکلم مع األشخاص الغرباء الذین ال یعرف عنهم شيء.

6- ینبغي یلع األهل أن یعرفـــوا املحتوى الذي یتعرض له الطفل\ة، وأن یتم 

التعصب الدیني والعرقي والتشجیع یلع العنف

یتعرض الطفل\ة من خالل اإلنترنت إلی العدید من املشاهد العنیفة 

والدمویـــة، کما أن هناك الکثیر من ألعاب الفیدیو والرســـوم املتحرکة 

التي تصاغ بشکٍل عنصري، باإلضافة إلی ما قد ي\تسمعه الطفل\ة يف 

غرف الدردشة من کالٍم عنصري.

أهم النصائح لتنظیم استفادة األطفال من اإلنترنت
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اختیار املحتوى بإشـــراف األهل، فالرقابة من قبل األهل یلع کیفیة استخدام 

األطفال لإلنترنت من أهم األمور لوقایتهم\ن من أخطاره.

ویجمع اإلنترنت بین الکثیر من املزایا التثقیفیة والتربویة والترفیهیة بالنسبة 

لألطفال، نتعرف علیها من محاور عدة:

حیث یســـهم اإلنترنت يف تنمیة شخصیة الطفل\ة، وتوسیع األفکار واملدارك، 

وتطویر اإلمکانات والقدرات املعرفیة والفکریة والتعبیریة واللغویة. فقد أصبح 

مصـــدرًا هامـــًا للمعلومات، ورافـــدًا من الروافـــد التي تمده بالعـــادات والقیم 

واالتجاهات، بل منظومة تربویة متکاملة تمامًا إذا ما تم توظیفه بشکل سلیم.

فقد شـــکل اإلنترنت وسیلة هامة لتطویر ثقافة األطفال، وأتاح له التعرف یلع 

أحدث املعارف واالکتشـــافات، واالســـتفادة مـــن خدمات املواقـــع الثقافیة 

واملکتبات اإللکترونیة. کما أدى دورًا إیجابیًا يف عملیة التعلیم، ویمتلك ممیزات 

کبیرة من خالل تزویده بخبرات متنوعة. 

إذ اضطلع اإلنترنت بدور فعال يف تهذیب االنفعاالت، ومعالجة بعض املشکالت 

النفســـیة، یضاف إلی ذلك فضائـــل الحوار والتفاعل، وتبـــادل األفکار واآلراء مع 

األقران، وإشـــاعة أجواء البهجة واملتعة والتشـــویق، کونـــه یجمع بین املادة 

املســـموعة واملرئیة واملقروءة، وما یحمله هذا الجمع من املوسیقی واللون 

والحرکة املتواترة.

استخدام اإلنترنت من قبل األطفال له إیجابیات أیضًا: 

أوًال: املحور التربوي

ثانیًا: املحور التثقیفي والتعلیمي

ثالثًا: املحور االنفعالي
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فاإلنترنت ینّمي مفهوم الحیاة االجتماعیة لدى األطفال، ویســـاعدهم\ن يف 

عملیة التکّیف مع البیئة املحیطة به، واکتســـاب الســـلوکیات التي ترســـخ 

العالقات االجتماعیة الســـلیمة، واکتســـاب القواعد األساسیة التي تنظم تلك 

العالقات. هذا إضافًة إلی خدمات املراسلة والبرید اإللکتروني، وإمکانیة التصفح 

يف أي مکان یریده.

                                    أطلقت شـــرکة "غوغل" عام 2016 محرك بحث باســـم 

Kiddle  موجـــه حصرًا لألطفـــال یتضمن فالتر وخدمات بحـــث أمني لحمایة 

األطفال من ظهور محتویات غیر الئقة .

                                وأطلقـــت شـــرکة "یوتیـــوب " عـــام 2017 تطبیـــق                 

YouTube kids  املوجـــه لألطفال وذویهم/ن ویتیح التطبیق ملســـتخدمیه 

تحدید مجموعه معینة من املقاطع التي یمکن لألطفال مشاهدتها. 

                                    أطلق موقع " فیس بوك " عام 2017 نسخة جدیدة من 

  Messenger kids تطبیق " ماسنجر " مخصص لألطفال تحت سن 13 عامًا باسم

یمکـــن لألبـــاء إدارة التطبیق بعد تحمیله یلع أجهـــزة أطفالهم\ن من خالل 

حساباتهم\ن یلع الفیس بوك. 

 رابعًا: املحور االجتماعي
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1- اشرح/ي لألطفال أنه ال یجب إعطاء بیانات شخصیة عبر اإلنترنت مطلقًا بدون 

الرجوع للوالدین.

2- تحذیر األطفال من التحدث مع الغرباء عبر اإلنترنت.

3- اجعـــل/ي طفلك/طفلتِك ي/تســـتخدم أجهزتـــه/ا االلکتروني يف بیئة 

مفتوحة ولیس يف الخفاء.

4- اشـــرح/ي لطفلك/طفلتِك أهمیة التعبیر عن النفس بشکل الئق من خالل 

منشورات یلع وسائل التواصل االجتماعي. 

نصائح للوالدین لتعزیز األمن رقمي ألبنائهم/ن
!

وختامًا، یؤکد تقریر منظمـــة األمم املتحدة للطفولة یلع تأثیر 

عملیات التحول الرقمي یلع الطفولة ، ویوصي بضرورة وضعها 

يف موقع متقدم من خریطة االهتمامات العاملیة، مؤکدًا الحاجة 

للمزیـــد من البحث والدراســـة املتعمقة من جانـــب الحکومات 

واألوساط األکادیمیة املهتمة يف السیاقات الوطنیة املختلفة 

لفتح أبواب املســـتقبل أمام ما یمکن أن یقدمه االبتکار الرقمي 

لتوفیـــر فرص تنمویة أفضـــل لألطفال، ومواجهـــة التهدیدات 

والتحدیات التي تأثر یلع مستقبهم\ن. 
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األخبار املزیفة يف کل مکان..

هل تصدقـ \ین کل ما یرد یلع شبکة اإلنترنت؟



تحولت وســـائل التواصل االجتماعي إلی مصدر مهم لألخبار، تعتمد علیه الکثیر 

من وســـائل اإلعالم. کما أصبحت تلك املواقع وســـیلة تستخدمها املؤسسات 

اإلعالمیة من أجل الترویج لنتاجها اإلخباري والخدمي والســـلعي، إال أن الخبراء 

واملختصین\ات یحّذرون من خطورة تصدیق کل ما ُینشر بشکل أعمی، ویؤکدون 

یلع ضرورة التأکد من صحة املعلومات قبل مشارکتها مع اآلخرین، کما یقدمون 

نصائح وأدوات للتحقق من األخبار املفبرکة والشائعات.

سباٌق تنافسي یلع لفت األنظار، تشهده ســـاحات مواقع التواصل االجتماعي 

والوســـائل اإلعالمیة التي تحّول معظمها إلی العالم الرقمي، مع ما ترّوج له من 

أخبار وقصص وفیدیوهات وإعالنات تنتشر بسرعة هائلة مرفقة بعناوین رنانة 

وصور جاذبة للعین، لکن ويف غمرة هذا التنافس یلع کســـب املتابعین\ات، 

فإن الکثیر ال یلتزمون بمعاییر الحقیقة، وهو ما ینتج عنه أخبار مفبرکة و/أو غیر 

دقیقة ومعلومات زائفة متخفیة بأغلفة جذابة أو أخبار مجتزأة من ســـیاقاتها، 

هدفها تضلیـــل الناس وإخبارهم \ن بمعلومات مغلوطة عمدًا، بدافع الخداع أو 

حصد املزید من املشـــاهدات أو کســـب املال من اإلعالنات ،ومثال یلع ذلك 

اإلعالنات التي حصلت مؤخرًا يف سوریا.

تداول مستخدمو\مســـتخدمات مواقع التواصل االجتماعي يف منتصف شهر 

أیار/مایو صورًا لنهر الفرات، زاعمین\ات أنه تم العثور یلع رقائق من الذهب يف 

الحجارة بعد انخفاض منسوب میاه النهر هذا العام. لکن یلع الرغم من انخفاض 

میاه نهر الفرات بســـرعة کبیرة يف األعوام األخیرة، فهذا الخبر ال أساس له من 

الصحة. 
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مشـــارکة  ســـهولة  ظـــل  يف 
املحتوى یلع وســـائل التواصل 
یتفاعل  املختلفة  االجتماعـــي 
کثیرون \ات مع هذه األخبار، دون 
تقییمها أو الوصول إلی مصدرها 
الحقیقي، ویزید ذلك يف فترات 
الظـــروف غیر املســـتقرة التي 
کاألزمـــات  الـــدول  تشـــهدها 

والحروب والکوارث الطبیعیة.
ففي یومنا هـــذا لم تعد عملیة 
حکرًا  نشـــرها  أو  األخبار  صناعة 
یلع وسائل اإلعالم املختصة، إذ 
بـــات متاحًا ألي شـــخص کتابة 
وإن  حتی  املحتوى،  ومشـــارکة 
اعتمد يف فحواه یلع التزییف، 
مع کل ما یشّکله ذلك من خطورة 

وضررًا یلع املتلقین\ات.
لکـــن ويف الجانـــب اآلخـــر من 
الصـــورة ُتتیح عملیـــة التحقق 
تساعد  وأدوات  خطوات  الرقمي 
یلع تحـــري الحقیقة وکشـــف 
األخبار  تّعـــرف  املزیفة.  األخبار 
املزیفـــة یلع أنهـــا معلومات 

خاطئة ومضللة تهدف إلی خداع 
القراء ودفعهم/ن لالعتقاد بأنها 
معلومـــات موثوقـــة وصحیحة، 
الکاذبة  األخبار  أنواع  وتنقســـم 

إلی:
مضامینهــا  مزیفــة:  أخبــار 
متشابهة مع تلك املوجودة يف 
اإلخباریــة املوثوقــة،  املواقــع 
وصورهــا  عناوینهــا  وتبــدو 

حقیقیة للوهلة األولی. 
یکــون عنوانها  أخبار مضللــة: 
مثیــر وغیر متوافــق مع محتوى 
الخبــر، لکنها تحتــوي یلع جزء 

من الحقیقة.
أخبار متحیزة: تســعی إلی شرح 
أخبــار حقیقیة لکــن من وجهة 

نظر جهة تمتلك أجندة معینة.
عناویــن مثیرة: یکــون هدفها 
إثارة دهشة أو استغراب املتلقي
\ة للضغــط مــرات عــدة بهدف 
الوصول إلی املعلومة التي قد ال 

ترقی إلی ما تم اإلعالن عنه.

ملاذا تنتشر األخبار الکاذبة
یلع اإلنترنت وماهي أنواعها؟
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وهي  وکومیدیة:  ساخرة  أخبار 
أخبــار تهکمیــة یکــون هدفها 
الترفیه أو نقد ظواهر مجتمعیة 
معینــة، ولکن تکمــن خطورتها 
يف أن البعــض قد یشــارکونها 

یلع أنها أخبار حقیقیة.
إال أن االنتشـــار الســـریع لألخبار 
املزیفة دفع الکثیر من العاملین

إنشاء  إلی  واملختصین\ات  \ات 
یمکنـــك                 إلکترونیـــة  مواقـــع 
األخبار  فحـــص  خاللهـــا  مـــن 

املزیفة، منها:

یســـاعد يف   Snopes - موقع 
التحقق من املحتوى املنشـــور 
وکشف  اإلنترنت،  شـــبکة  یلع 
مجهولة  واألخبـــار  الشـــائعات 

املصدر.

یلع  یعمل   Scicheck موقع   -
کشف األخبار العلمیة املضللة.

 

له    WolframAlpha موقـــع   -
عالقة باألخبـــار املزیفة الخاصة 
بالعواصـــف والتي عادة ما تدفع 
الناس إلی تنقل او شراء منتجات 

لیسوا بحاجتها.

أردنیـــة  فتبینـــوا: منصـــة   -
التحقق  مستقلة متخصصة يف 
تنقیة  األخبـــار: هدفهـــا  مـــن 
املحتـــوى العربي یلع االنترنت 
من اإلشاعات تأسست عام 2014.

-تأکد السوریة : متخصصة يف 
وتدقیـــق  األخبـــار  تمحیـــص 
 2016 عام  تأسســـت  املعلومات 
الترکیة  باللغة  محتـــوى  وتقدم 
واإلنجلیزیة إلـــی جانب العربیة، 
تســـعی هذه املنصة إلی ضبط 
حالـــة االنفـــالت اإلعالمي يف 

املشهد السوري الیوم.
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اإلشـــاعات:  مکافحة  هیئة   -
املدّون  أطلقها  سعودیة  منصة 
الســـعودي ریان عادل عام 2012 
متخصصة يف محاربة الشائعات 

يف مواقع التواصل االجتماعي.

وفیما یخص التحقق من الصور: 

قد یتم التالعـــب بالصور بصورة 
مع  متناســـقة  لتصبح  جزئیـــة 
مضمون الخبر املزیف، أو أنها قد 
تکون مزیفـــة بالکامل، ومن أهم 
املواقـــع التـــي تســـاعد یلع 
التحقـــق مـــن الصـــور وتقدیم 

معلومات حولها هي:
T i n e y e . i z i t r u . g o o g l e 

i m a g e s . f o t o f o r e n s i c s .   

Jeffrey’s Image Metadata 

Viewer.

إضافة إلـــی محرکات بحث تفید 
الصور  مصـــادر  من  التحقق  يف 

مثل:

Google 

Bing

Yandex

Tineye 
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مقاطع  مـــن  التحقق  عـــن  أما 

الفیدیو

محتوى  مـــن  التحقق  فُیعتبـــر 
معقدة  عملیـــة  الفیدیوهـــات 
لســـهولة التالعب فیها، ویوجد 
بعض املواقع واألدوات املجانیة 
التي تساعد یلع فحص بیانات 
حول  معلومات  وتقدیم  الفیدیو 
مصدرها وکیف تم تداولها یلع 
مواقع اإلنترنـــت، ومنها املواقع 

التالیة:
  WatchFramebyFrame -

  Extract Meta Data -
Youtube DataViewer -

کمـــا یمکن اإلســـتعانة بخدمة 
 “Google earth” الخرائـــط 
لتحدیـــد األمکنة املوجودة يف 
وللحصول  وتحلیلهـــا،  الفیدیو، 
یمکن  إضافیة  معلومـــات  یلع 
الفیدیو  مـــن  ثابتة  صـــور  أخذ 
باستعمال تقنیة تصویر الشاشة 
”Screenshot“ والتحـــري عنها 

يف محرکات البحث عن الصور.

