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رمان المتطفلين والمسيئين من أن تهدف الى حهو أداة جميلة اخترعها تويتر،    "البلوك"

وضعت بعين    إذا. يمكن لك ان تستخدمه بطريقة فعالة جدا  الشبكة.يروا محتواك على  

 بالفعل(: بتطبيقها  أنا شخصيا   االعتبار األسس التالية )التي أقوم
 

 
 
 
 

للمهاترات1) مكانا   حسابك  تجعل  ال  والمراهقين    (  للصبية  وتجمعا   الحسابات  وتصفية 

 سنيا  أو عقليا.. 

( ال تسمح للسّباب والشّتام أن يتواجد مجرد تواجد في حسابك، ألنه حتما سيسبك في 2)

وامنحهم بلوكا  حتى لو كانوا   الوقت،. افحص حسابات المشاركين كلما تيسر لك  ما.لحظة  

 ."خاليا نائمة"

كشفهم 3) بإمكانك  عليك،  عار  يعتبرون  فهؤالء  "العنصريين"  من  الحذر  كل  احذر   )

بسهولة وانت تتابع بعض الهاشتاقات ذات النفس العنصري، اقض عليهم في مهدهم  

العنصري مجرد تواجده عندك يعتبر نقيصة في حقك،  اليك، وتذكر أن  قبل أن يصلوا 

 .ولجميع األنظمة الدولية فالعنصرية سلوك مقيت مخالف لمبادئ اإلسالم

احذر  4) بإنشائها ثم يشارك معك   ألف(  يقوم  التي  الجديدة  الحسابات  أصحاب  مرة من 

 وتكون انت اول مشاركة أو من المشاركات األولى  

هذه   مشاركات،لكن ليس بها    انشائها،( احذر من الحسابات القديمة من حيث تاريخ  5)

 . ود بأجندة جديدةالحسابات تغير جلدها وتحذف كل شيء وتع

( احذر من المشاركات "الملغمة" التي تشارك ببراءة وتسأل أسئلة تبدو ساذجة لكنها 6)

 في النهاية تجرك الى نقاشات عقيمة وتضيع وقتك.  

24 Apr 2020 

24 Apr 2020 

 " نصائح للمشاهير بكيفية استخدام "البلوك
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)ريتويت(،  7) مشاركاتها  كل  تكون  التي  الحسابات  من  احذر  لن  (  الطريقة  بهذه  فأنت 

في   هو  تقييمه،  أو  صاحبها  فكر  فهم  ايهامك  تستطيع  يريد  نشط، أالغالب  حسابه  ن 

 في لحظة ما.  ليتمكن من التسلل اليك

اعطها "بف   "،( احذر من الحسابات اإللكترونية التي يطلق عليها اسم "ذباب الكتروني8)

وجودها لديك حتما ستضرك في لحظة   نافذه،باف" فورا وال تسمح لها بالدخول من أي  

 متميز.. كنت صاحب رأى وفكر  إذاوخصوصا   ما،

( من ناحية المحتوى احذر من المعرفات التي تقوم بتقزيم األفكار المطروحة بطريقة 9)

: "يعنى انت تفهم اكثر من ترامب" ، أو يقول: ، كأن يقول مثال    "االستعباط"  و  "االستهبال"

المحتوى   يدمرون  هؤالء   .. أبخص"  وربعه  ويشجع   الذي"ترامب  فيه،  وتتعب  تنشره 

 المتطفلين على المشاركات السخيفة.

