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موضـا9  �حـا�   M
�الستهالq ,�لتقليد �ألعمى

تطالعنا �لصحف �لعربية } 
 Fعتاكل سنة، #�ن على 
كب�  بَكمٍّ  �لفضيل،  �لشهر 
�لسلع  عن  �إلعالنا0  من 
#�ملشـر#با0  �لغذ�ئـية 
�ملطاعم  #عن  #�ملأكوال0، 
#عـر#ضها   T7لفنـا�#
�ملغرية. +& جانب �لفو��ير 
#�ملسلسال0 �لرمضانية �ل� 
�لفضائيا0  فيها  تتنافس 
مسلسال0  #هي  �لعربية، 
#Êلو  �للهجا0،  بكل 

�لشو��N عند بثها، #حيانا 
 N#يز Çجن ;�ملساجد. #
�أليا<   mهذ  cخال �لبال7 
سيظن ننا نعيش  مهرجاًنا 
#مشاهد	   Fلشر�# لألكل 
 { نه  مع  �ملسلسال0، 
�حلقيقة شهر �لصيا< #�لقيا<. 
#مما يزيد } تعجبه #7هشته 
�ل�  �لوحيد	  �ألمة  ننا  هو 
#جبة }  طعامها  من  تقلل 
�لشهر  كل يو< خالc هذ� 
�لفضيل،  #} نفس �لوقت 
�سـتهالكها  يتضاعـف 
للطعا< ضعافا خالله. ح{ 
+' حكوما0 بعض �لبلد�' 

�ست��7   &+ تضطر  �لعربية 
�حلليب  من  هائلة  كميا0 
�لغذ�ئية  #�ملستلزما0 
باقي   { #لكنها  �ألخر� 
من  تتمكن  �لسنة   Nشهو
�لذ�Ì. #ال  �كتفائها  حتقيق 
بني   eلسلو� هذ�   {  Tفر
نو��  +ال }  7#لة #خر� 
متتد  �ل�  #�حللو�  �لطعا< 
 Fملغر�  '�b منذ  مو�ئدها 
#ح{ مطلع �لفجر. #هكذ� 
�لصو< +&  فقد حتوc شهر 
 0�Nملليا�  Nإلهد� مناسبة 
#مئا0  �ملأكوال0،  على 
�ملسلسال0  على  �ملاليني 

صبـغة   0�b #بر�مـج 
صيـامنا  #كأ'  سطحية. 
 uلطقو�  mֲדذ +ال  ُيقبل  لن 
 Àكل �لبعد عن مع 	لبعيد�
�لر#حي.   mمغز�# �لصو< 
�ملظاهر   &+ ضيفت  #قد 
�الستهالكية } Nمضا' } 
�لسنو�0 �ألخ�	  موضـة 
�لرسائل  مئا0   cساN+
�ملحمولة،  ��و�تف  من 
�لساحة  على  ظهر0  كما 
مباNيا0 }  كتابة �لرسائل 
 0�b #�ملسجوعة #�ملقفا	 
Ú�Nة   	Nجتا #هي  �لرسو<، 
بالتأكيد لشركا0 ��و�تف 
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�لنقالة. 
من  كا'  فقد  #هكذ� 
�لذ;  �لشهر   '  µ#ملفر�
Âب ' نكسب فيه مزيد� 
 &+ Fبالتقر من �حلسنا0 
�هللا حتوc +& شهر للخسائر 
�ملا7ية #نزيف } كل بيت 
 Nيقد ال  نه  #يبد#  عر×. 
 mهذ يوقف   ' على  حد 
تتفاقم حر�Nִדا  �ل�  �حلمى 
#كل  Gخر،   &+ عا<  من 
سُيتهم  +يقافها   c#ا¸ من 
�جلـهل   # بالتخلـف 
من   eهنا أل'  #�لبخل، 
هذ�   cحتّو من  يستفيد 
 Tلإلنفا مناسبة   &+ �لشهر 
فيستثـمر#'   ،ºلصر�#
�لغريبة  �لعا0�7   mهذ  {
#يرÚو' �ملليا0�N ح{ لو 
 Fحسا على  bلك  كا' 

.jفقر �لفقر�
نفسه   cسـؤ�  Äيطر#  
 mهذ خضم   { #�ن 
 	N: هل �فتقدنا �لقد	ملأسا�
 jشي على  �ملحافظة  على 
 '  '#7  uمقد #�حد 
ضاعت  لقد   .mمعنا جنتث 
حياتـنا   { كث�	  معا' 