من  للتحقق  تقنیـــة  نصائـــح 

الخبر املنشـــور یلع  مصداقیة 

شبکة اإلنترنت

- وضع عنـــوان الخبر يف محرك 
العثور یلع  مـــن  للتأکد  البحث 
حال  ويف  تؤکـــده،  أخرى  أخبار 
للخبر  عدم تناول مواقـــع أخرى 

یمکن ترجیح عدم صحته. 
- قراءة الخبر کامـــًال ألخذ تصّور 
قراءة  یلع  االقتصار  وعدم  عنه، 
العنوان الـــذي قد ال یتطابق مع 
املحتـــوى، إذ إن إحدى أســـهل 
هي  النـــاس  لخـــداع  الطـــرق 
موقع  وبحسب  البراقة،  العناوین 
”بیزنیـــس إنســـایدر“، فإن %59 
املنشورة یلع  املواد  فقط من 
موقـــع ”تویتر“ تـــم النقر علیها 
وقراءتها، بینما یتلقی الکثیر من 
املستخدمین\ات معلوماتهم\ن 
وأخبارهم\ن ویشـــارکونها یلع 

أساس العنوان فقط 
-التحقـــق من زمن نشـــر الخبر، 
وهل هو حدیـــث بالفعل أم أنه 
بغرض  نشره  إعادة  وتمت  قدیم 

التزییف.
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 “URL“الخبر رابط  من  التحقق   -
املماثل  االسم  یملك  أن  إذ یجب 
للمؤسسة اإلعالمیة التي نشرته، 
مـــع انتهائه بنطاقات شـــهیرة 

 org. و .com :مثل
- التحقق من کاتب/ة الخبر عبر 
عن  املعلومات  من  املزید  جمع 
ومنشـــوراته/ها  هویته/هـــا 
الســـابقة وحســـاباته/ها یلع 

مواقع التواصل االجتماعي.
التي  الخبر  التحقق من مصادر   -
یجب أن تکـــون موثوقة ویمکن 
الرجـــوع إلیهـــا، مثـــل البیانات 
الرســـمیة والوثائق واإلحصائیات 

الحکومیة.
- التدقیـــق يف نوعیة الکتابة 
ومـــدى  وشـــکلها  وجودتهـــا 
أو  إمالئیة  احتوائها یلع أخطاء 
یـــدل یلع مصداقیة  قواعدیة 

املادة.

الشائعات  لذا یجب علیك تجنب 
تکثر يف وقت  التـــي  املغرضة 
األزمـــات والتي غالبـــًا ما یکون 
املناوئـــة  الجهـــات  مصدرهـــا 

واملســـتفیدة منهـــا لغایـــات 
تحقیـــق أهدافهـــا يف العمق 
االســـتراتیجي لدس الســـم يف 

الدسم .

والحذر واجب يف هذا الســـیاق 
أکثر  اإلشاعة  أن  املسلمات  ومن 
واملجتمع من  للفرد  ودمارًا  فتکًا 
الکیماویـــة وحتـــی  األســـلحة 
النوویة ، ألنها ببســـاطة تخترق 
العقـــل ال الجســـد ، ولذلك فإن 
فإنهم  یقال  ما  کل  الناس  صّدق 

يف غفلة من أمرهم .

للحلول  التطـــرق  هـــو  واملهم 
الوقائیة ملحاربة اإلشاعة واألخذ 
باألســـباب والرد یلع املسببات 
من  والتبّین  والتثبـــت  والتحقق 
صحـــة األخبار، وعـــدم تصدیق 
اإلشـــاعة والرجوع ألصحاب الرأي 
يف هذا الشأن، ومحاربة اإلشاعة 
یکون بقـــدر تحکیم  لغة العقل 
وتنظیم لغة التحلیل واملقاربة و 
. باإلضافـــة إلـــی االعتماد یلع 
وخصوصًا  الرســـمیة  املصـــادر 
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املنابـــر اإلعالمیة والثقافیة واالجتماعیة منها ،وأیضًا تماســـك النســـیج 
االجتماعي وتقویة الجبهة الداخلیة بین األفراد واملجتمع .
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التنّمر اإللکتروني



تواصـــل تکنولوجیا االتصاالت الحدیثة تقّدمها وتطّورها الســـریع بشـــکل یغّیر 

طریقة تفاعلنا مع املجتمع، حیث توّفر لنا الوقت والجهد وسهولة التواصل مع 

اآلخرین، کما تســـاعد یلع زیادة االستقاللّیة إال أنها من ناحیة أخرى قد ُتعّرض 

البعض إلی مشکالت خطیرة تؤّثر یلع الصحة النفسیة والجسدیة .

لوحـــظ يف اآلونة األخیرة ارتفاعًا يف زیادة تعّرض مســـتخدمي\ات وســـائل 

التواصل االجتماعي للتنمر اإللکتروني  وخاصًة النساء  اللواتي یتعرضن للعنف و 

تجد بعضهن أنفسهن عاجزات عن املواجهة  خوفًا من هجمة تنمر مرتدة بحال 

رفعـــن أصواتهن ،بل و یصمتن أو یخفین هذا العنف الذي یتعرضن له، بســـبب 

مخاوفهن من تبعات التصریح وما�یمکن أن یجلبه باملقابل من عنف مجتمعي 

یتوقعن حدوثه ضدهن.

ر بأّنه: شکل من أشکال العنف، واإلساءة، واإلیذاء، الذي یکون موجهًا  یعرف  التنمُّ

من شخص، أو مجموعة من األشخاص، إلی شخص آخر، أو مجموعة من األشخاص 

األقّل قّوة سواء کانت قوة بدنیة، أو نفسّیة، حیث یترجم هذا العنف أو اإلساءة أو 

اإلیذاء باالعتداء البدنّي املباشر یلع اآلخر، والتحرش الِفعلّي اللفظي أو البدني، 

رون يف املعتاد، سیاسة  أو غیرها من األسالیب العنیفة. ویتَّبع األشخاص اُملتنمِّ

ر يف أکثر  التخویف، والترهیب، والتهدید، أو جمیعها مجتمعة، وقد ُیماَرس التنمُّ

من مکان، کاملدرسة، أو أماکن العمل، أو الشارع ، أو غیرها من األماکن العامة.

کما یعّد  التنمر اإللکتروني شکًال جدیدًا وخطیرًا من أشکال التنمر، حیث یستغل 

توفر وسهولة وسرعة التقنیات واملنصات الرقمیة واإللکترونیة وإمکانیة إخفاء 

هویة املتنمر خلفهـــا. ویهدف يف نوایاه املبّیتة واملعلنة إلی تعزیز مفاهیم 

وأدوار نمطیة سائدة للجنسین وللعادات والتقالید التي تکرس املزید من النظرة 

واملمارسات الســـلبیة نحو النساء عمومًا، والناشـــطات الفاعالت بالشأن العام 

بشـــکل خاص، فیســـاهم يف تکریس وتعزیز ثقافة کراهیة النساء والتهمیش          
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و رفع منسوب العنف املمارس ضدهن.

ومع اتســـاع اســـتخدام اإلنترنت يف مختلف املعامالت ودخول جمیع الفئات 

العمریة إلیه لك أن تتخّیل\ي کثرة وتنّوع الوسائل املستخدمة يف التنّمر والتي 

تعـــّد أداة الجریمة يف العالم االفتراضي ومنها: التنّمر عبر االتصاالت الهاتفیة أو 

عبر غرف الدردشـــة والبرید اإللکتروني والرسائل النصیة والرسائل الفوریة ونشر 

الصور ومقاطع الفیدیو الخاصة .

يف حین یکون للسلوك الذي یتخذه املتنّمر\ة يف جریمته\ا صورًا عدة أشهرها:

- تجّسس شخص ما علیك بالصوت والصورة وقد یصل إلی التجسس إلی الرسائل 

النصیة وذلك بواسطة تطبیقات تتمکن من اختراق الخصوصیة. 

- التعرض للتحرش اللفظي أو البصري أو لالبتزاز والتهدید، من خالل رسائل تصل 

من مصادر مجهولة إلی البرید اإللکتروني أوالحســـاب الشخصي سواء يف توتیر، 

انستغرام، فیسبوك، وغیرهم، مع تکرار الفعل.

- تلّقي تعلیقات غیر مقبولة اجتماعیًا وأخالقیًا یلع منشور ما ، أو صورة خاصة، 

أو مقـــال، أو فیدیو وغیرهم، وبالطبع یکون منتشـــرًا بیـــن جمیع الناس یلع 

حسابك\ِك الخاص. 

-  انتهـــاك حقـــوق امللکیـــة الفکریة من خـــالل تخریـــب املعلومات وعدم 

استخدامها بالشکل الصحیح أو الالئق. 

- اتصال شـــخص معروف أو مجهول بهدف نشـــر شائعة عن طرف آخر لتشویه 

سمعته واإلضرار به.

- انتحال شخص ما لشـــخصیتك\ِك وتسریب معلومات ، ومن ثّم ي\تقوم بنشر 

أشیاء ُتسيء لآلخرین.

- تصویرك\ِك دون علم، ورفع الصورة یلع وســـائل التواصل االجتماعي بهدف 

إلحاق الضرر واإلیذاء.

- رفع صورة لك\ِك ســـواء کانت حقیقیة أو تـــم تعدیلها، یلع مواقع التواصل 

االجتماعي، وأنَت\أنِت يف شکل ال ُترید الظهور فیه .
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ال شك أن أســـباب وأهداف التنّمر اإللکتروني تختلف من شخص آلخر، لکن یمکن 

إجمال محّفزات وأهداف التنّمر عبر اإلنترنت من خالل النقاط الرئیسة اآلتیة:

- رغبة املتنّمر\ة وشـــعوره\ا الزائد بحب السیطرة والرغبة يف التحّکم بمشاعر 

اآلخرین.

- ُتعّد الغیرة من اآلخرین ونجاحاتهم\ن أحد أهّم أســـباب انتشار ظاهرة التنّمر 

اإللکتروني.

- طبیعة الشـــخص التي تمیل عادًة إلی حب اإلثارة وتجربة األشـــیاء الجدیدة 

باإلضافة إلی رغبة املراهق \ةاملتنّمر بإثبات نفسه أمام اآلخرین وجذب االنتباه 

إلیه، حیث أّن التنّمر اإللکتروني یســـاعده\ا يف الوصول إلی غایته\ا هذه وذلك 

ألن ما ي\تقوم به یلع اإلنترنت یصل للکثیرین\ات الذین یعّدون ما قام \ت به 

سابقًة وتحتاج لجرأة کبیرة .

 ملاذا التنّمر االلکتروني
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إحصائیات عامة عن التنّمر اإللکتروني

النتائج السلبیة للتنّمر اإللکتروني

عند التأّمل يف أحدث إحصائیات التنّمر اإللکتروني لعام 2019 وما قبله، ســـنجد 

مجموعة من األرقام املرعبة واملخیفة حول انتشـــار التنّمـــر اإللکتروني، کما 

سنجد بعض األرقام التي تبعث األمل حول الوعي بالتنّمر اإللکتروني، وإلیکم آخر 

إحصائیات التنّمر اإللکتروني:

- 53% مـــن املســـتخدمین\ات يف أمریکا لشـــبکة اإلنترنت تعّرضـــوا للتنّمر 

اإللکتروني، أکثر من نصفهم عبر فیسبوك. 

- 48.7% من الطالب\الطالبات يف دول آسیا تعّرضوا للتنّمر اإللکتروني عبر نشر 

فیدیوهات محرجة لهم\ن.

- العمر األکثر تعرضًا للتنّمر اإللکتروني بین 13 و15ســـنة، و38% فقط من األطفال

\الطفالت یخبرون ذویهم \ن عن تعّرضهم\ن  للتنّمر یلع اإلنترنت.

- الفتیات أکثر عرضًة النتشار الشائعات املســـیئة من الفتیان، کما أن 21% من 

ضحایا التنّمـــر اإللکتروني يف الوالیات املتحدة کّن مـــن الفتیات يف املرحلة 

الثانویة و بلون بشرة مختلف.

-  66% من اإلناث اللواتي تعرضن للمضایقات والتنّمر اإللکتروني یشعرن بالعجز 

واإلحباط، واضطرابات النوم، وتدني مستوى احترام الذات.

- ارتفع الوعـــي العاملي بظاهرة التحرش اإللکترونـــي إلی 75%، کما تضاعفت 

عملیات البحث عن التنّمر اإللکترونیة ثالث مرات يف السنوات العشرة املاضیة.

أغلب الدراســـات التي أجریت ملعرفة النتائج الســـلبیة للتنّمر اإللکتروني کانت 

یلع طـــالب املدارس والجامعات واألطفال يف ســـن املراهقـــة، وخاصة مع 

التغّیرات الجسدیة والنفسیة للطالب \ةأو الطفل\ة يف هذه الفترة، وهذا التأثیر 

یشـــمل تعّرض الطفل \ة الختراق خصوصیاته\ا من قبل أشخاص مجهولین\ات 

واستخدامها يف إیذائه، وهذا ما یؤّثر یلع الحیاة االجتماعیة والعملیة وتدّني 

28



املستوى الدراسي للضحیة.

کما تتأثر الحالة النفسیة للضحیة بشـــکل کبیر مما یجعله/ا عدوانیًا وانطوائیًا 

تجاه املجتمع وُیفقده/ا الثقة بالنفـــس وباآلخرین والبعد عن تکوین عالقات 

اجتماعیة.

االکتئاب الحاّد هو أحد أهم التأثیرات الخطیرة للتنّمر بشکل عام،  حیث أّن التنّمر 

یدفع مئات األشـــخاص للتفکیر باالنتحار، ومنهـــم من ُیقدم یلع هذه الخطوة 

بالفعل.

انتشـــار الجریمة بیـــن املراهقین\ات واألطفال عن طریـــق رغبة الضحیة يف 

االنتقام من املتنّمر\ة بشتی الوسائل.

کیف تتعامل/ي مع التنّمر یلع اإلنترنت؟

 وکیف تواجه/ین التنّمر اإللکتروني
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- تجاهل التعلیقات املســـیئة، بدایة الحل تکمـــن يف تجاهل هذه التعلیقات 

والرسائل وعدم الرد علیها.

- الحظر والتبلیغ حلٌّ فّعال للتنّمر اإللکتروني ویعدُّ حظر املتنّمرین إحدى أسرع 

وأفضـــل الطرق للحّد من التنّمر اإللکتروني والتخّلص من القلق حول ما یقوم به 

املتّنمرون، احظره وبّلغ عنه، وانَس وجوده.

- تغییر کلمة املرور الخاّصة وتمکین الحســـابات الشـــخصیة بطریقة التحّقق 

بخطوتین.

- ال تکن متنّمرًا\ة وال ترّد\ي یلع اإلساءة بإساءة مثلها.

