
ان من املظاهر ال�سلوكية اخلاطئة التي نالحظها 
يف حياتنا اليومية ويف جمال�س الن�ساء خا�سا 
على  دائنب  قد  الن�ساء  من  كبري  عدد  هناك  انه 
التعامل مع املبالغة ب�سكل �سبه م�ستمر، فبع�س 
الن�ساء يكون ن�سف كالمها مبالغة وربعها من 
تاأليفها واأما الربع املتبقي فقد يكون حقيقيا ، 
متميزا  حديثها  يكون  ان  اىل  املراأة  متيل  حيث 
حتى وان ا�سطرت اىل املبالغة وتبهري احلكاية 
جمال�س  يف  الإ�سغاء  متعة  اإ�سفاء  اجل  من 

الن�ساء. 
املبالغات  :”ان  علوان  �سعد  الدكتور  يبني 
يعود  وال�سبب  الن�سائية  الحاديث  يف  موجودة 
لتغطية  املراأة  تعي�سها  نف�سية  �رصاعات  اىل 
ان  ترغب  لذلك  �سخ�سيتها  يف  ال�سعف  جوانب 
تكون  وان  اجلل�سة  داخل  الن�ساء  اهتمام  تك�سب 

حمور احلديث.
الأمر  بتهويل  تقوم  معينة  حادثة  ترى  فعندما 
وقد   ، جديدة  معلومات  وت�سيف  وت�سخيمه 

املبالغات من  تكون حتتوي على كم هائل من 
باختالق  فتقوم  احلديث  حمور  تكون  ان  اجل 

كالم ليوجد حقيقة له”.
وذكران:” املراأة التي تلجا اىل هذه الطريقة من 
لو  ف  ونف�سي  ديني  �رصاع  تعي�س  املبالغات 
ودينية  اإن�سانية  مبادئ  او  قاعدة  لديها  كانت 
ر�سينة فلن  تنقل غري احلديث املهم والذي يعود 
ولي�س  بناء  ايجابي  تفكري  اي  ايجابية  مب�سائل 

تفكري �سلبي هدام “. 
قيود  لمت�سكها  منطلقة  تكون  الأخرى  اما 
يغلب  النوع  ،وهذا  تربوية  او  دينية  او  اإن�سانية 

الكثري من الن�ساء . 
اىل  يلجاأن  البيوت  ربات  ”ان   : واأ�ساف 
ومط  والروتني  امللل  ك�رص  اجل  من  املبالغات 
الن�ساء ل  اأغلبية  ،وان  الوقت لكي تطيل اجلل�سة 
حيث  املفيدة  البناءة  املو�سوعات  اىل  يلجاأن 
وبعدها  والتنظيف  الطبخ  على   الكالم  يتمحور 
بدل  النا�س  اعرا�س  على  الكالم  ينتقل  مبا�رصا 

من الهتمام بالطالع على الثقافات املختلفة 
الهتمام  و  مواهبها  واكت�ساف  الكتب  قراءة  او 

بالديكور” . 
(ان   النف�س  )د.علم  �سعود  �سو�سن  توؤكد  بينما   
:حيث  نف�سية  عوامل  اىل  تعود  الن�ساء  مبالغات 
حتاول املراأة ان تبالغ يف املوا�سيع من اجل ان 
اجل  من  بداخلها  الذي  ال�سخ�سية  نق�س  تغطي 
اجل  بها ومن  الآخرين  واهتمام  النتباه  جذب 

ان تكون هي حديث ال�ساعة .
التي  النف�سية  امل�ساكل  تتفاقم  �سوف  وهنا 
الإن�سانية  بالعالقات  م�ساكل  وكذلك  بداخلها 
عليها  و�سياأخذ  ومبالغة  كذابة  تكون  حيث 
عن  بالبحث  تقوم  ،لنها  �سئ  انطباع  النا�س 
من  )ملح(وتهولها  عليها  وت�سيف  ما  حقيقة 

اجل جذب النتباه. 
الن�ساء يف  النوع من  ان هذا  �سو�سن  ترى  حيث 
عن  يبتعدون  النا�س  لن  وحيدة  تكون  الغالب 