جـمل  �ختـفت  ح{ 
موضا0  �حا<   { �ملعا� 
�الستـهالe #�لتـقلـيد 
حد�   �N #ال  �ألعمى، 
يـرفع   ' على   �N7قـا
 :cيقو# عاليـا  صوتـه 

+& م{ هذ� ��ـر�j؟

8من 8بنائنا
 على �إلنترنت 

 gخ �نتباهي  لفت 
�كمة  من  حكم   N#صد
 {  �gلك�  ºالستئنا�
حبس  بتأييد  �لبحرين 
ستة  ملد	   ÑريÚ متهم 
شهر } قضية ִדديد فتا	 
على شبكة  بنشر صوNها 
 {   7N## �إلنترنـت. 
 Ñملج� 'تفاصيل �لقضية 
�ستخد�مها   cعليها #خال
كانت  �إلنترنت  شبكة 
صديقتها  مع   Îتتحد
بر�مج  حد  طريق  عن 
#فـوجئت  "�لد7Nشة" 
بتسلل شخص +& جها�ها 
 Nلصو� بعـض    Tسر#

 { �ملوجو7	  #�ملحا7ثا0 
#قا<  �إللكتر#�  بريدها 
#هد7ها  عليها  بعرضها 
+قامتها  عد<  حالة   {
بأنه  معه  عاطفية  عالقة 
على  صوNها  سبنشر 
�تصلت  �إلنترنت.  شبكة 
من  للتأكد  باملتهم  �لفتا	 
�ا  فتبني  �ألمر،  صحة 
فساNعت  �لتهديد،  صحة 
�لذ;  #�لدها   Nبإخبا
�جلها0   &+ شكو�  قد< 
من  متكنت  �ل�  �ألمنية  
�لذ;  �ملتهم   &+ �لتوصل 
عن  نه # بالو�قعة   ºعتر�
متكن  �ل�gمج  حد  طريق 
 Nصو# ملفا0  سرقة  من 

من جها�ها.
 ; يستخلصه  ما   '+  
خا  ##�حد منا با كا' 
خط�	  ظاهر	  هنالك   '
�ملعلوما0  بأمن  تتعلق 
جهزتنا  على  �ملوجو7	 
�ملوصولة  �إللكتر#نـية 
سالمة  #مد�  باإلنترنت 
بنائنا #بناتنا حني +ÚاNهم 
�ملليئة  �لشبكة  تلك   {
�ل�  #�حلا7ثة  باملخاطر. 

�حلقيقة   { هي  bكرִדا 
عينة بسيطة ملا ¸دÎ أل' 
 mمن مستخدمي هذ ��كث
 	gخل� قليلي  ِمن  �لشبكة 
 # �حليا	  من  �ليائسني   #
 # �لثر#	  عن  �لباحثني 
#�ملغامر	   	Nإلثا�  Çطال
يقعو' } قبضة �ملتصيدين 
 # مو��م  �لذين يسرقو' 
�لرbيلة  ملماNسة  يغو#¦م 
لالنضما<  Âند#¦م   #
�لسرية  �لتنظيما0   &+

#�حلركا0 �ملتطرفة.
تـقع  �أل#&  فبالدNجة 
مسئولية تأمني سالمة بنائنا 
�ستخد�مهم  عند  #بناتنا 
على  �إلنترنت  شبكة 
 c#فأ  ،jآلبا� �ن  عاتقنا 
هو  فعله  علينا  ينبغي  ما 
�لضر#Nية  �ملعرفة  تلقينهم 
 cحو �حليوية  #�ملعلوما0 
 Äلشبكة قبل �لسما� mهذ
�م باإلÚاN فيها #حدهم، 
 Tطـر على  ليتعرفو� 
جهزִדم #�ايتها  حتصني 
#كيفية   ،Tالختر�� من 
#ملفاִדم  صوNهم  تأمني 
يد;   { تقع  ال  ح{ 
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 Nسر� #متصيد;  �لعابثني 
 '  jآلبا� فعلى  �آلخرين. 
تدNيبية   0�N#بد يلتحقو� 
�لنظرية  معلوماִדم  #ينمو� 
 cستعما�  cحو #�لعملية 
فقد  #مبا7ئه،   Fحلاسو�
من  �ألمر  هذ�  صبح 
�ل� ال  �لعصر  ضر#Nيا0 
نستطيع �الستغناj عنها. 