- عدم إلقاء اللوم یلع النفس ،وجلد  الذات، دعونا نتذّکر أن املتنّمر\ة غالبًا ما 

ي\تعانـــي من الّنقص واإلحباط والغیرة، فلنحـــاول أن نفصل تمامًا بین نظرتنا 

ألنفسنا وبین ما یقوله عنك املتنّمرون\ات.

- إن التحّکم بحیاتنا الرقمیة واســـتخدامنا لوســـائل التواصل االجتماعي بأخذ 

استراحة من اإلنترنت مثًال لن یحمینا فقط من التنّمر اإللکتروني، بل سیساعدنا 

أیضًا یلع محاربة التوتر واإلجهاد.

- التحّدث عن تعّرضنا للتنّمر وطلب املســـاعدة من أشخاص مقربین \ات، کما 

یجـــب یلع األهل توعیة أبنائهم\ن حول ســـلوکیات التنّمر وتجّنبها ، وتطویر 

املهـــارات االجتماعیة لدى الطفل التي ُتقّلل من کونه هدفًا للتنّمر وإبعاده عما 

یحُدث داخل األسرة من عنف ومشاّدات کالمّیة بین الوالدین.

- التعرَّف یلع القوانین املتعلقة بالجریمة اإللکترونیة يف بلدك، وعدم التردد 

بطلب املســـاعدة من املختصین ، واإلبالغ عن حاالت التهدید أو التشـــهیر أو 

االبتزاز اإللکتروني، والتأّکد من القیام بالتقاط صور للشاشة کإثبات.

 

ويف هذا الســـیاق نذکر من حاالت التنّمر فتاًة تحَدث إلیها شاب وطلب صورتها 

ورقم والدتها لیقوم بخطبتها، أرســـلت له صورة عادیة وهي ترتدي الحجاب، ثم 

بدأ یستدرجها ملحادثة جنسیة واستطاع اإلیقاع بها بطریقة السؤال والجواب، 
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لکن عندما رفضت التمادي معه  هددها بتصویر املحادثات ونشرها یلع مواقع 

التواصل االجتماعي.

ثـــورة االتصاالت والشـــبکة العنکبوتیة َمنحتنا الکثیر مـــن الفائدة واملعرفة، و 

لتنمیة هذه املعرفة علینا أن نعرف وُنعرِّف أبناءنا وبناتنا بدور کل منهم\ن وما 

یجب علیهم\ن فعله يف حال التعّرض ألي مشکلة إلکترونیة، لذلك من واجبنا 

نشـــر الوعي بینهم وتزویدهم\ن بالبرامج الثقافیة التي تحّد من وقوعهم\ن 

کضحایا للتنمر .
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الهندسة االجتماعیة واختراق عقول البشر



أصبح العالم الرقمي عاملًا واســـعا حیث یتســـع لکافة البشر أینما کانوا 
ومهمـــا کانوا . فلم تعد ثورة االتصاالت حکـــرًا یلع أحد، بل و تعّدت يف 
حدودهـــا من لدیهم\ن املعرفة بها أو مـــن هو/ هي بدون معرفة بها ، 
والیوم و مع انتشـــار الشبکات االجتماعیة واختالف أنماطها من محادثات 
ســـواء کانت کتابیة أو صوتیة أو فیدیو أو بث مباشر وغیرها الکثیر، والتي 
تهدف إلی اقتحام الخصوصیة و ســـحب أکبر قدر من املعلومات التي قد 
یعتبرهـــا البعض أمـــرًا غیر مهم، ومع هذا التطور ظهر شـــکل جدید من 
االختراق یعرف باسم الهندسة االجتماعیة(Social Engineering)، و هي 
فن و مهارة الختراق عقول البشر وجمع أکبر قدر ممکن من املعلومات عن 
الضحایا من أجل أغراض ال أخالقیة مثل السرقة أو التشهیر و نشر الرذائل. 
وإلتمـــام عملیة البرمجـــة الذهنیة تعتمد الهندســـة االجتماعیة یلع 
التعامل مع الغرائز البشـــریة التي تعتبر ثغـــرات موجودة يف الطبیعة 
اإلنســـانیة، مثل الخوف والثقة والطمع والرغبة يف املساعدة واإلنجذاب 
لألشخاص املشابهین\ات باستعمال أســـالیب مختلفة أهمها اإلنترنت، 
وتعتمد الهندســـة االجتماعیة یلع خداع الضحیة لتقوم بشـــکل إرادي 
وطوعي بکشـــف معلومات ســـریة أو إعطاء املهاجم \ةالفرصة للوصول 
للمعلومات السریة بحیث تقوم الضحیة بأمر لم تکن لتقوم به لوال الوقوع 

کضحیة لخدعة املهاجم\ة. 

فبعد االقتحام الشرس للتکنولوجیا إلی عاملنا یواجه الکثیر من األشخاص 
هجمات الهندســـة االجتماعیة و بشکل خاص النســـاء ،فهّن أکثر عرضًة 
لهجمات الهندســـة االجتماعیة و هذا ما حصل مع إحدى قریباتي، حیث 
تظاهر شـــخٌص متطّفـــٌل بأنه من فریـــق مکتب مســـاعدة تکنولوجیا 
املعلومات و طلب منها تقدیم بعض املعلومات الشـــخصیة مثل اســـم 
املستخدم و کلمة املرور ، و نظرًا لعدم امتالکها خلفّیة معرفّیة عن هذه 

33



الهجمات، قامت بإرسال املعلومات و کانت ضحیًة لهذا الفخ ، لذا کان من 
الضروري اتباعها لدورة األمن الرقمي من أجل حمایة نفسها ،و نشر الوعي 

ملن حولها لتجنب هجمات الهندسة االجتماعیة .

و ألن أسالیب الهندسة االجتماعیة ال تعتمد یلع معرفٍة تقنیٍة عمیقٍة أو 
أساسیات برمجیة أو أکادیمیة ملفاهیم االختراق االلکتروني أصبح بإمکان 
أي شخص ممن یتوافر لدیه قدر معین من الحنکة والدهاء القیام بهجمات 
الهندســـة االجتماعیة، فبـــات من الواضح أن أغلب مـــن یقوم بهجمات 
الهندسة االجتماعیة هم عبارة عن هواة و لیسوا خبراء\خبیرات . لکن إن 
ترافقت املعرفة التقنیة بأســـالیب الهندسة االجتماعیة فإن ذلك یشکل 

تهدیدًا أکبر بکثیر من مجرد املعرفة التقنیة أو الحنکة بشکل فردي.
ویلجأ الهاکر الستخدام الهندسة االجتماعیة وذلك بسبب سهولة اإلعداد 
والتنفیذ وقلة الحمایـــة والوعي لها وصعوبة الکشـــف والتعقب فهي 

تعتمد کلیًا یلع البشر ، لذلك نجد أنه من الصعب کشفها.

یعمل (الهاکر) يف هجمات الهندسة االجتماعیة یلع جمع معلوماٍت عن 
الضحیة املقصودة وتحدید الوسائل واألدوات التي یمکن استخدامها يف 
الهجوم ، وتعیین أدوات االســـتحواذ التي تتضمـــن برامج الکمبیوتر التي 
یســـتخدمها املهاجم ونقاط الضعف يف النظام املســـتهدف أو األفراد 
املســـتهدفین\ات ، واســـتخدام املعرفة املکتســـبة وذلك من خالل 
املعلومات التي تم تحصیلها من األفراد ،حیث یســـتطیع الهاکر استخراج 
معلومات سریة عن طریق التالعب النفسي و خداع األفراد للحصول یلع 
معلومات خاصة بهم\ن کالصور الشـــخصیة أو کلمـــات املرور أو بیانات 
االعتماد الخاصة و تواریخ میالد مؤسســـي \ات املؤسسة ،أو املناسبات 

التي یتم تداولها من قبل األفراد .
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تقسم الهندسة االجتماعیة إلی قسمین:
األول: الهندسة القائمة یلع أساس بشري أو إنساني. 

الثاني: الهندسة القائمة یلع أساس تقني.

وهنا سنتطرق ألهم أنواع الهندسة االجتماعیة وأکثرها انتشارًا:
1- االّدعاء(pretexting) و ذلك بأن یّدعي املخترق \ة یلع الضحیة بأنه

\ا شخص مهم أو الشـــخص املطلوب ألداء عمل معین (مثًال مدیر\ة أمن 
املعلومات أو موظف\ة يف قســـم املشاکل التقنیة) فیستغل\تستغل  

ثقة الضحیة والقیام  باالختراق .
2- اتباع الخطـــی بقصد االســـتغالل (Tailgating) مـــن أصعب الطرق 
املستخدمة يف الهندسة االجتماعیة حیث تکون فرص املخترق \ة هنا 
قلیلة ، و فعلیًا لن تسمح له فرصة أخرى يف حال فشل يف القیام بذلك 

منذ املرة األولی.
یعتمد مبدأ عملهـــا یلع طلب حق الوصول مـــن املوظفین\ات الذین 
یملکـــون تصاریح الدخول إلـــی املواقع املحظورة، ســـواء کان ذلك بعد 

توطید عالقات معینة أو استغالل حیل نفسیة إضافًة لسرعة البدیهة.
3- املقایضة (Quid Pro Quo) ســـتکلف هذه الطریقة املخترق\ة دفع 
مقابٍل مادّي أو رقمي مقابل الحصول یلع املعلومات أو خدمة معینة من 

الضحیة.
 تنتشر املقایضة يف الشرکات واملجتمعات الفاسدة ،حیث یتم استغالل 
حاجة املوظفین\ات الی تلك الســـلعة،  قد تکـــون هجمات املقایضة 
عشـــوائیة أو منظمة، وعند الوصول إلی نقطـــة ضعف معینة يف أحد 
الضحایا املحتملین\ات یتم حینها تطبیق أسلوب املقایضة علیه بشکل 
مباشـــر، مثًال کقیام املخترق\ة بتقدیم خدمة تقنیة معینة أو مساعدة 
الطرف اآلخر يف حل واحدة من املشـــاکل التي وقع بها الشخص مقابل 
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تقدیم معلومات شـــخصیة للمخترق\ة ،  ویمکن أیضا للمخترق\ة سحب 
معلومات أخرى من جهاز الضحیة.

4- التصیـــد عبر الطعم (Baiting) کثیرًا ما یتم الخلط بینها وبین التصید 
االحتیالـــي. یتم الترکیـــز يف هذه الطریقة یلع الفضول البشـــري يف 
الحصول یلع مقابل (طعم)، یلع ســـبیل املثال استغالل مواعید صدور 
األفالم أو املسلسالت ذائعة الصیت أو األلعاب وغیرها من املواد الرقمیة 
الترفیهیـــة، ال تقتصر الطریقة یلع العنصر املـــادي، فعلیًا فإن أي طعم 
یمکن تقدیمه للضحیة بعد دراسة العامل النفسي یعتبر جیدًا، ستحقق 

بال شك النتائج املطلوبة. 
5- التصید االحتیالي (Phishing) أکثر األنواع شـــیوعًا وتســـتخدم بکثرة 
نتیجة عدم وجود خبرة مطلوبة لتنفیذ هذا النوع من الهجوم،و تنقســـم 
هجمـــات التصیـــد اإلحتیالـــي إلی أفـــرع أکثـــر توجهًا، و بشـــکل عام                   
فإنها ترتکز یلع سرقة البیانات الشـــخصیة أو أي معلومات أخرى مهمة 

يف عملیة االختراق.
یســـتخدم يف هذه الطریقـــة الروابط اإلحتیالیة املختصـــرة و املقلدة 
للنطاقـــات الشـــهیرة / الصفحـــات املزیفـــة / الرســـائل الوهمیـــة                          

عبر البرید اإللکتروني.
أما عن مراحل دورة الهجوم يف الهندسة االجتماعیة فهي تبدأ :

أوًال- جمع املعلومات: عملیة تحدث غالبًا يف الخفاء ، حیث یتم جمع أي 
معلومات قد یشکل استخدامها أهمیة بالغة يف عملیة التالعب النفسي 
القادمة، کالهوایات واألماکن املفضلة وأسماء األصدقاء إضافة إلی وسائل 

التواصل، و التي ُتعتبر جمیعها أهدافًا محتملًة يف هذه املرحلة.
ثانیًا- التواصل وتوطید العالقة: غالبًا ما تکون بمثابة أول عملیة تواصل 
مع الضحیة، یتم فیها الترکیز یلع اســـتخدام املعلومات التي تم جمعها 
بعنایة الستخدام بعض الحیل النفسیة وکسب تعاطف الضحیة أو غیرها بهدف 
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اکتساب الثقة الالزمة، قد تکون ســـرعة البدیهة هي العامل الحاسم يف هذه 

املرحلة إلنجاز األهداف بسرعة أکبر واالنتقال الی املرحلة التالیة.

ثالثا- االستغالل: مما سیسهل املهمة هو استخدام املعلومات إضافًة للعالقة 
الوطیدة مع الضحیة، وهي املرحلة ما قبل األخیرة قبل التنفیذ، الحذر من قبل 

املخترق يف هذه النقطة ســـیکون يف أیلع مســـتویاته نتیجة اســـتغالل 

الضحیة بشکل ممنهج للوصول الی الهدف النهائي من العملیة.

رابعًا - التنفیذ: تحقیق الهدف النهائي دون إثارة الشکوك هو أهم عوامل نجاح 
هذه املرحلة ، و ضمان ذلك العامل یســـاهم يف تحقیق عملیات اختراق 

مســـتقبلیة بشـــکل أســـهل بکثیر من العملیة األولی التي تم تنفیذها 
بنجـــاح، و عدم تحقیق العامل ال یعني فشـــل العملیة، إال أنه أمٌر یتعلق 

بطبیعة عملیة االختراق و الغایة املراد تحقیقها منها .
کما ســـاهم تکامـــل األدوات البرمجیة مع الفیزیائیة بنجـــاح العدید من 
عملیات الهندســـة االجتماعیة املوجهة و املنظمة، و مع ظهور أنظمة 
التشغیل املخصصة لخبراء األمن املعلوماتي و املهتمین\ات  به تم إدراج 
العدید من تلك األدوات بشکل افتراضي يف تلك األنظمة ، و أهم األدوات 

البرمجیة املستخدمة يف الهندسة االجتماعیة:

أداة Maltego  : جمع املعلومات و الربط فیما بینها للوصول إلی الهدف، 
حیـــث تعتبر أداة Maltego  املفتوحة املصـــدر واحدًة من أهم خطوات 
البدایة يف الهندســـة االجتماعیة و التي تقوم بذلك بفعالیة و کفاءة ،        
و من الســـهل مالحظتها يف معظم أنظمة التشـــغیل األمنیة ، کما أنها 
متاحـــة للتجربة یلع نظام ویندوز . األداة موجهة لتوفیر الوقت و الجهد 
أثناء البحث عـــن املعلومات و العالقة فیما  بینها ، حیث یمکن مالحظة 
العالقة بین برید إلکتروني واحد و عدة حســـابات مختلفة یلع املواقع 

اإللکترونیة ببضع نقرات فقط و األمر لیس باملستحیل تطبیقه .
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أداة Social Engineering Toolkit  : أفضل أدوات الهندسة االجتماعیة 
بال منازع  ، ال یمکن اعتبارها أداة فقط ،بل إطار عمل متکامل یشمل العدید 

من املهام املمیزة ألي شخص مهتم بفعالیة االختراق .
األداة مجانیة ومتوفرة بشکل افتراضي يف أنظمة التشغیل األمنیة ومن 
أبرز میزاتها توفر العدید من خیارات االحتیال والتصّید والتنّصت وغیرها من 

تقنیات االختراق الشهیرة.

