


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما الذي تحتاج لمعرفته… اوال… عن المواعدة عبر اإلنترنت!
ان المواعدة عبر اإلنترنت لیست مجرد ألعاب ممتعة وهناك الكثیر من األشیاء التي یجب على
الشخص معرفتها حول المواعدة عبر اإلنترنت قبل الدخول في تعقیداتها. قد یبدو أن المواعدة عبر
اإلنترنت هي أبسط شيء في العالم ولكنها لیست كذلك. یجب أن ینظر إلیه بكل جدیة وإال ستفسد
األمور. كل لعبة لها قواعدها وما لم تكن تعرف كل القواعد ، فلن تتمكن من أن تصبح العًبا جیًدا وفي

النهایة فائًزا.

األذواق تختلف

هناك أنواع كثیرة من الناس حولنا. فقط انظر حولك ، كم عدد األشخاص الذین تعرفهم یتشابهون؟

األحجام والبنیات واألشكال والمیزات … كلها مختلفة جًدا.

وهذا یتعلق فقط بالمظاهر الخارجیة. وعندما یتعلق األمر بالشخصیة فإن الموضوع یكون عندئذ
مختلف تماًما. انطلق في رحلة عبر طریق الذاكرة وعد إلى فصولك الدراسیة وألق نظرة حولك.



ان الفصل الدراسي هو أحد األماكن التي نتفاعل فیها- وعلى أساس وثیق جًدا - مع الكثیر من
األشخاص المختلفین . نحصل على أكتاف وزوایا مع أشخاص مختلفین جًدا ونحصل علیها

للتعرف علیهم على أساس واحد لواحد. إذن كم عدد زمالئك في الفصل الذي حقا أعجبك؟

أنا ال أعنیهم كرفاق ولكن كأشخاص. هل كان من السهل التعایش معهم جمیًعا؟ لهذا السبب غالًبا ما
ینتهي بنا المطاف مع أفضل األصدقاء أو الكلیشیهات في الفصول الدراسیة.

اننا ال نحب وال یجب أن نحب كل شخص. قد تتطابق أذواق واهتمامات شخص ما مع ذوقنا بینما قد
تكون أذواق واهتمامات شخص آخر على خالف تام مع اهتماماتنا.

لذلك عندما یتعلق األمر بالمواعدة فهو نفس الموضوع إلى حد كبیر. ولكن هناك بعض الخیوط
المرفقة هنا. على عكس االتصال بالفصل الدراسي یذهب معظم الناس في مواعدات بغرض أكثر
إثارة لإلعجاب وهو العثور على رفیق الحیاة. هناك مائة وواحد من األشیاء التي یجب أن تتطابق قبل

أن یقرر شخصان قضاء بقیة حیاتهما مع بعضهما البعض.

یرى الكثیر من الناس أنهم ال یحتاجون إلى أي مساعدة في المواعدة. قد یكونون على حق ألنه ال یوجد
أحد یعرف أذواق الشخص ویحّبه أفضل من الشخص نفسه أو نفسها.

 

 

 

 

ربما ال یحتاج معظمنا إلى أي مساعدة في اتخاذ القرار الصحیح ولكن ألیس من الجید الحصول على
بعض المؤشرات حول عملیة المواعدة على هذا النحو ال سیما في المواعدة عبر اإلنترنت؟ وبهذا
الهدف تم إعداد هذا الكتاب حتى یتمكن اآلالف الذین یستفیدون اآلن من المواعدة عبر اإلنترنت من

تحقیق أقصى استفادة منه.
 

قراءة هذا الكتاب اإللكتروني

انني أتفهم أن معظم قرائي هم أشخاص مشغولون للغایة ولیس لدیهم الكثیر من الوقت لقراءة دلیل
التعلیمات.