هذه الن�ساء ب�سبب كذبهن وت�سخيم احلقائق.
البيئة  :فان  الرتبوية  الأ�سباب  اما  وقالت 
كبري  ب�سكل  توؤثر  حيث  بارز  دور  لها  العائلية 
واأب  وام  مثقفة  بيئة  اأرى  مل  الأفراد،فانا  على 
بهذه  �سخ�س  ينتجون  ومثقفني  تربويني 
ويبحث  تفكريه  يف  علمي  يكون  لأنه  ال�سفات 
كان  اذا  ال  يتكلم  ول  وامل�سببات  الأ�سباب  عن 

متاأكد من �سحة الكالم . 
اجتماعي(ان  )باحث  ح�سن  فا�سل  حيدر  وذكر 
املبالغات  مب�سالة  تتحكم  نف�سية  عوامل  هناك 
جذب  منها  اأ�سباب  ولها  الن�ساء  اغلب   لدى 
وكذلك  الن�ساء  من  للحديث  امل�ستمعات  انتباه 
اثارة الهتمام وا�سفاء منزلة اجتماعية  عالية  
لذاتها . وهنا يتعار�س راأي الباحث الجتماعي 
امل�سالة  ان هذه  د.�سو�سن حيث يقول  حيدر مع 
لي�س لها عالقة بالطبقة الجتماعية او بالثقافة 
وتعتمد  بالفطرة  الن�ساء  جميع  ت�سمل  حيث 
تربى  التي  واملعنوية  املادية  الأمانة  على 
�سلبيات  هنالك  لي�س  انه  ويرى   . الفرد  عليها 
على  تقت�سي  مادامت  الن�ساء  مبالغات  من 
جذب النتباه واإثارة الهتمام ،لكن اذا خرجت 
املبالغات عن اإطارها املعقول واأ�سبحت ب�سكل 
اآخرين وحتريف  اأ�سخا�س  مفرط ومت�س م�ساعر 
ذكرت  وكذلك   . �سلبية  �ست�سبح  هنا  للحقائق 
يف  املبالغة  اتعمد  )موظفة(:انا  �سعد  �سارة  لنا 
ا�سفاء املتعة  اجل  امام  الخريات من  كالمي 
�سورتي  حت�سني  اجل  من  وكذلك  للحديث 
العمر فانا  امامهن .وخا�سة عندما احتدث عن 
،وبان  �سغرية  �سن  يف  تزوجت  بانني  ادعي 
ل  ،وانا  عمري  من  اقل  عمرا  يعطوين  النا�س 
الرغم  على  للنا�س  ن  برها  هو  بل  كذبا  اعتربه 
بريق  دور  �ساحبة  لكنني  ال�سن  يف  تقدمي  من 

فقد  كمخلوق  ولي�س  جميل  اجتماعي  وانطباع 
بريقة ون�سارته وجاذبيته.

املراة  حديث  )موظفة(:ان  احمد  عائ�سة  ا�سارت 
قد  الن�سائية  املجال�س  يف  وعائلتها  بيتها  عن 
يوؤدي اىل م�ساكل لتعد ول حت�سى، فمثال عندما 
او  تبدا مبدح وذكر مزايا زوجها واهتمامه بها 
الدرا�سة  يف  وتفوقهم  اطفالها  ذكاء  عن  تتكلم 
امام  الثمينة  واملالب�س  الثاث  �رصائها  عن  او 
اليها بالنق�س  الخريات ،فقد ت�سعر من ت�ستمع 

لنها حمرومة وتفتقد ذلك.
وخالفات  كثرية  م�ساكل  تتولد  �سوف  هنا 
م�ستمرة مع الزوج او العائلة من اجل ان تنف�س 
ب�سبب  الأ�سباب  باتفه  ،متذرعة  حرمانها  عن 
الكثري  ،وهناك  والنق�س  باحلرمان  �سعورها 
خراب  يف  ت�سببت  التي  واملواقف  الق�س�س  من 
واأطفالها  لزوجها  الن�ساء  مدح  ب�سبب  البيوت 
)ربة  كرمي  نداء  اأكدت  حيث  الآخرين.  اأمام 
واقع  حتويل  اىل  تلجا  الن�ساء  بع�س  منزل(ان 