دائمًا یفکر املهاجمون\ات بأســـالیب جدیدة لخداع الضحایا ومن أشـــهر 
األسالیب املتبعة يف مثل هذا النوع من االختراق:

الهاتف :  إذ أن أکثر هجمات الهندسة االجتماعیة تقع عن طریق الهاتف، 

حیث یتصل املهاجم\ة مدعیًا\ة أنه \أنها شـــخص ذو منصب و له\لها 
صالحیات، ویقوم تدریجیًا بسحب املعلومات من الضحیة.

البحث يف املهمـــالت: حیث توجد الکثیر من املعلومـــات الهامة التي 
یمکن الحصول علیها من سلة مهمالت الشخص أو الضحیة. 

اســـتغالل الشـــائعات: أصبحت شـــبکات التواصل االجتماعـــي ومنها 

الفیسبوك مصدرًا من مصادر انتشار الشائعات وبشکل سریع جدًا ، بالتالي 
باتت املساهم األکبر بنشر الشائعات بشکٍل أو بآخر.

اســـتغالل عواطف الضحیة وطباعه\ا الشـــخصیة: ویقصد باســـتغالل 

العواطف الشـــخصیة اســـتخدام نصوص أو صور تخاطب عاطفة الضحیة 
وتؤدي الی ســـقوطه يف فخ فتح وتشـــغیل امللف الخبیث أو فتح رابط 

خبیث.
استغالل املواضیع الساخنة: یستغل املهاجمون \ات املواضیع الساخنة 

لتمریر عملیات احتیالهم\ن، حیث تنتشر املواضیع الساخنة یلع وسائل 
االعالم ذات املصداقیة العالیة یلع شکل أخبار عاجلة ، وکل هذا یجعلها 

طعمًا مناسبًا إلیهام الضحیة بأن الرابط املرفق صادق يف ادعائه\ا .
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اســـتغالل موضوع األمـــن الرقمي وضعـــف الخبرة التقنیـــة للضحیة             

وخاصًة النساء : يف هذا النوع من الهندسة االجتماعیة یّدعي املهاجم 

أن رابطًا ما أو ملفًا ما سیسهم يف حمایة جهاز الضحیة يف حین أنه يف 
حقیقة األمر هو عبارة عن ملف أو رابط خبیث وسیسهم يف تدمیر الجهاز 

والحصول یلع معلومات معینة.
اســـتغالل الســـمعة الجیدة لتطبیقات معینة: وهنا یدعي املهاجم أن 

الرابط أو امللف هو نفســـه النسخة املحدثة مثًال من تطبیق معین لکنه 
يف الحقیقة یتضمن ملفًا خبیثًا.

من یقع ضحیة لهجمات الهندسة االجتماعیة ؟

                             (Devaragan – R) و   (Bowen -BM) أجراهـــا   لدراســـٍة  وفقـــًا 
و (Stolfo – S) يف املؤتمـــر الدولي  لتکنولوجیا األمان الداخلي بعنوان       
( قیاس العامل البشـــري لألمن الســـیبراني ) أن 41 % من الهجمات تکون 
یلع املوظفیـــن\ات  الجدد، 23 % العمالء و املســـتهلکین \ات، 17 % 
املختصین يف تکنولوجیا املعلومات ، 12 % الشرکاء و املقاولون ، 7 % من 

یعمل يف املناصب اإلداریة العلیا .

کیف یمکن أن  نحمي أنفسنا من هجمات الهندسة االجتماعیة:

• یجب عدم مشارکة معلوماتنا أو بیاناتنا الشخصیة مع أحد.
• التحقق دائمًا من األشـــخاص الذین نتحدث إلیهم ســـواء عبر الهاتف أو 

البرید االلکتروني.
• عدم فتح مرفقات البرید االلکتروني من أشخاص غیر معروفین\ات لکون 
هذه الطریقة مســـتعملة یلع نطاق واسع لنشـــر البرمجیات الخبیثة أو 
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الحصول یلع معلومات شخصیة.
• الحفـــاظ یلع  أمان الهاتف الذکي أو الحاســـب املحمول وفلترة البرید 

املزعج من خالل االعتماد یلع أدوات خاصة.

ومـــن الجدیر بالذکر أن معّدل نجـــاح الجرائم اإللکترونیة یرتفع بشـــکل 
ملحوظ , وهذا یعود إلی  زیادة مستوى الهندسة االجتماعیة. ففي تقریر 
نشرته مجلة فوربز األمریکیة (4ps) بتاریخ 5 مایو  2017 اتضح بعد مراجعة 
الهجمات أن الهجمات التي استخدمت فیها وسائل الهندسة االجتماعیة 
ضـــد مکتـــب التحقیقات الفیدرالي تســـببت بخســـائر ســـنویة بنحو              

نصف ملیار دوالر .
لـــذا علینا الترکیز یلع عملیة التنشـــئة االجتماعیـــة املتعلقة بتربیة 
وتهذیب الجیل رقمیًا من ناحیة ثنیهم / ن عن اإلدمان یلع اســـتخدام 
األدوات التکنولوجیـــة والرقمیـــة وقضاء وقت طویل يف اســـتخدامها , 
وتحویل االتجاهات الفکریة إلی استغالل الوقت يف أنشطة ذات انعکاس 

مفید.
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کــیــفــیــة الــوصــول لإلنــترنــت



للتســـاؤل " هـــل أنـــا أیضًا لدي 
حقـــوق رقمیـــة؟ ولکـــن کیف 
یمکنني معرفتها والوصول إلیها 

والتعامل معها؟"

عن  ســـمعُت  الفترة  هذه  خالل 
إعالن حـــول تدریب عن الحقوق 
الرقمیة تقّدمه إحدى املنظمات 
يف قریتـــي، األمـــر الـــذي أثار 
فضولي و شجعني یلع الذهاب 
إلی مرکز عـــدل و تمکین لکي 
بشـــکل  وأتعرف  التدریب  أحضر 
، وأتعلم  الحـــق  أکبر عن هـــذا 
کیفیة  استخدم اإلنترنت بشکل 

آمن .

نقطة  بمثابـــة  کان  التدریـــب 
الحقوق  لـــي يف عالم  انطالق 
الرقمیـــة، األمر شـــجعني کثیرًا 
یلع نشر ثقافة األمن الرقمي و 
الحقوق الرقمیـــة التي تعلمتها 
بین النســـاء بحیـــث تعرف کل 
مـــا هي حقوقها  واحدة منهن 

الرقمیة.

اإلنترنت هو نظام اتصال عاملي 
لنقل البیانات عبر أنواع مختلفة 
من الوسائط، ویمکن وصفه بأنه 
شـــبکة عاملیة تربط شـــبکات 
مختلفة ســـواء کانت شـــبکات 
أو  تجاریة  أو  عامـــة  أو  خاصـــة 
أکادیمیـــة بواســـطة تقنیـــات 
وإن  ألیاف ضوئیة،  أو  الســـلکیة 
شـــبکة اإلنترنت العاملیة مثلها 
هائلة  الواقعیـــة  الحیـــاة  مثل 
للغایة لدرجة أنها تشغل حیاتك 

من کل زاویة

ذکر الدکتور حمدون توریة األمین 
لالتصاالت  الدولي  لالتحاد  العام 
يف   BBCلـ والالسلکیة  السلکیة 
اإلنســـان  حقوق  عـــن  اجتماع 
الرقمیة "أن حّق التواصل ال یمکن 
تجاهلـــه، و أننا قـــد دخلنا يف 
مجتمع املعرفة کما أنه یجب أن 
." الجمیع بحق املشارکة  یتمتع 

هذا ما ســـمعته منـــذ مدة يف 
التلفاز  أشاهده یلع  کنت  تقریر 
فأثار هذا األمر فضولي و دفعني 
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وهذا یقصد به الطرق املختلفة 
إلـــی  للوصـــول  املســـتخدمة 
البرید  مثـــل  الشـــبکة  خدمات 
الویـــب  وشـــبکة  اإللکترونـــي 
العاملیة، حیث یتم بیع الوصول 
إلـــی اإلنترنت من قبـــل مزودي 
الذین   ISPs اإلنترنـــت  خدمـــة 
یوفرون االتصال بمجموعة کبیرة 
البیانات عبر  من معدالت نقـــل 

تقنیات الشبکات.

وبناًء  علیه فـــإن طرق االتصال 
باإلنترنـــت متعـــددة ومن هذه 

الطرق:
(طلـــب  بالهاتـــف  االتصـــال   •

هاتفي).
• االتصال األرضي ویشمل، کابالت 
نحاســـیة، ألیاف بصریة، کابالت 

محوریة.
 T-CARRIER کابالت تی •

WIFI واي فاي •
• األقمار الصناعیة
• الهواتف النقالة

لکــن کیــف یمکــن ألي فــرد 
الوصــول إلــی هذه الشــبکة 

العاملیة؟
نعرف  أن  یجـــب  البدایـــة  يف 
جمیعًا أن  الحق يف الوصول إلی 
اإلنترنـــت واملعروف أیضًا بالحق 
يف املوجـــة العروضیة أو حریة 
بأن  القائل  الـــرأي  هـــو  االتصال 
جمیـــع الناس یجـــب أن یکونوا 
قادریـــن\ات  یلع الوصول إلی 
اإلنترنت من أجل ممارســـة الحق 
يف حریة التعبیر والرأي وحقوق 
اإلنســـان األساسیة األخرى ، وبأن 
الدول تتحمل مســـؤولیة ضمان 
إتاحة الوصول إلی اإلنترنت یلع 
نطـــاق واســـع ، ویلع الدول أال 
تقّید وصـــول الفرد إلی اإلنترنت 

بشکل غیر عقالني.
 

وحتی یکـــون أي فرد يف العالم 
شـــبکة  إلی  الوصول  قادر یلع 
یملك  أن  علیه\ا  یجب  اإلنترنت، 
هاتفًا أو حاســـوبًا أو أي نوع من 
أنـــواع الشاشـــات الذکیة والتي 
تمّکنه\ا مـــن االتصال باإلنترنت 

43



کما تســـتخدم تقنیة WIFI لتوفیر طریقة االتصال الالسلکي ومن أنواعه 
A\B\G\N وتختلف عن بعضها بمسألة التغطیة وسرعة نقل املعلومات 
، کما أن جودة ومدى االتصال تختلف بحســـب نوعیة اإلشارة وقوة اإلرسال. 
بالنسبة للمنازل فإن اســـتخدام االتصال عن طریق املودم هي الطریقة 

األسهل للوصول إلی اإلنترنت عن طریق االتصال الالسلکي.

ولإلنترنت میزات کثیرة منها أنها تمکننا من أن نقوم بنقل کافة البیانات 
من جهاز إلی آخر، ویمکن أن نقوم بمشارکة امللفات من شخص إلی آخر، 
وذلك یســـهل الکثیر من العملیات الصعبة يف الشـــرکات واملؤسسات 
الکبیـــرة، کذلـــك یمکننا من خالل اإلنترنـــت أن نقوم بزیـــارة الکثیر من 
املنتدیات التي یمکننـــا أن نقرأ بها، ویمکن أن نجمـــع املعلومات وأن 
نستمتع يف أوقات الفراغ من خالل ما یقدمه اإلنترنت من وسائل للتسلیة 
والترفیه، و األهم من هذا کله أن اإلنترنت یوفر لنا خدمة شـــبکة التواصل 
االجتماعي، والتـــي یمکن من خاللها أن نتواصل مع اآلخرین ســـواء کان 
بالصوت أو الصورة أو رســـالة فقط، وذلك ســـّهل الکثیر یلع األشـــخاص 
املغتربین\ات عـــن أهلهم\ن يف ظل وضع ســـوریا الراهن التواصل مع 

ذویهم\ن . 
فضًال عن ذلك یوفر لنا اإلنترنت خدمة التســـویق الشـــبکي (األون الین)، 

وتعتبر هذه من أفضل الخدمات 
التي تنال إعجاب الکثیر و تسهل علیهم حیاتهم\ن ، فهي من الخدمات 
املمیـــزة التي توفر الکثیر من الوقت والجهـــد املبذول يف زیارة املتاجر 

واألسواق.

یقول الصحفـــي والروائي األمریکي دیفید وونـــغ: (التکنولوجیا الجدیدة 
لیست خیرًا أو شرًا بحد ذاتها، إنما کیفیة استخدام الناس لها) فعلی الرغم 
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مـــن إیجابیات اإلنترنت العدیـــدة إّال أّنه کغیره مـــن االختراعات التي قد 
تتســـبب بإســـاءة اإلنســـان الســـتخدامها أو توجیهها بضّرره ال بنفعه. 
فاســـتخدام هذه التکنولوجیا بشـــکل ســـلبّي قد یســـاعد یلع نشر 
املغالطات واألخبار الکاذبة، والترویج إلی الرذیلة والعادات الســـیئة وفق 
التوصیف املجتمعي، کما قد یتســـبب اإلفراط يف اســـتخدامه للشخص 
باإلدمان والکســـل، مما یوصله \ها إلی حالة مـــن العزلة االجتماعیة و ما 
یترتب علیها من تبعات مثل املشـــاکل الصحّیـــة، باإلضافة إلهدار الوقت 

الذي من املمکن أن ُیسَتغّل يف تطویر املهارات وتحقیق األهداف.

