
اجمللد السادس والعشرون، العدد السابع -ذو احلجة ومحرم ١٤٣٤هـ  - تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٣ م

٣٦

التقوى

غالبا حتد± عملية �نتحاH �لشخصية 
 �� بالنفس،  �لثقة   �لعد تقمصها   ��
لألخذ بالثأ8 من �شخا� معينني �� 
ألغر�� Fجر�مية متعد�� �ألطر��.

 Hنتحا� تد�عيا/  �خطر  �من 
Êيا�  تؤ�3  �ل�  تلك  �لشخصية 
�ألبرياm �� تتسبب R �نتها» حقو� 
مثل  ��سع،  نطا�  على  �لكثbين 
 s /اVتشويه �لسمعة �� نسب تصر

يدH ֲדا �لضحية.
على   mلضو�  mلقاF  NF �آل�  ��تطر� 
ظاهر� �نتحاH �لشخصية ع² �لشبكة 
تعايشت  �ل�  �النترنت،  �لعاملية 
 ،bبقص ليس  'من  منذ  �لظاهر�  مع 
 R /منذ بد�ية ظهو8 �ملنتديا áتقريب
منتصف �لتسعينيا/.  Fال �� صد�ها 
�'��� بشكل كبb مع بد�ية �نطال� 

مثل   d²لك� �الجتماعية  �لشبكا/ 
شبك� "فيس بو»" � "تويتر".

فمثًال يقو� منتحلو �لشخصيا/ Êجز 
�الجتماعية  �لشبكا/  على   mاz�
تنتمي NF شخصيا/ شه�b، �بالتا� 
يظن ���8 تلك �ملو�قع �uا حسابا/ 
يعو�  مما  بتتبعها،  �يقومو�  حقيقية 
بالفائد� على منتحل �لشخصية ��لذ3 
يقو� بتر�يج �فكا8 ال يتبناها صاحب 
يعا8ضها،  8مبا   �� �حلقيقي  �السم 
 Hلك مقابَل مقابٍل ما�3 من خال��
 bغ شركا/   �� ملو�قع  ��8بط  نشر 
مبلغا  �لشخصية  ملنتحل  تدفع  شريفة 

m�'F �لك.
�لعاملية  �لشخصيا/  �بر'  من  �لعل 
�ل� مت �نتحاH شخصيتها هو �لرئيس 
حيث  ��باما"،  "با�8»  �ألمbكي 
�ستغل ضعا� �لنفوz� gه �خاصة 
 Nلرئاسية �أل�� �لفتر�   R بعد جناحه
�قامو� بتسجيل حسابا/ توحي �� 
تنوعت  �قد  صاحبها.  هو  ��باما 

�حلسابا/ حسب �للغا/.
�الجتماعية  �لشبكا/  تبنت  �لقد 
"تويتر"   � بو»"  "فيس  مثل   d²لك�
طريقة جيد� للحد من هذ] �لظاهر� 
حيث قامت بابتكا8 نظا� �حلسابا/ 
هاتفيا   Hباالتصا ��لك  �ملوثوقة، 
�العتبا8ية  �حلسابا/  بأصحا, 

��لتأكد من  هويتهم. ¬ تقر8 بناm على 
�ملعلوما/ �ملتوفر� Fغال� �حلسا, �� 
 áنشاهد حرب 'لنا  ما  �ننا  Fال   .[mبقاF
�لشبكا/  تلك  مسؤ��  بني   mشعو�
 gلنفو� ضعا�  �بني  �الجتماعية 
 mنشاF لذين ال يكّلو� �ال ميّلو� من�

حسا, بعد حسا,.
R �حلقيقة ليس �ما� ضحايا منتحلي 
�خليا�8/  من   bلكث� �لشخصيا/ 
للتصر� Fال �لعو�� �8��F NF �ملو�قع 
 ،dلشبكا/ �ملقصو�� لتقدمي شكا���
�حلسا,   �� على  Fثباتا/  تقدمي  مع 

ينتحل شخصيته. 

مريض  �لشخصيا,  منتحل  هل 
نفسي

يتبا�NF 8 �لذهن للوهلة �أل���N من 
يقف �m�8 �حلسابا/ �ملزيفة �منتحلي 
�لشخصيا/ مرضى نفسيو�، Fال �� 
�لك  ينفو�   Hملجا� هذ�   R  m�²خل�
�لشخصية   HنتحاF  �F �باملجمل 
خالله  من   Hا�V Fجر�مي  سلو» 
خاصة..  منافع   NF  Hلوصو�  ��ملجر
�هو ما ينفي �ية عالقة له باألمر�� 
�لنفسية �� �لعقلية، بل كمبد� قانو� 
ال oو' أل3 شخص منهم �� يدفع 
�ما� �ملحكمة باجلنو� �� مبر� نفسي 
.Hساسا على �الحتيا� �R جرمية تقو

عال� عثما*
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�نتحا; �لشخصية