�سورتها  حت�سني  اجل  من  اأكذوبة  اىل  معي�ستها 
نظرة  الأخريات  اليها  لتنظر  حتى  الجتماعية 
اإنها  قالت  جانبة  وا�ست�سغار.ومن  انتقا�س 
املادية  واحلالة  الزوجية  بال�سعادة  تتظاهر 
على  املحافظة  اجل  من  الأخريات  امام  اجليدة 
تقول  وبهذا  اإقرانها  بني  الجتماعية  ال�سورة 
توؤكد  الب�سيطة.  املبالغات  بع�س  انه ل�سري يف 
د.�سعاد را�سي )د.علم نف�س( ان مبالغات الن�ساء 
يف ما بينهّن مل تاأِت من فراغ”، فاملراأة ت�ستمد 
زادت  فكلما  وعاطفته،  الرجل  دعم  من  قوتها 
عيون  يف  الجتماعية  مكانتها  زادت  املبالغة  
تكتفي  اأن  املراأة  تعرف  “ل  فتقول:   ، النا�س 
بدور امل�ستمع، فنجدها متار�س موهبة التاأليف 
�سعادتها  عن  تتحدث  لها  �سديقة  �سمعت  اإذا 
الزوجية، حيث تبداأ باحلديث عن زوجها املحب 
فلن تق�رص  الفر�سة  لها  �سنحت  واإذا  واملخل�س. 

يف اأن ت�سكو حب زوجها الذي يغمرها به .
وتذكر �سعاد اأن الآراء خمتلفة ومتباينة يف اأمر 

مدح اأو انتقا�س الزوجة لزوجها اأمام الآخرين، 
غريتها  فرط  من  الزوجات  بع�س  اأن  اإىل  لفتًة 
�سبه  يف  جهداً  تاألو  ل  فاإنها  زوجها،  على 
ومنق�سته، بدعوى اأنها تريد �رصف نظر البنات 
وبخيل  عنيد  عنه:  تقول  فتجدها  زوجها،  عن 
هو  املثايل  احلل  دائمًا  ويبقى  متفهم،  وغري 

التزام ال�سمت .
الن�ساء  اأراء  ا�ستطالع  خالل  من  يل  تبني  لقد 
ان  والجتماع  النف�س  علم  يف  والباحثني 
الن�سائية  �سيوعا يف اجلل�سات  الأكرث  املبالغات 

تتمحور حول الرجال.
حيث ان هذه هي الطريقة الوحيدة التي ت�ستطيع 
الن�ساء من خاللها حماربة قريناتهن ،حيث تبداأ 
لها  وحبه  زوجها  اهتمام  عن  بالتحدث  املراأة 
وانه ليرف�س لها طلب ويعمل مب�سورتها وذلك 
من �سدة افتقادها لهذه املعاملة من قبل زوجها 
الذي جعلها  ،الأمر  نف�سيتها  �سلبا يف  وتاأثريها 

تبالغ بهذا ال�سكل.

هناك من ي�سكو اليوم من ا�ستغالل احلديث على موقع 
بتحديد  يتعلق  فيما  وخا�سة  الجتماعي  التوا�سل 
عبداهلل   �سيماء  عا�ستها   التي  التجربه  ومنهم  املكان 
اختربت  اأن  بعد  نف�سها  على  اللوم  تلقي  اليوم   فهي 
وافراد  لتحذيرات من حولها  ت�سمع  جتربة موؤملة، ومل 
مواقع  على  تواجدها  مكان  حتديد  بعدم  عائلتها،  من 

التوا�سل الجتماعي، خ�سو�سا في�سبوك.
مكان  حتدد  “البو�ستات” التي  كرثة  اأن  تعتقد  �سيماء 
ب�رصقة  عالقة  له  كان  رمبا  وعائلتها،  هي  تواجدها 
زفاف  حياتي  اأيام  اأ�سعد  “من  كتبت  حينما  بيتها 
فرحتنا”،  اجلميع  فلي�ساركنا  اليوم  ال�سغرية  اأختي 
مبينة اأنها اأعطت ا�سارة باأن البيت فارغ وكل العائلة 
موجودة هناك يف الفندق، ويف الوقت ذاته تعرتف اأن 
�سفحتها على الفي�سبوك مفتوحة للجميع وغري حمددة 

لالأ�سدقاء فقط.
حيث  احلفل  يف  وهي  اخلرب  تلقت  اأنها  �سيماء  تقول 
ات�سلت ال�رصطة لتخربها اأن باب �سقتها مفتوح واأنها 
تعر�ست لل�رصقة، ليقع عليها اخلرب كال�ساعقة ويف�سد 
عليها فرحتها، فرتكت املكان م�رصعة اىل بيتها لتجد 
اىل  دخل  �سخ�سا  واأن  �ساكن  بها  يحَرك  مل  ال�سقة  اأن 

