
 

 ما ال تعرفه عن تطبيق الرسائل الخاص بك...
 
 

 

 

 

. وما يقولونه صحيح: جميع بياناتك وهويتك وأصدقائك ومحادثاتك وموقعك وآرائك ومساراتك ودفتر برامج المراسلة تقول ذلكآمن؟ كل 

 عناوينك وجميع صورك آمنة ... على البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.

تعدك تطبيقات المراسلة بسرية بياناتك. لكنها تكتب عكس ذلك في شروطها وأحكامها. أنت تعرف هذا النص الطويل الذي وافقت عليه، مثل 

أي شخص آخر، دون قراءته: كل ما يعرفونه عنك يخصهم ويُستخدم لتوجيه مشترياتك وآرائك أو يتم بيعه لمن يدفع أعلى سعر. أخيًرا، 

  ر المحمية ملًكا لهم وتخضع لقوانينهم.تصبح بياناتك غي

 

ستقول: "ليس لدي شيئ اخفيه". وستكون على حق. معظم الناس مثلك. ال يتعلق األمر بإخفاء  

جرائم؛ بل يتعلق بمنع إلحاق األذى بك وبعالقاتك بما يعرفونه عنك. االقتراض والتأمين والتوظيف: 

صول إلى خياراتك السياسية، وحياتك الروحية، تطبيق المراسلة في خدمتهم. ويتيح لهم أيًضا الو

وحياتك األسرية، وخصوصيتك. و كل شيء مخزن إلى األبد. يمكنها حتى، إذا أرادوت، تأخير 

 الرسائل أو تغييرها أو وضع الرسائل التي لم ترسلها أو تتلقاها مطلقًا.

 
ذا أفعل؟ لإلجابة على هذا لكنك بحاجة إلى تطبيق مراسلة. أنت ال تستطيع االستغناء عنه. لذا، ما

 . Skredالسؤال، المواطنون، وعلماء الكمبيوتر، الملتزمون بحرية التعبير، اخترعوا تطبيق 

 
واإلجابة بسيطة، للتأكد من أن هناك من  ال يكشف سًرا، يجب عليك فقط  أال تخبره. بنفس الطريقة، 

و الضمان الوحيد. لن يتمكن نظام يجب أال تمر رسائلك عبر نظام المراسلة الذي تستخدمه. هذا ه

المراسلة من استخدام أو إتاحة الوصول إلى المعلومات... التي ال يملكها. إذا فهمت هذا، فأنت تفهم 

Skred. 

 
المستخدمين على اتصال مباشر مع بعضهم البعض. على عكس أنظمة المراسلة األخرى، عندما ترسل رسائلك، ال  Skredفي الواقع، يضع 

شيئًا عنها، وال  Skred! المحادثات الخاصة بك مباشرة وال يعرف Skredثم يعيد توجيهها إلى مستلميها. ال شيء يمر عبر  Skred يستقبلها

ال  تعرف من أنت ألنه  ال يطلب رقم هاتف محمول أو عنوان بريد إلكتروني الستخدامه. الرسائل المرسلة  Skredأي شخص آخر. تطبيق 

لديه  Skredمها هي فقط في الهواتف الخاصة بك ومشفرة بحيث ال يمكن ألي شخص آخر الوصول إليها. وتطبيق من قبل مراسلك واستال

 آالف المميزات السحرية لحماية خصوصيتك... 

 
مجاني، مثل خدمات المراسلة األخرى، لكنه ال يكسب المال من البيانات  Skredتطبيق  

وضح جيروم أجويس، المدير اإلداري لشركة نفسه؟ كما ي Skredالخاصة بك. إذن كيف يمول 

Skred لقد ُطلب منا توفير خدمة مؤتمرات الفيديو بدون تسرب للبيانات من قبل مستخدمي" ،

 األعمال الذين كانوا قلقين بشأن سرية األعمال ويبحثون أيًضا عن حل أكثر اقتصادا".

 
ذين يرغبون في دعمها، وبالتالي يورو فقط شهريًا ألولئك ال 2.99تقدم الخدمة اشتراًكا مقابل 

 االستفادة من ميزة مكالمات الصوت والفيديو متعددة األطراف. 

 

مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. عن طريق المحادثات بين األشخاص، تنتشر األخبار السارة المتعلقة  16لديها بالفعل  Skredخدمة  

 لمستخدمين بالتسجيل كل يوم.بالرسائل الصديقة للخصوصية، ويقوم المزيد من ا

 

٪. نظًرا ألن 100طاقة أكثر من ثالجة عائلية وهو معتمد وصديق للبيئة بنسبة  Skredمع عدم وجود بنية أساسية لنقل البيانات، ال يتطلب 

Skred  عبارة عن بيانات صفرية، فإنSkred .هو خالي من الكربون 
 

للناس التواصل دون مراقبة. في كل مكان في  Skredفي كل مكان في العالم، يتيح : »Skredوقد صرح مؤخًرا بيير بيالنجر، مؤسس 

  «هو رفيق الحرية. Skredالعالم، 