لذا ینبغي علینا کأفراد الحرص یلع استخدام هذا الشکل من التکنولوجیا 
بطرق نافعة تســـاهم بالتطـــّور، وأن یتم االبتعاد عما ُیـــروَّج له من أمور 

هدفها الرئیسي هو هدم املبادئ اإلنسانیة واألخالق الطیبة.
ويف النهایة اإلنترنت کغیره من األشـــیاء هو ســـالح ذو حدین، واإلنسان 

بحکمته ومبادئه یقرر کیف یستخدمه ویحمي نفسه\ا من أضراره.
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مواطنات رقمیات
سیرین حّیاني



لیســـت التکنولوجیا غایة بحد ذاتها کما توهمها الکثیرون\ات ، إنما هي 
وســـیلة وأداة فعالة لتســـهیل عملیة التواصل مع العالم واالستفادة من 
معارف وخبرات اآلخرین، لکن أعراض کثیرة رافقت اتســـاع رقعة انتشارها 
بین صفوف النساء ، و هي ناتجة عن قلة الوعي وانعدام التثقیف الکايف. 
فأغلب النســـاء ويف أنحاء متفرقة من العالم یعشـــن محاطات بمظاهر 
التکنولوجیا ، يف حین أخذت وسائل التواصل حیزًا کبیرًا يف حیاتهن دون 
أن یتقّن التعامـــل معها، وال حتی یعرفن کیف یمکن لهذه الوســـائل أن 

تدعم حیاتهن وتنقلهّن من مستخدم سلبّي إلی مستخدم إیجابي.

وانطالقًا من هذه املعطیات تفرض املواطنة الرقمیة نفســـها بقوة يف 
فضاٍء الکتروني واســـع املدى تداخلت فیه القیـــم وتهاوت الخصوصیات 

السیما بین النساء. 

إذ توحـــدت آراء الکثیرین \ات یلع أن املواطنـــة الرقمیة ماهي إال ُبعٌد 
جدید للمواطنة التقلیدیة التي تتطلب االنتماء للمجتمع وتحقیق أهدافه 
وااللتـــزام بقوانینه االجتماعیة واالقتصادیة والسیاســـیة وغیرها، وزیادًة 
یلع ذلك تتخذ املواطنة الرقمیة أشـــکاًال وصورًا عدیدة بما یتوافق مع 
متغیرات العصـــر الرقمي من خالل وضع سیاســـة ضابطة تضمن حمایة 
املواطن من أخطار وشرور التکنولوجیا الرقمیة ، ويف الوقت نفسه تساعد 
یلع االســـتفادة من میزاتها ومنافعها فیصبـــح املواطنین \ات لهم\ن 

حقوق وواجبات يف آٍن واحد.

وال یمکن ملفهوم املواطنة الرقمیة أن یتوطد بفاعلیة دون محو األمیة 
الرقمیـــة  ، حیـــث أن مفهوم األمیـــة يف عصر املعلومـــات والعوملة 
والتطورات التقنیـــة املتواصلة لم یعد محصـــورًا يف عدم القدرة یلع 
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القـــراءة والکتابـــة بل يف عدم القـــدرة یلع مواکبـــة معطیات العصر 
التکنولوجیة وتحدیدًا املهارات املرتبطة بالکمبیوتر واإلنترنت مما یشّکل 
حاجزًا أمام الجمیع وخاصة النســـاء الباحثات عـــن فرص عمٍل تؤمن لهن 

معیشًة جیدة واستقالل واستقرار مادّي ومعنوّي لهّن وألسرهّن .

ویمکن لألمیة الرقمیة يف صفوف النســـاء أن تعیـــق أممًا بأکملها عن 
التعامل مع قضایا اقتصادیة و اجتماعیة و سیاســـیة شـــائکة، نظرًا ألن 
تأثیراتها السلبیة تجعل تلك الطاقة الکامنة فیهن سلبیة معیقة لتقدم 

املجتمع وازدهاره.
کما تجعل األمیة الرقمیة النساء يف عزلة عن العالم وتحرمهن من فرص 
العمل واالنخراط يف الحیاة االجتماعیة والعلمیة ، وبالتالي تبعدهن عن 

املساهمة يف النمو االقتصادي واالنفتاح یلع حقوقهن اإلنسانیة.

 مواطنات رقمیات يف مواجهة عنف رقمي متزاید 
إن غالبیـــة ضحایا العنف الرقمي هن من النســـاء اللواتي عادة ما یفضلن 
الصمت وعدم طلب املســـاعدة خشیة تحّمل مسؤولیة ذنٍب لم یقترفنه، 
والخـــوف من اعتبارهن مخطئات، وإلقاء اللـــوم علیهن. إن الجهل و عدم 
املعرفة بکیفیة التعامل مع ثقافة کراهیة النساء املنتشرة یلع اإلنترنت 
والتهدیدات املســـتمرة بالعنف و التحرش واالنتقام یزید الوضع تعقیدًا ، 
ویدفع الکثیرات  إلی عدم اســـتخدام اإلنترنت بشـــکٍل کامل ،وبالتأکید ال 
یکمن الحل هنا بل یکمن يف مســـار وثقافة ونظام عیٍش وتعامٍل سلیٍم 
عبر اإلنترنت لتجّنب أنواٍع مختلفة من التهدیدات الرقمیة ، وهذا ما یطلق 

علیه تسمیات مختلفة مثل السالمة الرقمیة أو سالمة اإلنترنت .
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لبنی 27عام اضطرت الی ترك عملها واالنقطاع عن العالم، کما عانت 
من اعتبارها مذنبًة بعد تسریب صوٍر  لها یلع موقعي انستغرام و 
فیســـبوك ،إال أنها لـــم تکن تعلم أن من حقها اللجـــوء إلی القضاء  
عندما ُصدمت بنشـــر صورها، وأن القانون یجّرم ذلك، لکنها وجدت 
يف محیطها من شـــجعها یلع تحدي ما جرى معها.  عندما لجأت 
إلی جمعیة " التحدي للمســـاواة واملواطنـــة " والتي تعّد من أهم 
الجمعیـــات املحاربة للعنف الرقمي يف  املغـــرب العربي , حیث 
أرشـــدتها إلی تطبیق الکتروني " stop the digital violence"من 

أجل تسهیل التواصل معها ومواکبتها إجرائیًا وقانونیًا .

کثیرًا ما تغیب النساء والســـیما العربیات عن ممارسة التجارة اإللکترونیة 
وبالرغم من أن لدى کثیر منهن مســـؤولیة اتجاه املنزل واألطفال نتیجة 
الدور األســـري التقلیدي لدى النساء يف املجتمعات العربیة ، فإن لدیهن 

وقتًا کافیًا وفرصًة لالنتقال إلی وظائف تناسبهن وبرواتب أیلع.

وتؤکد املؤشـــرات العاملیة أن قطاع التجارة اإللکترونیة ســـینمو بصورة 
کبیرة خالل الســـنوات املقبلة ، وسیکون له رواجًا کبیرًا ، األمر الذي ُیمّکن 
الجمیع  من االستفادة منه سواء کانوا ذکورًا أم إناثًا ، وبالتالي یمکن للمرأة 
من خالل هذه التجارة الحیویة أن تقوم بعرض أو بیع أو شراء مختلف أنواع 
املنتجات التي تقوم بتصنیعها أو إعادة بیعها . ویمکننا أن نجد نموذجًا 
جیدًا لهذا يف الهند، حیث یوجد هناك الیوم منظماٍت تســـاعد النســـاء 
یلع بیع وتسویق منتجاتهن عبر اإلنترنت ، مما ساعد یلع توفیر اآلالف 

  مواطنات رقمیات ووظائف بأجور أیلع ...!!
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من فـــرص العمل لهـــن ، وهذه مســـؤولیٌة کبیرٌة تتطلب مـــن الجهات 
واملؤسســـات املعنیة ضرورة تمکین املرأة  يف اســـتخدام التکنولوجیا 
وتبصیرها بهذه املجاالت التي تفتح لها املجال لکسب املزید من الفوائد.

ويف مجاٍل آخر کشـــفت" بسمة أحمدوش " مستشـــارة األمن السیبراني 
والشـــریك املؤســـس لشـــرکة Woman in Cybersecurity أنه و وفقًا 
لدراســـٍة أجرتها أن النســـاء یســـاهمن بنســـبة %24 يف صناعة األمن 
الســـیبراني حول العالم وأن املرأة تمیل إلی تقدیم وجهات نظٍر مختلفٍة 
عن الرجال ، لذلك ستشکل نقلًة کبیرًة يف معالجة املخاطر السیبرانیة ، 
موضحًة أن ما یبعد النســـاء عن هذا املجال هو النظرة املجتمعیة التي 

ترى أنها مهنًة مقتصرة یلع الذکور دون اإلناث.
 

وأکد تقریر صادر عن " أرنســـت ویونج " التي تعد واحدًة من أکبر الشرکات 
املهنیة حول العالم، أنه و بحلول عام 2028 ستسیطر النساء یلع  75%
من اإلنفاق االســـتهالکي عاملیًا ، لذا فـــإن حصولهن یلع وظائف األمن 

السیبراني مهٌم للغایة إذا امتلکن الخبرة الالزمة.  
ویمکن هنا االستشـــهاد ببعض الدول التـــي أصبحت تدرك أهمیة تواجد 
املرأة يف وظیفة األمن الســـیبراني مثل إســـبانیا التي وضعت برنامجًا 
إرشـــادیًا لتدریبهن یلع هـــذه النوعیة من املهن. إضافة إلی شـــرکة " 
مایکروسوفت إندیا " التي تعاونت مع مجموعة شرکات أخرى ومجلس أمن 
البیانـــات يف الهند الختیار مجموعة من اإلناث لدمجهن مع العاملین من 

الرجال بهذا املجال کنوٍع من محاولة منحهن فرصة للتعلم.

" أصبح سد الفجوة بین الجنســـین حاجة ملّحة بعد التطور التکنولوجي 

 مواطنات رقمیات وسد الفجوة الرقمیة النوعیة
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الذي شـــهده العالم إذ یقل عدد النساء عن الرجال یلع شبکات اإلنترنت 
بأکثر من 200 ملیون  مع اســـتمرار  توســـع الفجوة مـــع الزمن . لکن هذه 
الفجوة لن یتم ردمها من تلقاء نفسها، ولیس األمر مجرد واجٍب أخالقّي ، 
بل یفسح املجال للنمو االقتصادي الرقمي،  وإحراز تقدٍم بشأن الهدف رقم 
5 من أهداف التنمیة املســـتدامة لألمم املتحدة املتمثلة يف (تحقیق 

املساواة بین الجنسین وتمکین کل الفتیات والنساء). 

ویعیـــش بیننا الیـــوم إرث " ماغالـــي بینیدا " أّم الحرکة النســـویة يف 
جمهوریـــة الدومینکان ونصیرة بارزة لقضیة ســـد الفجـــوة الرقمیة بین 
الجنسین ، والتي قادت بالدها لسنواٍت طوال یلع طریق إدماج الفتیات 
يف العالم الرقمي بهدف مســـاواتهن مع الفتیان يف فرص حیاة تواکب 
التطور، وقد شـــکل رحیلها أواخر عام  2016 تذکرًة للنساء بأنه من الضروري 
مواصلـــة مـــا أبدته من حمـــاٍس فائٍق ومـــا بذلته من جهـــوٍد ال تعرف                 
الکلل من أجل املساواة بین الجنســـین ، وتکرار هذه التجربة يف مناطق 

أخرى من العالم.

 
النساء السوریات هن من یتولین عادًة األعمال املنزلیة غیر املأجورة، فضًال 
عن الرعایة الصحیة والنفســـیة لألطفال وکبار الســـن. وبعد الحرب زادت 
األعباء یلع شریحة واسعة منهن ممن تحولن إلی معیالت لعائالتهن إلی 
جانـــب دورهن التقلیدي يف املنزل، والیـــوم وبفعل الجائحة واإلجراءات 
املرتبطة بمکافحتها وخاصًة الحجر املنزلي، کانت النســـاء السوریات يف 
مواجهة ظروف صعبة وقیود إضافیة، ولذلك فإن االستعدادات ملواجهة 
األوبئة یجب أن تشـــمل تمکین وتعزیز قدرات النســـاء عبر اإلنترنت لتکن 
قادرات یلع التعامل مع تدابیر اإلغالق والتباعد االجتماعي وغیرها من                 

19 COVID مواطنات رقمیات و 
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برامج التوعیة ، والتي تعزز دور النســـاء يف االســـتجابة للکوارث ، وتعزیز 
جهود الکشف املبکر عن اإلصابة بالفایروس.

ويف ظل کورونا ظهـــرت جائحة أخرى یلع التوازي مـــع جائحة کورونا 
املتمثلة بجائحة العنف القائم یلع النـــوع االجتماعي "عبر اإلنترنت " . 
حیث فرضت إجراءات التباعد االجتماعي والحجر الصحي أن تعزل النســـاء 
يف کثیر من األحیان مع من یقوم بتعنیفهن دون إمکانیة الحصول یلع 
املساندة والدعم ، مما زاد يف أهمیة تزوید النساء بالحد األدنی من ثقافة 
املواطنة الرقمیة التي تشـــکل الدرع الواقي للفتیات والنســـاء يف ظل 

تبعات الجائحة.

إن الحصول یلع املواطنة الرقمیة قد أصبح يف القرن الحادي و العشرین 
ضرورًة حیاتیة ملّحة تساعم يف توســـیع دائرة الفرص أمام النساء لیکّن 
عنصرًا نشـــطًا يف العالم الرقمـــي ، ولدیهّن القـــدرة یلع التعبیر عن 
طموحاتهن ، ویجب أن تتحول إلی برامج ومشـــاریع تساهم بالتوازي ضمن 
مبادرات املجتمع املدني والسیاســـات اإلعالمیة حتی نتمکن من حمایة 
النســـاء من األثار الســـلبیة املتزایدة للتکنولوجیا ، مع تعزیز االســـتفادة 

املثلی من طاقاتها للمساهمة يف تنمیة مجتمعاتنا.  
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مواقع التواصل اآلمنة
بشرى الحجي 



باتـــت مواقع التواصل االجتماعي مکانًا مفتوحًا لتکشـــف أین نحن؟ ماذا 
نأکل؟ إلی أین سنســـافر؟ لکن هل هـــذه التطبیقات فعـــًال آمنة؟ هل 
ســـتحفظ بیاناتنا وأسرارنا؟ وهل یمکنني االنسحاب منها وحذف بیاناتي 

متی أرید؟

بشـــکل عام إن جمیع مواقع التواصل االجتماعي من دون استثناء مشتبه 
بها يف قضایا تسریب البیانات ولو أننا نعرف قدر ما تعرفه تلك الشرکات 

عنا لتسحبنا من مواقع التواصل االجتماعي جمیعها.

ولحســـن الحظ فإن تشـــریعات مثل قانون النظام األوروبي العام لحمایة 
البیانات GDPR يف االتحاد األوروبي أو قانون خصوصیة املســـتهلك يف 
کالیفورنیـــا بدأت تضع البیانات مرًة أخرى يف أیدي املســـتخدمین\ات ، 
وأصبحت شرکات التکنولوجیا هذه مجبرًة اآلن یلع تزوید املستخدمین\
ات بیاناتهم\ن. وعلیه فقد ألقی موقع Mash able نظرًة یلع منصات 

التواصل االجتماعي تلك لنرى من یفعل ذلك أفضل من غیره.