لذا فقد توصلت إلى شيء یتطلب نظرة واحدة فقط لفهم جوهره. قد تحتاج على األكثر من 10 إلى 15
دقیقة لتشغیل عینیك بطول هذا الكتاب بالكامل. بكل بساطة - لكن في نفس الوقت ، ال تدع البساطة

تضلك - إنه بالفعل عمل شامل للغایة یهدف إلى عدم ترك أي حجارة دون أن تقطع.

یمكنك إما استخدام هذا الكتاب كدلیل عام لتبسیط مشروع البحث عن المطابقة ، أو یمكنك العودة إلیه
للتأكد من كل خطوة قبل أن تضع قدمك بالفعل. یمكنني أن أعدك بأنه إذا استخدمت هذا الكتاب

إلرشادك ، فال داعي للخوف على اإلطالق … لن تتعثر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما الذي یجعل المواعدة عبر اإلنترنت امر مختلف تماما ؟
 

نحن البشر موجودون في هذا العالم منذ آالف السنین. ومنذ البدایة كان الناس یختارون الشركاء.
تختلف الثقافات في جمیع أنحاء العالم اختالًفا كبیًرا ویمكننا أن نجد العدید من الطرق المختلفة التي

یختار الناس من خاللها رفقاء حیاتهم.

لكن مفهوم العثور على شریك الحیاة بمساعدة اإلنترنت هو مفهوم حدیث إلى حد ما عند مقارنته
بتاریخ البشریة على هذا النحو. بالطبع فقد أثراإلنترنت وأجهزة الكمبیوتر على حیاة اإلنسان لدرجة
أنه لیس من المستغرب أنه في مسائل العثور على الشریك المناسب أیًضا ، جعلت اإلنترنت وجودها

محسوًسا.

المواعدة عبر اإلنترنت هي - ببساطة شدیدة أو بشكل قاطع - العثور على شریك بمساعدة جهاز وهو
الكمبیوتر عبر اإلنترنت. هذا في حد ذاته یجعل الفكرة عملیة جدیدة للغایة بالفعل فقد نجح المئات من
األشخاص السعداء في جمیع أنحاء العالم في العثور على شركاء مناسبین عن طریق المواعدة عبر

اإلنترنت.

ولكن لكي أكون صریًحة معك فإن الكثیر من األشخاص غیر المحظوظین قد تم خداعهم وهجرهم
بنفس العملیة. لذلك من أجل التأكد من العثور على مكان في القائمة األولى دعنا ندخل في تفاصیل



المواعدة عبر اإلنترنت.
 

سحر اإلنترنت
 

كل ما ینطبق على اإلنترنت ینطبق أیًضا على المواعدة عبر اإلنترنت. اإلنترنت كما نعلم یسمح
بإمكانیات غیر محدودة في االتصال وهذه هي المیزة التي أثبتت في نفس الوقت أنها أكبر نعمة فقد

كانت كذلك لعنة لمستخدمیها.
 

یمكن لألشخاص البدء من الصفر والتعرف على كل شيء عن بعضهم البعض قبل عقد االجتماع
الفعلي. یمكن مناقشة األذواق والتفضیالت واإلعجابات والكره واالهتمامات على أساس واحد إلى
واحد بحیث ال یكون هذان الشخصان غریبان عن بعضهما البعض عندما یتم االجتماع فعلًیا. هذا رائع

ألیس كذلك؟
 

لكن في الوقت نفسه ، تترك هذه اإلمكانیة لالتصال غیر المحدود مساحة كبیرة للمكر أیًضا. لقد وهب 
الجنس البشري قدرة رائعة على استخدام نفس الشيء وإساءة استخدامه. وبطبیعة الحال  فإن المواعدة 

عبر اإلنترنت كانت وال تزال تستخدم ألغراض سیئة.
 

قد یكون الشخص الذي یسيء استخدام هذه المنشأة إما مهرًجا عملًیا أو قد یكون شخًصا لدیه نوایا أكثر
خداًعا یسعى إلیقاع بعض الضحایا. لهذا السبب ، فإن القلیل من الواجبات المنزلیة یكون جیًدا قبل أن

تصل إلى الطریق بالفعل.