غرفتها واأخذ كل مقتنياتها من الذهب وخرج.
لتحديد  تتجه  باتت  النا�س  من  كبرية  فئة  اأن  ويبدو 
اأماكنها على مواقع التوا�سل الجتماعي، خ�سو�سا مع 
“ا�سافات” جديدة قدمها املوقع بدقة حتديد الأماكن 
وبرفقة من، خطوة بخطوة، وك�سف كل حتركاتهم، دون 

الحتفاظ باأي نوع من اخل�سو�سية.
ذلك الأمر وفق خرباء، �سهل من عمل مرت�سدين يراقبون 
اأن  اأو ي�سمعون بال�سدفة  التوا�سل،  النا�س على مواقع 
لتكون  العائلة  مع  ما  منا�سبة  لديه  اأو  “فالنا” �سافر 
فر�ستهم بتنفيذ ال�رصقات بوقت يرونه منا�سبا. ويعتقد 
واأولده  وزوجته  هو  الذهاب  قرر  الذي  مهند  ال�سيد 
وادمانهم  اأبنائه  طبيعة  اأن  اربيل   يف  اأ�سبوع  لق�ساء 
على مواقع التوا�سل الجتماعي جعل �سخ�سا يرت�سد 
واماكن  �سفرهم  وجهة  حددوا  وانهم  خ�سو�سا  لهم، 
تواجدهم حلظتها. وما ح�سل هو ان عائلة مهند حينما 
عادوا من العطلة وجدوا البيت مقلوبا راأ�سا على عقب، 
مع �رصقة جميع املقتنيات. مهند لي�س لديه دليل على 
اأن مواقع التوا�سل وما يكتبه البناء هو ال�سبب، لكنه 
�سد اأن تن�رص جمل حتدد اماكن وجود ال�سخا�س، لعدم 

اعطاء الفر�سة للمرت�سدين.
اأن  يقول  الجرام  مكافحة  اجهزة  يف  املخت�سني  احد 
جزءا من اجلرائم اللكرتونية يرتبط ب�سكل كبري مبواقع 
باجلرائم  خمت�س  ق�سم  وهناك  الجتماعي،  التوا�سل 
ال�سكاوى  ل�ستقبال  اجلنائي  البحث  يف  اللكرتونية 
والقدح  الذم  هي  انت�سارا  وال�سكاوى  معها،  والتعامل 

والت�سهري والبتزاز والحتيال املايل.
لأماكن  الأ�سخا�س  حتديد  عدم  �رصورة  على  وي�سدد 
باأنهم  ا�سارة  اعطاء  اأو  اأماكنهم  وحتديد  تواجدهم 
ال�سباب  قبل  من  خ�سو�ساأ  جميعًا،  متواجدين  غري 

املراهقني، فذلك اأف�سل اأمنيا. 
ويلفت اإىل اأهمية عدم اندفاع النا�س الكرتونيا، فلي�س 
كل من يجل�س خلف ال�سا�سة هو �سخ�س موؤمتن،  لذلك 
يف�سل عدم ن�رص اخل�سو�سيات، وا�ستخدام كلمة مرور 

�سعبة وعدم اعطائها لأي اأحد مهما يكن.
اخلزاعي  ح�سني  د.  الجتماعي  الخت�سا�سي  ويذهب 
اىل اأن ن�رص اأماكن التواجد على “في�سبوك” اأمر خطري، 
وهناك  اجلرائم،  اأ�ساليب  وتنوع  ازدياد  مع  خ�سو�سا 
من يتم مراقبته “الكرتونيا” والتاأكد من عدم وجوده 
يف املكان، للقيام بعلته، معتربا ذلك “جهال كبريا من 

الأفراد”.
الظهور  حب  اأنواع  من  نوعا  هنالك  اأن  وي�سيف 
النا�س  حتركات  ك�سف  اىل  اأدى  كله  وهذا  والتفاخر، 
لديهم  من  خ�سو�سًا  اليهم،  الأ�سخا�س  نظر  ولفت 
بالعالن  يقومون  اأ�سخا�س  فهناك  اجرامية،  ميول 
على  الدعوات  وتوجيه  منا�سباتهم   عن  م�سبق  بوقت 
بالتخطيط  لأ�سخا�س  الفر�سة  يعطي  ما  الفي�سبوك، 

جلرائمهم.