أّما عن Google فهي تمتلك من البیانات أکثر ما تملکه أي شـــرکة أخرى ، 
لکنـــه نموذٌج ُیحتذى به فیما یتعلق بتزویدنا بالبیانات الخاصة بنا ، یلع 
خالف أغلب املنصات األخرى تتعامل جوجل مع طلبات البیانات یلع أنها 
میزة تقدمها ال یلع أنها مجرد شيء مجبرة یلع تقدیمه ، حتی أطلقت 
یلع هذه الخاصیـــة (Google takeout) وللدخول إلـــی هذه الخاصیة 
 Data (والنقر یلع,Google یمکننا  ببساطة التوجه إلی إعدادات حساب
 download your وبهـــذا تکون قد وصلنا إلی خاصیة personalization
data -منفذ أحادي املحطة لطلـــب کل بیاناتنا املتعلقة بجوجل، وهنا 
نتحدث عن سجل البحث الخاص بکم یلع Google وبیانات املواقع التي 

45



کنت\ِت فیها یلع الخرائط .
و کما الحظنا فقد شـــهد  برنامج WhatsApp  يف اآلونة األخیرة انتهاکًا 
محرجًا للخصوصیة بعد عدة أیام من طرح السیاســـة الجدیدة التي تلزم 
املستخدمین\ات  بمشارکة بیاناتهم \ن مع الفیس بوك، حیث فهرست 
مجموعات الدردشة الخاصة به یلع محرك البحث Google ،وکان ذلك من 
خالل إرسال رابط دعوة ملجموعات رسائل  WhatsApp الخاصة وقد کان 
الهدف من هذه السیاســـة اختـــراق الخصوصیـــة والحصول یلع بعض 
املعلومات عن املستخدمین\ات ، و رأیت أنه من الواجب والضروري حضور 
تدریبات توعیة تخص األمن الرقمي من خاللها تمکنت من الحصول یلع 
معلومـــات لحمایتنا وحمایة خصوصیتنا باســـتخدام بعض البرامج اآلمنة 

واملتاحة للجمیع. 
ومع تطور شرکات التکنولوجیا التي سعت إلی تقدیم تطبیقات أکثر أمانًا 
وسهولًة للتواصل واملراسلة والبحث فهناك ملیارات الرسائل یتم إرسالها 
یومیًا من خالل آالف التطبیقات یلع الهواتف الذکیة  ومع زیادة استعمال 
الرسائل برزت الحاجة إلی حمایتها من القرصنة أو التنصت علیها، وبما أن 
کل جهـــاز یحتوي یلع نظامـــه الخاص يف حمایة التطبیقات، ســـعت 
الشرکات التي تطلق تلك التطبیقات إلی زیادة مستوى األمان فیها لجذب 
املســـتخدمین/ات وتطمینهـــم/ن أن کل ما یتم إرســـاله أو تلّقیه عبر 
تطبیقاتها بأمـــاٍن تام ، ومن أهمها برنامـــج Text secure وهو تطبیق 
للرســـائل التي تســـمح لك بإجراء محادثات خاصة عن طریق الرسائل أو 
التخابر الصوتي، بحیث یدعم املکاملات الجماعیة والنصوص،  ویتیح أیضًا 
نشرها عبر وســـائل التواصل ، ومصدر التطبیق مفتوح لکنه متغّیر لتأمین 
الحمایة  کما أنه یشّفر بطریقٍة سلیمٍة ومتواصلة لضمان أمن املحادثات ، 

و هو متوفر لدى أجهزة األندروید. 
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ویلع صعید آخـــر یعد تطبیق 
أســـرع   Telegram التلجـــرام 
املواقع يف إیصال الرسائل ، إلی 
جانـــب أن مرکز البیانـــات الذي 
بالرســـائل  ویحتفظ  یســـتقبل 
الســـلطات  عن  کلیًا  محجوبـــة 
والحکومات ،کما أنه سرّي ویعمل 
القرصنة.  ملنـــع  متطور  بنظام 
التطبیق یضم میزة التشفیر الذي 
ال یتـــرك أثـــرًا لذلـــك یمکنـــك 
االطمئنـــان إلـــی أن املحادثات 
ستزول بعد وقٍت قصیر من إقفال 

صفحة الدردشة.

کما یمکننـــا أیضًا تأمین مواقعنا 
عن طریق إخفـــاء هویتنا یلع 
 (VPN) برامـــج  مثل  اإلنترنـــت 

البحث   ومحرك   (TOR) ومتصفح 
(Duck Duck go) , ولکـــن هذه 
البرامج تخفي الهویة فقط أثناء 
البحـــث ، وأیضًا إضافـــات کروم 
یخفي  وهو  الخفـــي  املتصفح 
هویتـــك یلع اإلنترنـــت داخلیًا 
فقط ولکن ال یخفي هویتك  عن  

( IP) مزود الخدمة الخارجي. 

کیف یمکنِك تفعیل املتصفح 
الخفي؟

أوًال نضغـــط یلع متصفح کروم 
ثم نضغـــط یلع النقاط الثالثة 
بزاویـــة املتصفـــح من األیلع 
فیظهـــر لنـــا نافـــذة جدیـــدة 
للمتصفـــح ,نبحـــث عمـــا نرید 
وبمجرد إدخـــال إغالق للصفحة 
ُیمســـح ســـجل البحث، حتی لو 
دخل شخص آخر یلع جهازك ال 
 , تبحث/ین  ماذا کنت  یعلم عن 
املعلومـــات              یخفـــي  فهـــو 
یلع الجهـــاز فقط ولیس یلع 

الشبکة.
وقد کان ملنظمة عدل وتمکین 
الفضل األکبر يف معرفتي یلع 
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تأمین حسابي وحمایة بیاناتي  واستخدامي لبعض البرامج اآلمنة ،حصلت 
من خاللها یلع الکثیر من املعلومات  وکان من أهمها التمییز بین الروابط 
اآلمنـــة وغیر اآلمنة  وتطبیق بعض البرامج التي تحمي خصوصیاتي  مثل 
تطبیق التیلیغرام وهو من أفضل التطبیقات اآلمنة , حیث ال یستطیع أحد 
اختراقه واالطالع یلع خصوصیته . من خالل اســـتخدامي لهذه البرامج 
اآلمنة أصبحت أکثر اطمئنانًا  يف استخدامي لإلنترنیت  , وال یستطیع أحد  
الحصول یلع معلوماتي الشـــخصیة والخاصة التي ال أرید ألحد أن یطلع 

علیها.

ويف النهایة: 
《ال یمکننا الحصول یلع مواقع آمنة بشکل کامل، ولکن استخدامنا 
لبعض البرامج اآلمنة وإخفاء هویتنا یلع اإلنترنت هي للتقلیل من 

کمیة املعلومات املتاحة والتي یمکن الحصول علیها 》.
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نساء ومحاربات یغیّرن أفکار العالم

هاجر السفر



یعیش العالم تطورًا متسارعًا يف استخدام األجهزة الرقمیة ، و هذا التطور 
أتاح للمجتمعات املتقدمة الکثیر من املزایـــا وجعل الحیاة الیومیة أکثر 
رخـــاًء  وازدهارًا ،ولکن یبدو أن عالم التکنولوجیا یلع ســـعته ال یتســـع 
للجمیع، فمن املفارقات أال تتمتع املالیین من النســـاء بنصیب عادل من 
مزایا التکنولوجیا، بسبب األمیة الرقمیة وضیق ذات الید، يف الوقت الذي 
یمکن ملواقع التواصل االجتماعـــي أن تکون محرکًا للتغیرات االجتماعیة 
،وتطلق ثورات لجعل النساء تستعمل اإلنترنت بمهارة کسالح ناعم للکفاح 
من أجل حقوقهن ،یلع ســـبیل املثال  ضد اغتیال النســـاء يف أمریکا 
الالتینیة ، و ضد ختان البنات وتشویه أعضائهن التناسلیة يف أفریقیا ،و 
ضد فـــرض الحجاب يف إیران. و مع تصدیـــق الناجیات من االعتقال يف 

سوریا ،و إلحاق وصمة العار بهّن.

ناشطات اإلنترنت هن محاربات یواجهن عداوة ومضایقات املتصیدین\ات 
الذین\اللواتي یحرضون أحیانًا یلع قتلهن، و رغم کل األلم الذي یتعرضن 
له بقین صامدات ال یستسلمن. فبعضهن یمتلك مئات آالف املتابعین\ات 
یلع مواقع التواصل االجتماعي، حیث أن حمالتهن تلهم النساء للخروج 
إلی املطالبة بحق تقریر املصیر وحریـــة التعبیر واالحتجاج یلع العنف 
الجنسي. ففي ســـوریا وخاصًة بعد انتفاضة 2011 کانت النساء السوریات 
يف ریادة النشـــاط املجتمعي والتنظیم السیاســـي داخل وخارج سوریا، 
فکن الناشطات واملعلمات والعامالت واملحاربات عبر اإلنترنت . لکن یلع 
الرغم من مساهماتهن املهمة يف املجتمع التزال النساء ممثالت تمثیًال 
ناقصًا یلع معظم املستویات ، و ال سَیما السیاسي ، بل وتزداد االنتهاکات 
القائمة یلع أساس النوع االجتماعي وانتهاکات حقوق اإلنسان الجسمیة 
التـــي تتعـــرض لها النســـاء الســـوریات مع ازدیاد اســـتخدام وســـائل                
التواصل االجتماعي  ، و ذلك من خالل االبتزاز والتهکم أو التنمر اإللکتروني 
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الذي أصبح شائعًا يف اآلونة األخیرة .

ويف األرجنتین أطلقت الناشطة ماریا فلورنسیا الکاراز ورفیقاتها حملة 
عبر مواقع التواصل االجتماعي ضد اســـتفحال ظاهرة اغتیال النساء يف 
البالد ، حیث عّمت هذه املبـــادرة أمریکا الالتینیة کالطوفان. کان الهدف 
من هـــذه الحملة هو اســـترجاع کرامة املرأة يف ثقافـــة تهیمن علیها 
العقلیة الذکوریة والبقاء یلع قید الحیاة ، والکفاح من أجل الکرامة والحق 
يف تقریـــر املصیر. کما فعلت املناضلة القویة مســـیح نجاد علي التي 
 White ، وأطلقـــت حملتاهـــا  تعیـــش يف املنفـــی يف نیویـــورك 
Wednesdays  /My Stealthy  Freedom التي تکافح عبرها  النســـاء 
يف إیران ضد فرض الحجـــاب، فالحملة حققت أهدافها لدرجة أن النظام 

اإلیراني بات ینظر بجدیة إلی االحتجاجات النسویة.
هؤالء النساء حاربن العادات السائدة يف املجتمع ، ودافعن عن  حقوقهن 
عن طریق االســـتعانة بمواقـــع التواصـــل االجتماعي لتعبئة الشـــارع 
واملجتمعات املدنیة. ویمکن أن یکون لهؤالء املحاربات بصمة وتأثیر يف 
صفوف النساء، وذلك من خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي لعرض 

أهم القضایا وکیفیة التعامل معها.
ونظرًا ألن التأثیرات الســـلبیة قد تتعدى مجرد کون املعرفة الرقمیة أداة 
ملســـاعدة النســـاء یلع إیجاد فرص عیش أفضل رغـــم أن  العدید من 
الحکومات مازالت غیر مدرکة ألهمیة محـــو األمیة الرقمیة، والیزال أمامنا 
طریـــق طویل حتی تحتل التکنولوجیا حیاتنـــا العملیة ونمتلك الطاقات 
املنتجـــة للتکنولوجیا لذا أن األمیة الرقمیة تجعل النســـاء يف عزلة عن 

العالم وتحرمهن من فرص العمل واالنخراط يف الحیاة االجتماعیة.
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ویبقی السؤال مطروحًا: 
ما الذي یمنع أن تصبح کل النســـاء "محاربات ومواطنات رقمیات "إذا کانت 

شبکة اإلنترنت بالفعل حقًا متاحة لکل شرائح املجتمع؟؟

إن فجوة التمییز بین الجنسین مازالت کبیرة ، فهي تحرم املرأة العدید من 
حقوقها، فلیـــس لدیها حق التعبیر عن رأیهـــا وال تمتلك الحریة يف أن 
تکون نفســـها وتحقق أحالمها للعب دور يف مختلف مجاالت الحیاة ،غیر 
أن هذه الفجوة ال تتوقف عند هذا الحد فحتی عندما تمتلك املرأة هاتفًا 
جواًال وتکون قادرة یلع االتصال باإلنترنت فإنها قد تواجه عداء بســـبب 
العـــادات والتقالید وثقافة کراهیة النســـاء املنتشـــرة یلع اإلنترنت ، 
والفضاءات االجتماعیة والخطابات العدوانیة التي تهاجم املرأة ،وغالبًا ما 

تکون جنسیة والتهدیدات املباشرة بالعنف والتحرش واالنتقام

 وقد یتم اســـتغالل معلوماتها الشـــخصیة بهدف التشهیر بها وتضییق 
الخناق علیهـــا وابتزازها مادیًا وجنســـیًا مما یدفع الکثیـــرات إلی عدم 
استخدام اإلنترنت لتجنب تلك املضایقات ، لذا فأن تکون النساء مواطنات 
رقمیات أصبح حاجة ُملحة وضرورة حیاتیة لتفعیل دور النساء للتعبیر عن 
رأیهن وتحقیـــق طموحاتهن و ولیکون لهـــن دور فعال يف مجال کافة 

املجاالت والسیما تکنولوجیا املعلومات .
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االبتزاز اإللکتروني
نسرین حسینات 



يف خضم ثورة التکنولوجیا وتطوراتها، ظهرت أنواع مستحدثة من الجرائم 
الناعمة تعرف باالبتـــزاز اإللکتروني، وهي ظاهرة خطیرة تقرع أجراس کل 
بیت فتنجم عنها خســـائر فادحة بدًءا من املشـــکالت النفسیة وصوًال 
لفقدان الحیاة. هذا النوع من الجرائم یمتد لیشمل اإلناث والذکور یلع حد 
ســـواء، وذلك باختراق  أصغر ثغرة بهم\ن عـــن طریق التقنیات أو بعض 
األدوات املعرفیـــة لإلیقاع بالضحیة، لتنتج عنه خســـائر من خالل هتك 
الســـمعة االجتماعیـــة باإلضافة إلی خســـائر یلع الصعید النفســـي 
واالقتصادي کذلك، ومنها االختراق لســـلب املعلومات املشفرة لدى مرکز 
بنکي أو شـــرکة خاصة، وال یخفی أن تمتد هذه الخســـائر فتمس القوة 

األمنیة والثقافیة.

