
كن التغ�ير الذي ترغب في �ؤيته في العــــالم 
الحقيقي والســــ�ب�اني!

الفضاء الس�ب�اني عالم افت�اضي. �بدو كما لو أننا لسنا 
مواطنين في بالدنا فحسب، بل في هذا العالم االفت�اضي 

أيضًا. في حيا�نا على اإل�ترنت كمواطنين رقم�ين، �نطبق 
نفس األخالق والواجبات التي ذا�ها �نطبق على الحياة 

الواقعية. يجب أن �تحلى هناك أيضًا بالصدق والمسؤولية 
واالحت�ام بحيث يتسنى لجميع أصوا�نا أن �تعايش في وئام.

حـــــافظ على احـتــــــــــــــرمكن صـــادقــــًا
االعتــــدال

دافـــــــــع عن 
اآلخ��ـن

ال تســــــتخدم 
منصـــتك

ادُع النـــــــاس

التمــس للناس 
أعـــــــذا�ًا

أظــهر المـحبة أفسـح المجـال

يمكن أن يقودك الكذب 
إلى متاعب في الحياة 
الواقعية وفي الفضاء 

الس�ب�اني، ولكن الكذبة قد 
تسافر أبعد وأس�ع في عالم 

التواصل الس��ع.

قيم وآ�اء اآلخ��ن. تقبل 
أنك قد ال �تفق مع الجميع. 

ولكن حاول أيضًا أال تغض 
النظر نهائيًا عن الذ�ن تختلف 

معهم. في بعض األحيان 
يتمثل التعايش السلمي 

باالتفاق على عدم االتفاق، 
مع دوام االستماع لآلخ��ن 

من باب االحت�ام.

في قناعا�ك. أنت بكل 
تأكيد حرٌّ بآ�ائك، ولكنك قد 

تكون في بعض األحيان 
مخطئًا. حافظ على قدر من 

التسامح لئال �ؤدي سوء 
الفهم أو الغضب إلى ض�ر 

أكبر من النفع.

تمامًا كما في العالم 
الحقيقي، قد �ؤذي الناس 

بعضهم البعض وقد تجد 
نفسك شاهد عيان. ال تخف 

من رفع صوتك والتعليق 
دعمًا للضحية. ولعلك إذا 

أبلغت عن الحادث تستطيع 
حتى وقف التنّمر.

الستع�اض القوة. ال تطلب 
أبدًا من متابعيك وأحبائك أن 
يتنّم�وا أو �هددوا أو يسخ�وا 

أو يضايقوا أو �هينوا أو 
يفضحوا أو يستبعدوا شخصًا 

ال �تفق معه، مهما كانت 
أخطـــــاؤه.

حولك لفعل الخير فقط. 
إذا كنت تستخدم منصتك 
للعمل الجماعي، عليك أن 

تفعل الخير فقط، مثل جمع 
التبرعات أو إطالق حمالت 
التوعية. صوتك مهم لجعل 
العالم مكانًا أفضل للجميع.

رد الفعل أو المنشور أو 
الصورة التي ت�اها قد ال 

تعني ما تظن. على س�يل 
المثال، قد يكون الهدف من 

اإلعجاب وإعادة المشاركة 
فقط تظهير اآل�اء المختلفة 

وليس تأ�يدها.

للمحبة والط�بة أشكال 
وط�ق مختلفة في الفضاء 

الس�ب�اني. فقد يظه�ان 
على شكل تعليق داعم أو 

إعجاب، أو رسالة شكر 
للمساهمين في مجتمعات 

اإل�ترنت التي نعيش ضمنها، 
أو مشاركة المعرفة، أو أي 

شيء آخر ترتاح �إظهاره.

أمام ضعيفي التمثيل. 
افتح مساحات للذ�ن ال 

يستطيعون أو ال يتاح لهم 
إسماع أصوا�هم. ثقف 

نفسك ومجتمعك لالستماع 
إلى الفئات الضعيفة 

التمثيل مثل المعاقين وكبار 
الســــــن.

ال تصــّب ال��ت 
على النـار

ال تسمح أبدًا للسلوك الحاقد 
أو الضار أو العنيف أو 

الخطير أو غير القانوني أن 
يكتسب مرئية وا�تشا�ًا حتى 
ولو كان هدفك ت�يان الخطأ 

فيه. بدًال من ذلك، أبلغ 
السلطات عن المحتوى 

واحظر الحساب الذي 
شــــاركه.
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