جهز	  تأمني   ' صحيح 
مائة  بنسـبة  �لكمبيوتر 
مر�  �ليو<  با0  باملائة 
 eهنا لكن  مستحيال، 
البد  �حتر��ية  خطو�0 
مقدمتها   { �Êاbها،  من 
Gنفا حتصني  bكر0  كما 
باملعلوما0  #بناتنا  بنائنا 
�ملتـعلقـة   ºNملعـا�#
تصفحهم  تأمني   Tبطر
�خلـطو	   Ü لإلنترنت، 
عد<  جد�  ��امة  �لتالـية 
 Nبالصـو  äالحتـفـا�
#�لعـائلية  �لشـخصية 
على  ��امة  #�مللـفا0 
�لقر± �لصـلب �لرئيسي 
على  نقلها  بل  للجها� 
قر± صلب خاNجي يتم 
كلما  بالكمبيوتر  #صله 

ملطالعة  �حلاجة  7عت 
#�مللفا0   Nلصو� تلك 
 Nصو# ملفا0  +ضافة   #
+ليها. كما Âب  جديد	 
�المتنا� عن #صل �لقر± 
بالكمبـيوتر  �خلاNجي 
خالc �التصاc بشـبكة 
جـانب   &+ �إلنترنت، 
تز#يد �جلهـا�  �7ئـما 
بأحدÎ +صد�0�N بر�مج 
�لفـ�#سا0  مكافحة 
�لتجـسس  #بر�مـج 

.Tالخـتر��#
خ�� Âب �لتشـديد # 
 	N#بنائنا #بناتنا بضرعلى 
مطلقا  �الستجابة  عد< 
من   jغر�+  # �بتز��  أل; 
 jسو� كا'،  شخص   ;
 ; { #على �إلنتـرنت 
جـو�نب  من  جانـب 
#�ملسـاNعة  �حليـا	، 
�ألمن  جها0   àبال+  &+
�بتز��  عند حد#Î حالة 
أل'  مسـا#مة،   #
 j�N#  Tالنـسيـا�
bلك نتائـجه #خـيمة 
فالـوقـاية  جـد�.. 

خـيـر من �لعال§. 

�قتـصا�يـة  نظـر� 
بريطانيـا  M للطـال� 

توصل باحثو' �جتماعيو' 
 &+ مؤخر�  بريطانيا   {
 Nسعا  µفاÛ� فو�ئد 
 ïيتنا �لذ�   0�Nلعقا�
 cجاN 0متاما مع تصر¸ا
يقولو':  �لذين  �لبوNصة 
سعاN �لبيو0 يهد7  Nيا¦�

 .Nلدما�# Fباخلر�
 ' �لباحثو'  توصل  #قد 
نسبة   { يتسبب   Tلطال�
حاال0  من  باملائة  ستة 
#ترتفع   .0�Nلعقا� بيع 
ثالثة   &+ �لنسبة   mهذ
 Fصحاعشر	 باملائة بني 
قيمتها  تزيد  �ل�  �لبيو0 
 .Ñعلى مليو' جنيه +سترلي
èانية   &+ �Nتفاعا  #تز7�7 
كانت   �b+ باملائة  عشر	 
ميلكه  �لذ;  �لبيت  قيمة 
من مليو�  �لز#جا' كثر 
##صل   .Ñسترلي+ جنيه 
 µفاÛ�  '  &+ �لباحثو' 
 &+  �7 �لبيو0   Nسعا
�Ûفاµ نسبة �لطالT بني 
#قالو�:  �لبيو0.  مالكي 

 0�Nتفع سعر �لعقاN� كلما
يلجآ'  �لز#جني    ' جند 
 Tلطال� جل  من   jللقضا
سيصبحا'  أل¦ما  #bلك 
كثر غÀ عندما يقتسما' 
#عا7	  معا.  �لبيت  èن 
يشتر; حد �لز#جني عند 
 ºلطر� نصيب   Tلطال�
 #�آلخر Ü يبيعه بعد bلك 
�لنتيجة  #لكن  به.  ¸تفظ 
�Ûفاµ سعر  مع  نه  هي 
�لعقا0�N يفضل �لز#جا' 
#لذلك   ،Tلطال� تأجيل 
 Nألسعا�  µـفاÛ� فإ' 
يتر�77'  �لطـرفني  جعل 
#يعدال'   Tلطـال�  {
من  ##�ضـح  عنه. 
�ملالـية  �أل�مة   ' bلك 
�القـتصا7;  #�لكسـا7 
�لـز#�§  ¸ـفـظا' 

#¸افظا' عليه. 
 Tلطال�  cحـا هو  هذ� 
عندنا  ما  �إلجنليز.  عند  
#ال   Îفحد  Fلعر� �ن 

حر§. 

�ملسكي   
مسـا�ة: عما
(�ململكة �ملتحد	)