االبتزاز اإللکتروني من الجرائم الناعمة لخلوه من العنف املرئي، إال أنه وجه 
آخر للجریمة التقلیدیة، فهو عنف نفسي بامتیاز.

غالبًا ما یلعب املبتز\ة إلکترونیًا یلع وتر الخوف والوهم، فسالحه\ها أن 
یخیف الضحیة بامتالکه للمعلومات الشـــخصیة فعـــًال، أو أنه ال یملکها 
ولکنه ي\تدعي ذلك، فیترتب یلع الضحیة آثار نفسیة وتداعیات خطیرة 
قد تودي بحیاته\ها، فیقوده \هـــا الخوف لإلنتحار هربًا من العقوبات، أو 
الرضوخ ملطالب املبتـــز\ة، مما یترتب یلع ذلك إرباك مجتمعي، واللعب 

یلع وتر املساس بشرف األسرة بغیة تهدیمها.

یعرف االبتزاز اإللکتروني بأنه املساومة أو شيء من التهدید لشخص آخر ، 
وتتـــم عبر جهاز رقمي عن طریق شـــبکة اإلنترنت، بحیث یقوم املبتز\ة 
بنشـــر صور أو فیدیو أو معلومات شـــخصیة وحساسة، بحال لم ي\ترضخ 

الضحیة لطلبات املبتز\ة.
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وتنتشـــر جرائم االبتزاز بکثرة وخاصة عند األطفال واملراهقین\ات 
لعدة أسباب ومنها: 

ضعف الرقابة األســـریة، وتقصیرها يف توجیه األبنـــاء وعدم مراقبتهم، 
والتفکك األسري، والفراغ الروحي أو العاطفي، وأصدقاء السوء، والتقنیات 
الحدیثة مثل برامج املراقبة والتجسس وبعض القنوات الفضائیة واإلعالم 
. فمعظم القضایا التي ُسّجلت لدى الجهات املختصة کانت أسبابها ضعف 
الدفء العائلي، وهنا یأتي دور العائلة يف احتواء أبنائها وبناتها وغمرهم
\ن بالدفء والعاطفة والحنان، فنحن نعیش يف عصر تعددت فیه وسائل 
اإلغـــراء واإلغواء، ویلع األب واألم أن یأخذا هـــذا األمر يف اعتبارهما، وأن 

یشعرا أبنائهما باألمان العاطفي ویغرسا ذلك يف نفوسهن.

 ومن أهم األســـباب أیضًا ضعف االنفتاح العائلـــي حیث أصبح االبن يف 
عامله الخاص والبنت يف عاملها الخاص، واألب واألم کل يف عامله، ولقاء 
العائلـــة محدود، بل ومعرفـــة األب أو األم بحیـــاة أبنائهما وبناتهما يف 
مســـتویاته الدنیا، من هنا یستطیع من ُتسّول له نفسه التسلل إلی قلب 
الشـــاب أو الفتـــاة، ویبقی األمر غائبـــًا عن أنظار العائلـــة، حتی تتفاقم 

املشکلة ویقع الشاب أو تقع الفتاة يف الفخ  .

فاملبالغة يف الخصوصیة للمراهقین\ات  اتجاه العائلة لها انعکاســـات 
ســـیئة للغایة، کما أن القسوة لها نتائج ســـلبیة أیضًا، وهنا من املهم أن 
تسلك العائلة منهج وسطي أساسه االنفتاح یلع األبناء والبنات والقرب 
منهـــم\ن وإحاطتهم\ن  بالرعایة واالهتمام، فهـــذا األمر خیر وقایة ملا 

ُیعانیه املجتمع الیوم.

کما أن الشعور بعدم التفهم واللوم بحیث ال تستطیع الضحیة التحدث عن 
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حادثة االبتزاز مع أحد من األسرة خوفًا من اللوم املستمر ووصمة العار التي 
یقـــوم املجتمع والعائلة أحیانـــًا بوصمها للضحیـــة باإلضافة لتحمیلها 
املسؤولیة ، فتستمر الضحیة يف الخضوع لالبتزاز وتلبیة طلبات املبتز\ة 

واالنجرار ملشاکل أکبر بکثیر من االبتزاز.

ولذا ینبغي لألهالي أن یتفّهمـــوا أوضاع أبنائهم\ن وأن یتصّرفوا بحکمة 
يف مثل هذه املواقف، فالتعامل بالعنف والقســـوة وسوء الظن الشدید 
ُینّفر أوالدهم\ن من املصارحة واملکاشـــفة، وبالتالي یکون ما هو أســـوأ 
وأفظع، ویلع الفتیـــات أن ُیتابعن أحداث املجتمع والقضایا التي تحصل 
ملثیالتهـــّن يف املجتمع لکي یأخـــذن الدروس والعبـــرة، ویعرفن آلیة 
التصـــرف الصحیحة  يف مثل هذه املواقف. املســـؤولیة أیضًا تقع یلع 
عاتـــق العائلة، إذ من املهم أن ینفتح األب واألم یلع توعیة  أبنائهم\ن  
واطالعهم\ن یلع ما یجري من حولهم، لیکونوا واعین\ات ومدرکین\ات 

لثغرات ومخاطر عالم اإلنترنت.  
وبالتالي ال ُیســـتغرب أنه حین تقع فتاة يف حادثـــة ابتزاز من هذا النوع 
فإنهـــا ال تخبر عائلتها ا بما یحصل معها  وال تطلب املســـاعدة من أحد ، 

فإنها تفضل أن تقدم املزید من التنازالت. ملاذا؟ 
ألنها تعرف بأنهم لـــن یکتفوا بالتوبیخ املعقـــول وإنما قد تفتح یلع 
نفسها أشکال جدیدة من العنف ومن املمکن أن یکون ذلك آخر یوم يف 

حیاتها..

-الحصول یلع املـــال: یکون أحیانًا االبتزاز بهـــدف الحصول یلع مبالغ 
بنشـــر                                    القیـــام  عـــدم  أن  مقابـــل  الضحیـــة  مـــن  مالیـــة ضحمـــة 
صوره\ها ومعلوماته\ها التي حصل علیها من خالل القرصنة أو االختراق 

أو حتی الدخول الی محادثة سریة بین شخصین.

تتلخص معظم أهداف املبتز\ة يف التالي
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-الحصول یلع خدمات جنسیة إلکترونیة: یستخدم بعض املجرمون\ات 
االلکترونیین الصور واألدوات الضاغطة لطلب خدمات جنسیة یلع الکامیرا 
أو یلع الهاتـــف إلشـــباع غرائزهـــم\ن الجنســـیة مقابل مســـح الصور 

واملعلومات.

-الحصول یلع خدمات جنســـیة فعلیة: أي یهـــدف املبتز\ة من خالل 
التهدیدات املتواصلة یلع أن یســـتدرج الضحیة إلی مکان یلتقیان فیه 
ویجبر الضحیة یلع أن تخضع لعالقة جنسیة طوعیة بین الضحیة وبین 

املبتز\ة.

-تخریب العالقات األســـریة: يف بعض األحیان عندما یصل املبتز\ة إلی 
محتوى بیـــن اثنین من نفس العائلة یصبح االبتـــزاز مختلفًا ألن العواقب 
ســـتکون أصعـــب یلع الضحیتین من کونها تکون یلع شـــخص واحد، 
ویحصـــل العدید من طلبات تصویر وضعیات مخلـــة للمبتز\ة، وحتی من 
املمکن أن تصل لطلب املبتز\ة من الضحیة أن یتم تصویر  عالقة جنسیة 
کاملة مقابل الصمت  عن فضح الصور واملعلومات املوجودة مسبقًا لدیه 

\ا ، األمر الذي یوقعه يف شر ابتزاز بال نهایة.

-إســـقاط األشـــخاص لصالح طرف معادي: تســـتخدم عملیـــات االبتزاز 
اإللکتروني يف بعض الحاالت إلجبار شخص ما سواء کان رجل أو امرأة یلع 
تســـریب معلومات مهمة عن عمله\ا أو مؤسسته\ا لصالح طرف منافس 
لها بالســـوق ، وأن لم ي\تخضع لتلك األوامر یصبح مهددًا بنشر صوره \ا أو 

معلومات خاصة عنه \ا یلع العامة.

-تنفیذ أهداف جنسیة مع شخص معین: ي\تستخدم املبتز\ة معلومات 
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الضحیـــة التي یخطـــط إلیذائها مســـبقًا والتخطیط لهـــا وجمع کافة 
معلوماتهـــا وطرحها علیها فیما بعد وتخییرها بیـــن تنفیذ األوامر التي 

تفرض علیها أو بین أن ُتفضح.

ویصل املبتز\ة بتلـــك الطریقة الی هدفه\ا من إیقاع الضحیة بشـــباك 
جریمته\ا.

يف غالبیـــة قضایا االبتزاز اإللکتروني يف مجتمعنا نجد الضحیة خائف\ة 
من اإلفصاح عن قصته\ا حتی ملراکز الشـــرطة أو املســـاعدة اإللکترونیة 
التـــي تضمن ضمانـــًا کامًال للســـریة، وبالحقیقة فإن ذلك یعتبر فشـــًال 
لإلنســـانیة والحریات وبطاقة داعمة للمتحرشین\ات واملبتزین\ات بأن 

تتضاعف أعدادهم\ن.

فاملبتز\ة بشکل أساســـي ي\تراهن یلع خوف الضحیة من ”الفضیحة“ 
وذلك ما ساهم يف إســـقاط مئات آالف الشبان والشابات وحتی األطفال 

يف شباك االبتزاز والتحرش.

 وإن خبرتنا البسیطة يف أمن املعلومات اإللکترونیة وانقطاعنا عن توفیر 
حمایة شـــخصیة لنا وخصوصیة مقفلـــة، باإلضافة إلـــی اندفاعنا نحو 
التطبیقـــات اإللکترونیة الجدیدة، والجري وراء أي محتوى غیر اعتیادي يف 
مجتمعاتنا مثل املحتویات الجنسیة من األسباب األساسیة املساهمة يف 
زیادة نسب تعرضنا لحاالت ابتزاز الکتروني ، وتجعلنا نخضع للمبتز\ة دون 
أن نالحظ أننا ننجّر ورائه\ا وننفذ طلبات تزید إدانتنا بدل من أن تخلصنا.
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 ولالبتزاز أنواع منها
- ابتزاز مادي وابتزاز جنســـي وابتزاز منفعـــة وکوننا موجودین\ات  يف 
مجتمعات محافظة فإن کل ما یتعلق بالجنس هو أمر محرم ومن الصعب 
جدًا تخطیه  يف مجتمعاتنا وداخل دوائرنا االجتماعیة. یعتبر ذلك السبب 
الرئیســـي وراء اهتمام املبتزین\ات بجمع معلومات جنسیة واختراقات 
أخالقیة للضحیة التي یتقصدون إسقاطها دون اهتمامهم يف أمور أخرى 
،من املمکن أن یکون تأثیر خوف الضحیة منه قصیر األمد أو من املمکن أن 

یتم تخطیه.
- یمکـــن أن یکون االبتزاز عن طریق محاولة ســـرقة الحســـابات الخاصة 

للضحیة.
- إرسال بعض املواقع املجهولة التي تثیر فضول الضحیة لفتحها ویمکن 
أن یکون عن طریق السکایب ، وهکذا یحصل یلع قدر کبیر من املعلومات 

التي تسمح له باالبتزاز.

تکون أول وسائل االتصال مع املبتزین\ات هي وسائل التواصل االجتماعي 

بأشــکالها) فیســبوك، تویتر، انســتغرام...الخ (. حیث تبدأ عملیة االبتزاز 

بکســب الثقة، فیتعمد املبتز \ة إنشــاء عالقة صداقة  مع الضحیة بحجة 

التعارف  إن لم یکن لدیه\ها  معلوماته \ها سابقًا ولیضمن تأسیس جسور 

الثقة مــن أجل التواصــل معه\ها. يف معظــم األحیان یقــوم املبتز\ة 

بااللتفات إلی النقاط املشترکة بینه وبین الضحیة، حتی یتکّون االحساس 

باألمان واالرتیاح لهذا الشخص الغریب.

 والسؤال هنا کیف یمکن لنا تجنب الوقوع کضحیة لالبتزاز اإللکتروني؟

1. تجنب قبول طلبات صداقة من جهات غیر معروفة.
2. عدم الرد والتجاوب مع أي محادثة ترد من جهات غیر معروفة.
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3. ال تشـــارك\ي معلومات حساســـة أو صور أو فیدیوهات مع أحد یلع 
اإلنترنت، حتی ولو کانوا معروفین\ات بالنسبة إلیك تجنبًا للوقوع يف فخ 

االبتزاز يف حال سرقة الحسابات اإللکترونیة.
4. وضع کلمات سر قویة وصعبة التخمین لحسابات التواصل االجتماعي.

5. عدم فتح الروابط غیر املوثوقة. 
6. زیـــادة ثقافتنا حول األمـــن الرقمي وتوعیة محیطنـــا بأهمیة معرفة 

الثغرات التي من املمکن أن توقع بنا کضحایا للجرائم اإللکترونیة.

 ماذا یحدث يف حال وقعت ضحیة لالبتزاز االلکتروني؟

عندمـــا یصل املبتزون\ات إلـــی غایتهم\ن، یقومـــون بتهدید الضحیة 
بإرســـال صورها إلی العائلة أو األصدقاء ما لم تتحقق مطالبهم\ن ســـواًء 
أکان املطلـــب لقاًء وجهًا لوجه أو دفع املـــال. وأحیانًا یهددون بتعدیل 
الصور لجعلها تبدو وکأنها برفقة شـــخص ما أو بوضع مِخلٍّ لآلداب العامة 
التي یختلف تحدیدها من مجتمع آلخر. لذلك یصبح الشخص املستهدف 

عالقًا بشکل تام. 
لکن أسوأ شيء یمکن أن یحدث لك إذا وقعت ضحیة االبتزاز اإللکتروني أنه 
يف بعـــض األحیان یصبح من الصعب مالحقـــة الجریمة ألن املبتز\ة قد 
یکـــون يف دولة أخرى أو قد یکون مجهول الهویة. ویمکننا أن نتبع طرق 
الوقایة بعدم التواصل مـــع املبتز \ةوإغالق جمیع مواقع التواصل وإخبار 
األشـــخاص املقربین لنا إذا تعرضنا لالبتزاز ، وأیضًا يف حال کنا نعرف أي 
معلومات عن هذا الشخص یجب اإلبالغ عنه للجهات املختصة القریبة منا 

ويف حال طلب املال، ال یجب أن نرضخ للمبتز\ة .

