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"إلنترنت <فلذ"M ;كباlنا 

�قاصي   �M إلنترنت  مع �صوx شبكة 
 xخال من  بيوتنا   �M ��خو�ا  أل#± 
�صبح  لالسلكية، � لسلكية  لشبكا� 
حيث    xألطفا مرقبة   P#لضر� من 
من  يتجز�  ال   uجز إلنترنت  �صبحت 
توعية  �ب  هنا  �من  ليومية،  حياتنا 
ستخدمها على  Nألمها� بتأث� uآلبا
 �� �Mابياִדا  ناحية  من   uسو  xألطفا

سلبياִדا.
 hإلنترنت بأنه سالميكن ختزx فهم 
�z حدين، �هذ يعr �� شبكة إلنترنت 
بفوئد  �طفالنا  �على  علينا  تعو�  #مبا 
حثيثة  ملرقبة  كانت   xحا  < عظيمة 
� ضوبط �موعيد للدخوM xليها، z�
�#مبا يكو� سالh سي�M u �#جة M©يا# 
 xألطفا �ليس  ªيعها  لعائلة  �خال° 

ما نسمع عن جرئم   ßNحسب، �كث�
إلنترنت ملختلفة.

لسطو# نو� �� نؤكد  Uهذ xمن خال�
 <  xألطفا على  إلنترنت  �اطر  على 
حاx عد& Mتبا� �ساليب لرقابة ألبوية 
�بر/  من   �� حيث   ،ßجد �قيق  بشكل 
إلنترنت على ألطفاx هو �©ا  Àمسا�
يعا»  �جتعله  لطفل،  شخصية  تضعف 
للعديد  نتيجة تعرضه  من غيا� �وية، 
لثقافا� لغريبة � �من ألفكا# �ملعتقد
على ملجتمع. ناهيك �� إلنترنت تضج 
أل�يا� �  �للمعتقد ملعا�ية  باملوقع 
مشاهدִדا  تؤثر   Kل� إلباحية  ملوقع �
منو  على  فقط  ليس  ملبكر  لسن   <
سلوكياته  على  �يضا  بل  لطفل،  فكر 

�تصرفاته مع آلخرين.
 ��  uخل�  vير بل  فحسب   هذ ليس 
 xألطفالإلنترنت مسا�À عديد) على 
ملعلوما   إل©ا�  متال/مة  �بر/ها  من 
 (information fatigue syndrome)

 Kل ملعلوما�  كثر)  بسبب  �zلك 
لتأكد  على  قد#ته  �عد&  �ا  يتعر± 
 < النترنت  تؤثر  كما  من  صحتها. 
ألسرية، � الجتماعية  لطفل  عالقا� 
حيث يقضي لطفل ساعا� طويلة على 
 �M ينفصل  �عله  مما   ،Þيومي إلنترنت 

حد ما عن آلخرين.
 xألطفا بعد�نية  يتعلق  فيما  �ما 

 xألطفافاإلنترنت �#ضية خصبة لتعليم 
أللعا�  xلك من خالz� u�ساليب لعد
 Kللعنيفة �� مشاهد) لصو# �ألفال& 
 < إلنترنت  تؤثر  كما  للعنف.  تر�� 
تتيح  حيث  لطفل،  ��خالقيا�  سلو� 
له �لعا� قد تؤثر عليه  �خالقيا كلعبة 

لقما#.

ما[" نفعل؟
 Uهذ من  ��ال�هم   �لولد lمي  كي 
لقد#)  لديهم  تكو�   �� �ب  ملخاطر 
 xستعماعلى فر± قيو� �ضوبط على 
مرقبة  �ب  كما  لإلنترنت،  لطفل 
 &الستخد uثنا�  UNلطفل �تفك سلو� 
 uثنا� ألبوين  �حد  توجد  ضر�#)  مع 

لطفل لإلنترنت. &ستخد
بل  حلد   هذ  �M ألمر  يتوقف  �ال 
 rلدي لوعي   Nتوف لتشديد على  �ب 
لتربية لسليمة للطفل Áيث يكو� هو �
لرقيب على نفسه عندما يتصفح موقع 
إلنترنت، ��ب �� نشجع �طفالنا على 
لرسم،  مثل  �ويا�،  بعض  مما#سة 
كما  lبها،   Kل لرياضة  مما#سة   ��
لعالقا�  تنمية   uألبا _ن  علينا  �ب 
تشجيعه   xخال من  للطفل  الجتماعية 
على تكوين صدقا� حقيقية �خلر�� 
 �� أل�   }Mشر حتت   uألصدقا مع 

أل&.