ه محتواك، فيكون موضوعك جاد، يشولت  ين يسعون( احذر كل الحذر من "األذكياء" الذ10)

المثال  االمريكية  نتخابات االكأن يكون عن   فتجده يقفز لك بسؤال ويقول   ،على سبيل 

في   بريء  يبدو  السؤال  ،!!  �🤔�العب النصر ترك الشباب"    ي"لماذا محمد السهالو  لك:

ه في تخريب مع  للمشاركة  السفهاء  وجذب  ،الموضوع  تشويه  يريد  الواقع  في  لكنه  ظاهره

 .الموضوع

وطبعا  هناك الكثير من النصائح في هذا المجال، لكن السؤال األهم كيف لك ان تكشف 

ووصفناها   عنها  تحدثنا  التي  العشرة  األنواع  وهذه  الحسابات  األ  بدقة؟هذه  مر وهل 

العناء هذا  كل  البعض أ  ؟،يستاهل  ان  وخصوصا   متابعيك؟  بعدد  يضر  األمر  هذا  ليس 

 األموال لشرائهم؟!! سيدفع  لمتابعين حتى لو كانلجلب ا يسعى

كثر قيمة اذا كنت صانع محتوى، ولك مواضيع ثرية، وجدلية أطبعا  هذه النصائح تصبح  

أحيانا أخرى، وهنا يصبح دورك مهما  ألنك تريد أن تحافظ على متابعين متميزين وليس 

ن  موعمالئك    نجوم،من فئة الخمس  "عرابجة ، ودرباوية" .. تخيل معي انك تملك مطعما   

 ودرباوية ؟!!  ومحششينعند باب المحل شلة مفحطين لكن يوجد   ،نفس الفئة ايضا  

الفاسدة عن محلك   الشلةن تبعد هذه  أفي هذه الحالة البد ان تجتهد بشكل أساسي    إذا

مطعمك وفي النهاية ستخسر تميزك ويصير    ،الخمس نجوم واال فإنك ستخسر سمعتك

ال فئة  الحاال  نجمة من  هذه  في  الى  واحدة..  بحاجة  لست  انت  الى   الكم،لة  بحاجة  وانما 

 .الكيف، بحاجة الى الطبقة المتزنة العاقلة التي تشاركك الفكر الراقي
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كيف لك ان تكشف هذه الحسابات وهذه األنواع العشرة التي   وهو:نعود الى السؤال المهم  

تم    إذاتذكر دائما ان الخاليا النائمة ال تستيقظ اال    ..؟أعاله  بدقةتحدثنا عنها ووصفناها  

وهذه مهارة ليست سهلة، ال   اصطيادها،ودورك انت هو تحريكها لكشفها ثم    تحريكها،

 .يصطاد السمك الذيتقل عن مهارة الصياد البارع  

ما هي الخاليا النائمة؟ هي الحسابات الحاسدة والحاقدة، وتلك التي تكره التميز، وتكره 

حاب الفكر، أيا  كان صاحب هذا الفكر سواء كان اقتصادي، سياسي، اجتماعي، أو ديني.. أص

وتهذيب  االخالق  نشر  تريد  وال  الحوار  تكره  التي  الفئة  هي  للغاية  خطيرة  فئة  ويوجد 

 من معنى..  األنفس، هي فئة هدامه بكل ما تحمله الكلمة 

من خالل   من جحورها  ها وإخراجهاتمكن من كشفتهذه الخاليا النائمة يجب ان تستفزها، ل

ستقفز   عندها  متناقضات،  بها  التي  أو  الجدلية  المواضيع  بعض  الفئة  طرح  الى هذه 

السطح بسرعة البرق ويسهل عليك التعرف عليها ومراقبتها وفحص محتواها، وتحديد 

.. وهذا هو نفس األسلوب الذي بسهولة  "البلوكمنحها "من أي الفئات العشرة هي، ثم  

ما    ريد تقييم شخصنعندما  دمه في الشركات وفى التوظيف تحديدا، وخصوصا   نستخ

ناحية   يطلق  من  التي  ومواقفة  بعض Attitude  عليها:تصرفاته  عليه  بطرح  فنقوم   ،

 .  القضايا.عرف كيفية تفكيره تجاه هذه نل والمواقف المواضيع الجدلية

أن التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي أمر ليس ، أود التأكيد على فكرة  وفى النهاية

واألخطر من هذا   دوافعهم،أناس ال تعرفهم وال تعرف    التعامل سيكون معألن    بالسهل،

وذاك أن أغلبهم يلبسون أقنعة فال ترى وجوههم وال تعرف من منهم صديقك ومن منهم  

 . وسالمتكم عدوك.
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