لكن ال داعي للقلق ، فقد تم بالفعل العمل في المنزل بشق األنفس من أجلك وكل ما علیك فعله هو
تشغیل عینیك على طول الخطوط التالیة وستكون جاهًزا تماًما لتحقیق الذهب.

 

كیف أصبحت المواعدة عبر اإلنترنت شائعة ؟
 

السبب بسیط جدا. إنه إلى حد كبیر نفس السبب الذي جعل اإلنترنت نفسها تحظى بشعبیة كبیرة. یفتح
اإلنترنت عالًما جدیًدا بالكامل من االتصاالت والتواصل. وترد أسباب ذلك أدناه.

•       السرعة

حاول أن تتخیل ما كان یحدث سابًقا في األیام التي كان یتعین فیها على الناس االعتماد على نظام
بریدي جید. خالل تلك األیام كان على الشخص أن ینتظر یوًما أو یومین حتى تصل رسالة إلى شخص



یعیش في نفس الوالیة. الشخص الثاني بدوره سیستغرق یوًما أو یومین للرد وستستغرق هذه الرسالة
یوًما أو یومین للعودة إلى الشخص األول.

 

لذلك ، في الواقع ، قد تمتد المراسالت الفردیة على مدى أسبوع. لكنها اآلن قصة مختلفة تماًما. الوقت
المستغرق للحرف األول والرد أصبح مدهًشا في دقیقتین!

قد یجعل االنتظار القلب أكثر ولًعا ولكن البرید اإللكتروني یجعل الشخصین یقتربان بشكل أسرع!

•       الخصوصیة

یوفر اإلنترنت الخصوصیة المطلقة أیًضا. یمكن للمرء إجراء اتصال مع شخص آخر في خصوصیة
مطلقة في غرفة نومه أو غرفة حمامه أو في أي مكان یختاره. ال یوجد خوف من التنصت (الف) أو

السمع (االرتجاف!) بفضل تسهیالت البرید اإللكتروني والمحادثة.

الخیارات والفرص

یوفر اإلنترنت خیارات أخرى مثل الدردشة الصوتیة أو مؤتمرات الفیدیو وال یتوقف سوى عن اللمس
المادي. ولكن بعد ذلك من الذي یرید أن یبدأ عالقة عن طریق اللمس على الفور؟

انك یمكنك رؤیة شخص ما والتحدث إلیه واالستماع إلى صوته ، هل یمكنك التفكیر في طریقة أفضل
لبدء مواعدة؟

•       االقتصاد

كل هذا وأكثر أصبح ممكًنا بفضل اإلنترنت وأفضل جزء هو أن كل هذا یأتي إلیك من أجل حفنة الفول
السوداني. كل ما تحتاجه هو جهاز كمبیوتر (من لیس لدیه واحد؟) واتصال باإلنترنت (كیف یمكن
ألي شخص أن یعیش بدون انترنت؟) وأنت عندئذ جاهز تماًما. الشيء الوحید الذي یمكن أن تطلبه هو

دلیل تفصیلي لمعرفة تاریخ أحالمك … حسًنا ، ها هو!

فما الذي ننتظره؟
 

كن واضحا بشأن ما ترید

نعلم جمیًعا أن اإلنسان كائن اجتماعي. ومع ذلك فان الرجل هو أیضا كائن وحید. (وعندما نقول رجل
، فإننا نعني النساء أیًضا). الرجل یتوق للشركة.

الشركة لیست فقط من األصدقاء والعائلة ، ولكن من ذلك الشخص الممیز الذي یمكنه مشاركة هذه
األشیاء الجمیلة معه ، تلك الملذات واآلالم البسیطة ، شخص یمكنه أن یبني معه حیاة جدیدة كاملة ،

شخص یمكنه معه تربیة أسرة خاصة به.