هذه الأمور اأدت اىل و�سعهم حتت املراقبة، خ�سو�سًا 
ال�سغرية املنظمة، وتكون  بوجود ما ي�سمى باجلرمية 

على اأ�سا�س ان�سغال النا�س وعدم تواجدهم. 
قبل  من  احلذر  توخي  �رصورة  اىل  اخلزاعي  وي�سري 
مبا  التكنولوجيا  نحو  مندفعني  يكونوا  ل  واأن  النا�س 
ميكن اأن ي�ستغل �سدهم، لفتًا اىل اأن هنالك من ي�ستغل 
والنتقام  والغرية  واحل�سد  لالإزعاج  التكنولوجيا  تلك 

واجلرمية.
ويف ذلك يرى الخت�سا�سي النف�سي الرتبوي د. مو�سى 
و�سائل  مع  يتعاملون  ل  النا�س  من  كثريا  اأن  مطر 
اخلربات  تبادل  وهو  يجب  كما  الجتماعي  التوا�سل 

والأفكار ولي�س لذكر تفا�سيل احلياة حلظة بلحظة.
اأن من يكتب للنا�س تفا�سيل حياته يعترب  وي�سري اىل 
بوحه هو نوع من التفاخر واحل�سارة باملقابل هناك 
للجرمية  للتخطيط  خ�سبة  بيئة  ذلك  وجدوا  اأ�سخا�س 
كونهم  وم�ستهدفون  معروفون  اأ�سخا�س  لديهم  وبات 
ي�سعون كل خمططاتهم وتفا�سيل حياتهم عليها دون 

اأن يراعوا من املوجودين على �سفحتهم.
نوعية  يعرف  اأن  ال�سخ�س  على  يجب  مطر؛  ويقول 
يثق  يراها، وهل  الذي  ين�رصها ومن  اأن  قبل  املعلومة 
بجميع الأ�سخا�س املوجودين على �سفحته لينقل لهم 

تفا�سيله؟.

له  ال�سخ�س  خ�سو�سية  اأن  النا�س  يدرك  اأن  والأ�سل 
تخلق  مل  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  وملكه  وحده 
اأي  واأن  للنا�س،  وحتركاته  حياته  تفا�سيل  مل�ساركة 
اأن تتوا�سل معه، ول بد من  �سخ�س ل تعرفه ل يجب 

التعامل بحذر وتوازن مع هذه الو�سائل.
باإيجابية  والتعامل  ال�سديد  احلذر  اأهمية  على  وي�سدد 
لغاية  وتوجيهها  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  مع 
حتقيق اأهداف مفيدة �سواء اجتماعية او اأدبية او علمية 

او ثقافية.
اأن   ، “ �سنة   30“ اأمينة  وعلى �سعيد مت�سل مل تتوقع 
�سخ�سية،  لأ�سباب  عنه  انف�سلت  الذي  خطيبها  يقوم 
اأمام  اأن ي�سهر بها عرب النرتنت بطريقة غري مبا�رصة 

اأ�سدقائها.
ويق�سد  الفتيات،  عن  �سيئة  عبارات  “كتب  وتقول 
به  فات�سلت  الأ�سدقاء،  اأمام  اإهانتي  م�سمونها  يف 
معاتبة، اإل اأنه اأ�رص على اأنه مل يق�سدين، واأغلق اخلط 

يف وجهي”.
جاهدة  بوك  الفي�س  ملوقع  امل�ستخدمة  وفاء  وتعمل 
والكذب  اأ�سدقائه  خداع  عن  امل�ستخدمني  اأحد  لثني 
له  “وجهت  وفاء  تقول  هدفها،  حتقيق  وعن  عليهم. 
عبارات قا�سية جدا علها تكون الرادع له عن مثل هذه 

ال�سلوكيات”.