 کیف یمکن التعامل مع عملیات االبتزاز؟

االبتزاز یجعلنا نشعر بالخوف والتهدید والخطر، وهو أمر غیر مقبول یلع 
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اإلطـــالق ویجب أن یتم التعامل معه بحـــرص وذکاء. إذا تعرضنا  لعملیة 
ابتزاز وغیر متأکدین  مما یجب القیام به، یجب اتباع الخطوات التالیة :

     یجب أال یتم التعامل مع املوقف بشکل منفرد: عدم اتخاذ أي قرار یقوم 

یلع إیذاء اآلخرین أو أنفسنا أبدًا، ألن مهمة معاقبة الجناة وإیقاف الجرائم 
یخص األجهزة املختصة. لذلك، کل ما علینا فعله هو التزام الهدوء وعدم 
اتخاذ أي قرارات بشکل فردي. أنَت\أنِت لست وحدك، ویمکنك الخروج من 

هذا املأزق بسالم.

     التحدث إلی شـــخص موثوق\ة  به\ا : یمکن اختیار أي شخص موثوق، 
کأحد األصدقاء أو أحد أفراد العائلة أو مدرسك\مدرستك.

     التفکیـــر بهدوء فیما ننوي القیام به: بمجـــرد االنتهاء من وضع صورة 
حقیقیة للموقف، یجب التفکیر بهدوء فیما ینبغي القیام به، وقد یقترح 
الشـــخص املوثوق الذي تحدثنا معه بعض األشیاء التي یجب القیام بها؛ 

والتي یجب أخذها بعین االعتبار.

     وضع خطة: التأکد من وضع خطة فعالة وذکیة لحل املشـــکلة. وإذا لم 

تنجح الخطة، تمالك\ِك نفســـك\ِك ویجـــب الحفاظ یلع الهدوء من ثم 
التخطیط من جدید.

     عند اتباع الخطوات السابقة سیکون الطریق الناجح يف تصحیح األمور 

والتخلص من ضغوط نفسیة محتملة بسبب عملیات االبتزاز.
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 يف النهایة إن هذا الوقت هو فرصة حقیقیة ألن یعید اإلنسان 

منا تفکیره حول فکرة أن مواقع التواصل االجتماعي هي مساحة 

حرة تســـمح لنا الخوض يف بحر املعلومات من کل التخصصات 

دون االلتفات الی شـــيء، أم هو فعلیًا سیف ذو حدین یؤثر یلع 

أفکارنا، ونمط معیشـــتنا ویحولنا الی روبوتات تنفذ کل طلبات 

السوشال میدیا دون أن نشعر بأننا نمشي يف خطوات ثابتة نحو 

العبودیة وأن مواقع التواصل من املمکن أن تفیدنا وتساهم يف 

تحسین أوضاع معیشـــتنا، ومن املمکن أن ترمي بنا يف الهاویة 

دون أن نجد أي ید تنقذنا. 

بات مـــن الضروریات يف عصرنـــا التوعیة من جرائـــم اإلنترنت 

وخصوصـــًا االبتزاز لکل أفراد املجتمع و األســـر وخصوصًا األطفال 

واملراهقین\ات ،وتعلیم استراتیجیات الوقایة والتصرف الصحیح 

لنضع حدًا لهذه الجرائم البشعة.
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هل فکرِت یوًما يف إمکانیة

نور العّزو

أن تحملي يف جیبِك جاسوسًا؟!



االجتماعي التواصـــل  مواقـــع 

یمکـــن تعریف مواقـــع التواصل 
(فیســـبوك،  مثل  االجتماعـــي 
تویتر، انستغرام، یوتیوب...) یلع 
یلع  موجـــودة  تقنیات  أنهـــا 
یســـتخدمها  اإلنترنت  شـــبکة 
النـــاس للتواصـــل والتفاعل مع 
بعضهـــن البعـــض . حیث غزت 
االجتماعي  التواصـــل  وســـائل 
اســـتئذان  دون  مـــن  حیاتنـــا 
فأصبحت رکنًا أساســـیًا، منها ما 
يف  أعمالنـــا،  يف  یرافقنـــا 
 ، نومنا  أثناء  وحتی  نشـــاطاتنا، 
والحـــدود  الحواجـــز  لتلغـــي 
الجغرافیـــة والفـــوارق الثقافیة 
والتقالیـــد  العـــادات  وتغیـــر 
من  جعلت  کمـــا  االجتماعیـــة، 
العالـــم قریة صغیـــرة، وتعاظم 
دورها عنـــد األفراد واملجتمعات 
لحد اعتبارها أساسًا للتواصل بین 

البشر. 
 مـــاذا قدمت وســـائل التواصل 

وماذا  العالم،  إلـــی  االجتماعي 

سلبت منه؟

يف  التواصل  وســـائل  دخلـــت 

جمیع مجـــاالت الحیـــاة ، ففي 
املســـتحیل  من  الحالي  الوقت 
الحل  فهـــي  عنها،  االســـتغناء 
الوحیـــد لتســـهیل الحیاة یلع 
لها  یوجد  فال  واملجتمع،  األفراد 
بدیل أبدًا ، حیث یمکن أن ُیقدم 
املؤتمرات  جمیع  بواسطتها  لنا 
واملحاضرات التـــي تکون مرئیة 
وصوتیة ، والتي تسهل الکثیر من 
األمور يف املجتمع  السیما بعد 
انتشار فیروس کوفید 19 ، والتزام 
، ومخاطر  بالحجر املنزلي  الناس 
باإلضافة  الفیزیائـــي  التواصـــل 
املنصات  عبر  التعلـــم  إلمکانیة 
التي  اإللکترونیـــة  التعلیمیـــة 
قدمت حًال جیدًا للغایة الستمرار 
وتـــاليف  التعلیـــم  عملیـــة 
انقطاعها بسبب إجراءات الوقایة 

من کورونا.

کما أنها وّفرت الشـــراء والتسوق 
عبر اإلنترنت دون الحاجة للنزول 
السن  لکبار  وخصوصًا  لألســـواق 

وأصحاب املناعة املنخفضة.
لکن، ماذا سلبت؟
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- سلبت الکثیر من األشـــیاء، منها إدمان عدد کبیر من املستخدمین\ات 
یلع تلك الوســـائل بســـبب قضاء فترة زمنیة کبیرة يف تصفح املواقع 

املختلفة، مما ُیسبب هدرًا للوقت بنسبة کبیرة.
- عزلت عدد کبیر من األفراد الذین یبتعدون عن الحیاة االجتماعیة بسبب 
اإلفراط يف قضاء الوقت یلع مواقع التواصل االجتماعي، وســـاهمت يف 
انعدام أو قلة رقابة األهل یلع مواقع التواصل االجتماعي، مما یؤدي إلی 
دخـــول األطفـــال واملراهقیـــن\ات ملواقـــع وصفحات غیر مناســـبة            
ألعمارهم\ن،  ومما ال شـــكَّ فیه أنَّ ذلك األمر ُیســـبب خطرًا  کبیرًا یلع 

األطفال واملراهقین\ات  ونفسیاتهم\ن . 
- ظهور مصطلـــح التجارة اإللکترونیة املزیفة التي یجري من خاللها عقد 
للصفقات الوهمیة، وهي يف غالبیة األوقات ال ُیمکن مالحقتها بطریقة 

قانونیة، مما یؤدي إلی هدر أموال عدد من املستخدمین \ات لها .
- الترویـــج ملجموعة من األفکار الهدامة، وانتشـــار کثیـــر منها بین فئة 
الشباب، باإلضافة لتالعب کثیر من األشخاص باملعلومات الخاصة باألدیان، 
وتشـــویه املعلومات التاریخیة من قبل بعض مســـتخدمي\ات  مواقع 

التواصل االجتماعي،
بل وانتشر العنف بین املراهقین\ات  بسبب اعتیادهم\ن یلع مشاهدة 
بعض العادات الســـلبیة، باإلضافة إلی نشر األفکار التخریبیة مثل الترویج 

لبعض األفکار اإلرهابیة بین الشباب.
وأخیـــرًا وهو األهـــم انتهـــاك خصوصیة األفراد بســـبب قـــدرة بعض 
املستخدمین\ات یلع تهکیر حسابات غیرهم\ن املوجودة یلع مواقع 
التواصل االجتماعي، وبالتالي یؤدي ذلك إلی نشـــر الصور الخاصة بهم\ن ، 
واملعلومات دون علم أصحابها، وهنا تجدر اإلشـــارة إلی أنَّ هذه املشکلة 

من أهم املشکالت االجتماعیة التي ُیعاني منها بعض املستخدمین.
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تخّیلي لو أن القراصنة اســـتطاعوا عن بعد زرع جهاز تجسس يف هاتفك، 
وتمکنوا مـــن خالله من الوصول إلی کل الرســـائل حتی املشـــفرة، بل 

والتحکم يف میکروفون والکامیرا الخاصة بِك.
حســـنًا، لیـــس هـــذا بعیـــدًا کمـــا یبـــدو، إنـــه التجســـس الرقمي                     

(اإللکتروني) واالحتیال.
التجسس اإللکتروني أو ما یعرف بـ حرب التجسس املعلوماتیة 

هي عبارة عن عدة طرق الختراق املواقع اإللکترونیة، ومن ثّم سرقة بعض 
املعلومات والتي قد تکون يف قائمة األهمیة والخطورة للطرف املتلقي
\ة واملسروق\ة منه\ا، وقد انتشرت يف األلفیة الجدیدة طرق االختراق، 
وأحیانًا قد یکون االختراق بغرض سرقة معلومات مهمة ، حیث أن إحدى 
شـــرکات التکنولوجیا الحدیثة أطلقت تطبیقـــات یلع الهواتف الذکیة 
تساعد یلع التجسس واختراق خصوصیة بعض األفراد، من خالل إمکانیة 
مشـــاهدة محتوى الهاتف من مکاملات ورســـائل نصّیة أو برید الکتروني، 
باإلضافة إلمکانیة تحدید مکان املتجسس \ة يف کل لحظة، وهذا ما أدى 
لوضع شـــابات صغیرات يف حاالت حرجة ومزریـــة ، وفتیات ُأخریات قمن 

باالنتحار بعد عن أحاط بهن الخوف من عواقب ما مررن به .

إحدى الفتیات الشـــابات شاهدت یلع الفیســـبوك إعالنًا یتضمن فرصة 

هل فکرِت یومًا يف إمکانیة
أن تحملي يف جیبِك جاسوسًا؟!
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عمل نشـــرتها إحدى الشـــرکات  الخاصة والغیر معروفـــة، اإلعالن یطلب 
موظفة محاسبة ويف أســـفل االعالن رابط التسجیل، وبعد أن ضغطت 
یلع الرابط قامت الشرکة باختراق الهاتف وأصبح مکشوفًا لهم وقد سلبوا 
کل الصـــور والفیدیوهـــات واملحادثات وتـــم اختراق مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي ، مما أدى إلی ابتزاز الفتاة والطلب منهـــا القیام بأفعال غیر 

مقبولة وصور وأموال.

أهداف التجسس االلکتروني:
تهدید وابتزاز األشخاص والسلطات العامة واملنظمات الدولیة، وبموجبها 
یصبح الشخص تحت رحمة املتجسس\ة (هاکر)، الذي یطلب أمواًال طائلة 

للحفاظ یلع سریة املعلومات التي توصل إلیها
 والســـطو وجمع األموال، إما انتقامًا من الشـــخص أو الدولة املعنیة، وإما 

بحثًا عن الثراء السریع، أو التحکم يف األنشطة السیاسیة واالقتصادیة. 
کما أن أهم أهدافها زعزعة األمن ونشر الخوف والرعب يف نفوس األفراد 
وکذلك الدول والحکومات بحیث یصبح الفرد و الدول والحکومات يف قلق 

تام بشأن معلوماته السریة 

أسالیب الحمایة من التجسس اإللکتروني: 
کیـــف نحمـــي أنفســـنا مـــن التجســـس اإللکتروني یلع وســـائل                  

التواصل االجتماعي:

1- یجب علینا عدم استخدام االسم الحقیقي أثناء التسجیل یلع مواقع 
التواصل االجتماعي إن لم نکن نرغب بذلك.

2 عدم القیام بتقدیم معلومات إضافیة بخالف الضرورة إذا کنا قلقین\ات 
بشأن إخفاء الهویة، فیمکننا اســـتخدام برید إلکتروني منفصل، وتفادي 

وضع رقم الهاتف.
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3- اختیار کلمة مرور قویة وتفعیل خاصیة املصادقة الثنائیة إن أمکن.
4- عدم اســـتخدام کلمات ســـر ضعیفة وســـهلة التخمیـــن مثل 123 أو            

تاریخ میالد..
5- عدم استخدام کلمة سر واحدة لجمیع الحسابات. 

6- الحذر من شبکات اإلنترنت املفتوحة يف األماکن العامة.
7- عدم تثبیت تطبیقات من خارج املتجر الرسمي.

8- عدم الضغط یلع روابط غیر معروفة.
9- ال مانع من تطبیقات مضادة للفیروسات یلع الهاتف.

إن  من الواضـــح والبدیهي أهمیة األمن الســـیبراني يف حیاتنا الیومیة 
نتیجـــة التحول الجذري يف طبیعة حیاتنا، واعتمادنا بشـــکل أکبر یلع 
التطـــور التکنولوجي .وقد ســـاعدت جائحـــة کورونا أو باألحـــرى ألزمتنا 
باستخدام العدید من الخدمات اإللکترونیة لتیسیر أمور حیاتنا ، وتوسعت 
لتشمل فئات وشرائح عمریة عدیدة خاصة مع التعلیم عن بعد، العمل عن 
بعد، واملؤتمرات املرئیة واســـتخدام املنصـــات اإللکترونیة واملحافظ 
املالیة والدفع اإللکتروني، وإدارة الحســـابات البنکیة من خالل اإلنترنت أو 
التطبیقات الذکیة ، ولذلك أصبح مهمًا جدًا العمل یلع حمایة أنفسنا من  
هجمات القرصنـــة واالختراق ، وذلك بتطبیـــق أیلع معاییر األمان یلع 
شـــبکاتنا وأجهزتنا املوصولـــة باألنترنت ، لنحظی باســـتخدام آمن قدر 
اإلمکان بال خوف أو ذعر أو توتر ، ومن دون القلق من أي اختراق أو ســـرقة 

للخصوصیة أو أي نوع من أنواع االبتزاز أو التهدید .



أنِت و أنا، معاً نستطیع حینما نرید
Equity and Empowerment

E&E