هذه حاجة أساسیة لإلنسان االن: أن یجد رفیقة الحیاة. والطریقة األكثر شیوًعا المستخدمة لهذا هي
المواعدة. عندما نتحدث عن المواعدة بأرقى معاني الكلمة ، یرجى تفهم أن المواعدة ال یجب أن ُینظر



إلیها على أنها مقدمة للنوم مًعا. انها أكثر من ذلك بكثیر. إنها الخطوة األولى نحو اختیار شریك الحیاة
، وقد جعلت المواعدة عبر اإلنترنت العملیة برمتها أكثر بساطة اآلن.

 

الزواج مقابل عالقة عارضة

اآلن ما تفعله وما تریده هو دورك بالكامل. ال أرید أن أبدو فضولًیا ولكني أود أن أرسم خًطا دقیًقا بین
نوع المواعدة التي ینطوي علیها هذان السؤاالن.

بالطبع لقد كبرنا جمیًعا ، لذا دعونا نتصرف مثل الكبار. من الواضح أننا في العالقات غیر الرسمیة
نبحث عن المتعة. وتذكر أن المتعة یمكن أن تحمل الكثیر من الدالالت. لذلك من الواضح أن هدف

رغبة المرء هو الشخص الذي ال یمیل إلى عالقة جدیة.

إذا كان كال الطرفین من نفس وجهة النظر ، فهذا جید وجید ألنهما یفهمان بعضهما البعض تماًما وال
یتوقعان الكثیر من مثل هذه العالقة. هذا ال یترك مجاال للحسرة.

لكن تبدأ المشاكل عندما یكون أحد األطراف متورًطا في شيء أكثر جدیة والطرف اآلخر في حالة
تافهة مطلقة. لذلك یجب أن تكون واضًحا تماًما بشأن ما تبحث عنه منذ البدایة ، ویجب أن توضح

نوایاك تماًما للشخص اآلخر.

في الوقت نفسه ، یجب ایضا أال یساورك أي شك حول نوایا الشخص اآلخر. تذكر أنه حتى لو كانت
عالقة غیر رسمیة ، یجب أن یكون هناك تفاهم متبادل على األقل حول طبیعة العالقة.

بالطبع ، هناك احتمال آخر حیث یمكن أن تتطور العالقة غیر الرسمیة إلى شيء أكثر جدیة. ولكن ،
مرة أخرى ، في مثل هذه الحاالت ، فإن غرائزك هي التي یمكن أن تساعدك على تحدید ما هو جید

وما هو سیئ.

بغض النظر عن مدى قوة الشخص ، یمكن أخذ أي شخص في رحلة أو اعتباره أمًرا مفروًغا منه. أن
تكون مهجوًرا لیس تجربة جمیلة أبًدا. لذا ، أولئك منكم الذین یدخلون في عالقة غیر رسمیة ، من أجل

الجنة ، كن على أهبة االستعداد! الزواج قصة مختلفة تماًما لكننا سنتعامل معها الحًقا.

المواعدة تنبع من حاجة أساسیة

دعونا نواجه األمر ، بالطبع الجنس مهم ، لكن الجنس لیس السبب األكثر أهمیة للمواعدة.

مهم! ربما خالل سن الشباب الطائش ، عندما یتم ضخ هرمونات جدیدة وإخراجها ، یكون الجنس في
أذهان الجمیع. ولكن عندما ینضج المرء (ضع في اعتبارك أن هذا ال یعني التقدم في السن والشیبة)
یأخذ الجنس المقعد الخلفي بینما یاتي في المقدمه الدعم المتبادل واإلعجاب والكره والتعاون واالهتمام
والمشاركة. نبدأ في التفكیر في بناء عالم خاص بنا ونحتاج إلى شخص ما لمشاركته معه ، ولیس

مجرد شخص ننام معه.

الجنس هو حاجة أساسیة لكل إنسان. لدینا جمیًعا ما فینا إلعطاء المتعة الجسدیة والحصول علیها. لكن
عندما تجلس وتفكر في األمر لمدة دقیقة ، یمكنك أن ترى أن هذه الرغبة هي في الواقع نتیجة دافع
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