كما وتلجاأ اإىل كتابة العبارات الق�سرية على �سفحتها 
ي�سحح  اأن  اإياه  مطالبة  املذكور،  ال�سخ�س  با�سم 

عالقاته مع الآخرين.
حممد  الإعالمية  ال�سوؤون  يف  املتخ�س�س  املحامي 
يطبق  واملهينة  البذيئة  التعليقات  اأن  يذكر  �سعيد  
عليها قانون “الذم والقدح”، الذي يعاقب اأي فرد يقوم 
مواقع  فيها  مبا  اإلكرتوين  موقع  اأي  عرب  الآخرين  بذم 

التوا�سل الجتماعي.
يف حني يرى ا�ستاذ علم الجتماع د. عبد املنعم �سبيح  
حالة  ال�سخ�س  مواجهة  وعدم  الغيبي”  “ال�سلوك  اأن 
مر�سية، ميكن ممار�ستها ب�سهولة عندما يتواجد منرب 

ي�ساعدهم على ذلك.
وي�سري اإىل اأن الألفاظ البذيئة والعبارات النابية موؤ�رص 
يف  الرغبة  وراءه  يخفي  الفرد،  يف  �سيكولوجي  خللل 

تعظيم الذات واإبخا�س الآخرين.
م�ستخدمي  بني  من  وهي  نيفني،  اجلامعية   الطالبه 
موقع الفي�س بوك الذين جتاوز عددهم الـ157 مليون 
وغريه  بوك  الفي�س  اأن  جتد  العامل،  اأنحاء  من  �سخ�س 
من  خمتلفة  لأ�ساليب  كبريا  جمال  فتحت  املواقع  من 
احلرج  حد  اإىل  ت�سل  وال�سخرية  والنتقام  التهديد 

اأحيانا.
وتوؤكد نيفني تعر�سها للنقد وال�سخرية من قبل بع�س 
الأ�سدقاء، منوهة اإىل اأنها ل تاأخذ كالمهم على حممل 

اجلد.
توجه  الإهانات  اأن  هو  احلرج  ي�سبب  “ما  وت�سيف 

ب�سكل مبا�رص لالأ�سخا�س”.
اأنها  كراد�سة  يو�سح  النابية،  الألفاظ  ا�ستخدام  وعن 
عادات مر�سية عند الفرد وحماولة لإخفاء الهوية عن 

الآخر مع تواجد منرب له.
عن  يبحث  من  لعبة  هو  بوك  الفي�س  اأن  �سناء  وتوؤكد 
معرتفة  والعبارات،  بالكلمات  الآخرين  حما�سبة 
املتاعب  من  مزيدا  يل  اأجلب  ل  كي  ح�سابي  “اأغلقت 

النف�سية”.
فيما يرى قا�سم حممد “ حمامي  “اأن ال�سعوبة تكمن 
اجلرم  يف  التعليق  �ساحب  نية  معرفة  يف  اأحيانًا 
مواقع  على  ح�سابًا  يقيم  من  اأن  اإىل  اإ�سافة  املذكور، 

التوا�سل الجتماعي يتحمل جزءاً من امل�سوؤولية.
اجلهات  من  ال�سادرة  التعليمات  اأن  اىل  وي�سري 
من  الرغم  على  املواطن  خ�سو�سية  حتمي  احلكومية  
عدم وجود اإطار قانوين ينظم عمل املواقع اللكرتونية.
الأفراد  ال�ستخفاف  وعبارات  التعليقات  وتتجاوز 
خا�سة  جمموعات  بعمل  تقوم  التي  املوؤ�س�سات  اإىل 
مثل  م�سميات  حتت  بع�سا  بع�سهم  فيها  يهاجمون 
الإهانات  من  �سيل  اإىل  بالإ�سافة  فالن”،  ل�رصكة  “ل 

والت�سهري ودعوات ملقاطعة جهة معينة.
ويف هذا ال�سياق، يذهب حممد اإىل اأن التعليقات ال�سيئة 
على الفي�س بوك فيما يخت�س بال�رصكات يعاقب عليها 

القانون وفق بند املناف�سة غري امل�رصوعة.

لتغطية جوانب الضعف... المبالغات ملح المجالس النسائية

هوس تحديد أماكننا على مواقع التواصل.. هل يعرضنا للخطر؟
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رغم الدور الذي يلعبه 
الفي�س بوك يف حياة 

ال�شباب العربي، اإال اأن 
العبارات التي يتداولها 
م�شتخدموه من مدح اأو 

ذم لها وقعها النف�شي الذي 
قد ال حتمد عقباه..

كما يبدو اأن فئة كبرية من 
النا�س باتت تتجه لتحديد 

اأماكنها على مواقع 
التوا�شل االجتماعي، 

خ�شو�شا مع “ا�شافات” 
جديدة قدمها املوقع بدقة 

حتديد االأماكن وبرفقة 
من، خطوة بخطوة، 

وك�شف كل حتركاتهم، 
دون االحتفاظ باأي نوع 

من اخل�شو�شية.

5


