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التقوى

لقد 	ستقطب تأث� 	لشبكا
 	الجتماعية 
	هتما�  مستخدميها  على  	النترنت   $
'مؤخر	  ش).   
*اال  $ 	لباحثني 
6قت نو	قيس 	خلطر 	لد1	سة 	ل0 نشرִדا 
غرينفيلد"،  "سو<	=  	ل?يطانية  	لباحثة 
حيث   Aألعصا	' 	ملخ   $ 	ملختصة 
من   Gكب� نسبة   =I خالJا  من  Iثبتت 
مستخدمي "	لفيسبوM" '"تويتر" لديهم 

.Oصبيا Mسلو
	الجتماعية   
	لشبكا  Qهذ  
Iنشأ لقد 
 
جيال ال يقد1 على 	لتركيز سوS لفتر	
	لصغا1.   Vكاألطفا  Xيتصر'  Gجيز'
 'I غالبا ما ُيلحو= على تلقي 61 فعل'
جو	A، '_لك لعد� 	حتكاM 	ملستخد� 
 =I 	لطبيعي  فمن  Iمامه.  قابع  بإنسا= 
 
يفهم 	ملرd 	لر6 من خالV ن?	
 	لصو
 6'61 Iما  eليه.  	ملُتكَلم  'جه  مالمح   'I
 
	لشبكا  Vستعما	 على  	ملدمنني  فعل 
 
	لتفاعال من  خالية  فإhا  	الجتماعية 
	لبشرية 	لطبيعية. 'ال تنكر 	لباحثة 'جو6 

'لكنها  	الجتماعية   
للشبكا  
ieابيا
 "
"	لتفاها بالكث� من   Gdا مملوhI  Sتر
'خصوصا $ موقع "تويتر". ففي 	لو	قع 
 'I فال=  Iكل  ما_	  حقا  يهّمه  Iحد  ال 
 lلنو	 	لفطو1. مثل هذ	عال= $ 'جبة 
من 	لنصوm 	لقص�G على "تويتر" ترسم 
$ 	لذهن صوG1 طفل صغ� يرغب 6	ئما 

$ مبا1كة Iمه على ما يقو� به. 
فاJّم 	لشاغل لعد6 متز	يد من مستخدمي 
"فيسبوM" يكمن $ جذA 	نتباQ 	آلخرين 
 pe   ،
نشاطا من  به  يقومو=  ما   pe
 Xيعّر 
16جة I= قسما كب�	 منهم با
نفسه فقط من خالV ما يعرفه 	آلخر'= 
عنه 'من خالV نظرִדم eليه. 'هكذ	 يفقد 
'يصبح  بنفسه  _	ته  تقييم  على   G1لقد	
 =I بi 	_$ "ما 	لشاغل منحصر	شغله 
 Vينا' "Mلفيسبو	ينشر لكي يليق مبقا� "

eعجاA 	آلخرين. 
بعض   Gحيا  =I هو  	لقلق  يث�  'ما 
 Vصبحت تتمحو1 فقط حوI mألشخا	

 wلعص	جلها< 	فإ= بنية  "G1لفأ	 
"نقر	
 Sلد' mألشخا	 dهؤال Sللمخ تتغ� لد
	لكمبيوتر،   AلعاI  $ يبالغو=  	لذين 
مشكلة  خاصة   Aلشبا	 يو	جه  'هكذ	 
 dثناI بالعينني  	لتو	صل  على   yحلفا	  $
	ملحا6ثة 'يعجز'= عن تفس� لغة 	جلسد 
'ن?G صو
 من ُيحا6ثهم. 'هذ	 يؤ6} 
 {I 	لعاطفي  	لتقمص   pe عا�  بشكل 

	لشعو1 باآلخر '	لتعاطف معه.
'$ '	قع 	ألمر e= صلب 	ملشكلة ليس 
$ 	النترنت 'ال $ 	لشبكا
 	الجتماعية 
$ حد _	ִדا، 'eمنا $ 	جلرعة 	ل0 نأخذها 
على  	لكث�ين  6eما=   Vخال من  منها 
 Qئد هذ	لباحثة بفو	  Xا. 'تعترJستعما	
'كمية  تقدمها  	ل0   
'	خلدما 	ملو	قع 
منها،  عليها   dملر	 	ل0 �صل   
	ملعلوما
بني  شاسعا  فرقا   Mهنا  =I  Sتر hIا  eال 

	ملعلوما
 'بني 	ملعرفة.
www.dw-world.de عن موقع Xبتصر
مسا
ة �لصديق �مد عبد 	ملطلب (تونس)

�ألفاضل  قر�ئها  �بد�عا�  لنشر  �لز��ية   �"�لتقو#" هذ (سر'  +صص 
بغض �لنظر عن �نتما�2ִדم �لدينية ��ملذهبية.

" 	ألفكا1 	ملطر'حة تع? عن مو	قف Iصحاֲדا 'ليس بالضر'G1 عن مو	قف 	جلماعة "
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