رمبا يكون
بني كل ه�ؤالء واحد منهم ..
يا ربي �ساعدين �أنفذ
مهمتي بنجاح

هيا يا �سامر
الع�شاء معد

حتى الأم�س مل يكن �سامر يعرف املعنى احلقيقي لال�ستخدام
ال�سيئ للإنرتنت حتى حدث ما مل يكن يف احل�سبان

وقد ر�أيت بنف�سك يف الفيلم
ماذا يحدث للخارجني عن نظامنا
املقرتح
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من �أخطار �شبكات وبرجميات
التعارف �إ�صابة الأجهزة وال�شبكات
بالربجميات ال�ضارة Malware
مثل الفريو�سات

هل ح�صلت على
كلمة ال�رس اخلا�صة
به ؟
طبعا �أنا هاكرز
حمرتف

كان الفيلم عنيفا ب�شكل
مرعب مما �أ�صاب �سامر بخوف
�شديد ولكنه مل يعرف من ه�ؤالء
وماذا يريدون ؟ ف�أغلق الإنرتنت
ب�رسعة

ح�سنا لندخل على
�صندوق بريده ونرى ما
عنده

�إنهم يعرفون معلومات
كثرية عني والآن يهددوين
على املوقع بن�رش �إمييالتي

لقد �رسق بريدي
اخلا�ص ..مل يكونوا
ميزحون ...ماذا �أفعل ؟

هل هي �إمييالت
�شخ�صية ؟

نعم ...لقد كنت �أقوم
بالتعارف مع الكثري دون
اهتمام مبا �أكتب �أو �أقول
كنت �أمزح و�ألعب فقط
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�ستجد العديد من املنتديات
واملواقع الطبية على الإنرتنت
والتي تعطيك برامج حماية
وتدريبات مفيدة

نعم ..نعم �إين
�أ�ستذكر درو�سي
باملنزل ..و�أرتدي....

ال تقلق يا �سامر
�أكيد هناك حل

ومل يكن �سامر وحده من
ي�ستخدم الإنرتنت ب�شكل
�سيئ ولكن الكثري منا
ولكن ال ندري .

�أعتقد �أنه
�سيدفع لنا ما
نريد

ملاذا تريد نقودا ؟
وكم املبلغ الذي
حتتاجه ؟

�ضع له فيلما عنيفا
�آخر من الأفالم التي
�صورناها بكامريا املوبيل

�أبي �..أريد نقودا
لأمر هام

�أريدها .لأ�شياء خا�صه
بي يا �أبي �...أ�شياء مهمة
...للجامعة ..نعم نعم
للجامعة

وحينما يتملكنا اخلوف من
مواجهة احلقيقة يكون
الكذب �أ�سهل احللول .
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تعامل مع الآخرين كما تود �أن
يتعاملوا معك

�أنت �صديق �سامر الويف
كنت �أعرف �أن هناك �أمرا
مريبا �شكرا �أنك �صدقتني
القول ....

�أح�رضت لك النقود يا �سامر...
ادفعها للمبتزين كي يزدادوا
قوة ويهددوا غريك ويجعلوا
عامل الإنرتنت �ساحة للجرمية .

�أنا �آ�سف يا �أبي لقد
ا�ستخدمت الإنرتنت ب�شكل
�سيئ وغري وا ٍع ولهذا
يقومون بتهديدي .

جميعنا يخطئ ولكن علينا
�أن نتعلم �أال نخاف من الذين
ي�ستعملون التهديد و�سيلة
للإرهاب لأنهم �أخطر من املجرم
العادي.

�أ�شكرك يا �أبي و�أعدك �أال
�أ�ستخدم الإنرتنت ب�شكل
�سيئ مرة �أخرى .

اال�ستخدام ال�سيئ للإنرتنت
هو الذي دفع به�ؤالء ال�شباب
للجرمية الإلكرتونية .

انتبهوا� ..أحدهم �أي�ضا
هاكر حمرتف

بل يجب �أن ننتبه جميعا
ونحن ن�ستخدم الإنرتنت ننتبه..
ماذا نفعل وماذا نقول و�أين
نذهب �ألي�س كذلك يا �سامر ؟
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ال ترد على �أية �إ�ساءة حتدث لك على
الإنرتنت ..
�سجل الأدلة اخلا�صة بكل التعديات
التي حتدث �ضدك
�أخرب والديك �أو من تثق به فورا

