
وتطوراتها  الإلكرتونية  الأجهزة  ثورة  اأدت 
التقنية يف العامل اإىل الكثري من التناق�ضات بني 
ما يقوله الوالدان وما ي�ضاهده و ي�ضمعه الطفل او 
احلائط،  عر�ض  بالأخالقيات  ف�رضبت  املراهق، 
اإن مل يكن جميعهم  اإذ جند الآن غالبية الأطفال 
اأنظمة  مع  التعامل  يف  مطلقة  بحرية  يتمتعون 
"مفتاح الأمان"  "التكنولوجيا" ومنها ا�ضتخدام 
عن  بالطفل  املحيطني  يحجب  الذي  لالأجهزة 
عامله املجهول، الذي قد يوقعه يف الفخ ويدخله 
يف دهاليز العثور على احلقيقة، يف حني تهاون 
حت�ضني  عن  غفال  ثم  اخلطر  هذا  عن  الوالدان 

الطفل بالقوانني فال قيود ول متابعة.
ويبقى املهم تعزيز الرقابة الذاتية لدى الطفال 
دون  معه،  الإيجابي  التعامل  عرب   ، واملراهقني 
الأبناء  تربية  من  لبد  كذلك  خوف،  اأو  ترهيب 
اخليارات  عواقب  وحتمل  امل�ضوؤولية  حتمل  على 
و�ضع  عرب  خاطئة،  بطريقة  يختارونها  التي 
اإ�ضافًة  والعقاب،  واملكافاآت  الوا�ضحة  القوانني 
مع  التعامالت  يف  الثقة  الأبناء  منح  اأهمية  اإىل 

احلر�ض على الإ�رضاف والتوجيه واملتابعة.
اعتادت اأم حامت ، اأن ت�ضدي التوجيهات لطفالها 
اللكرتونية،  الأجهزة  مع  الأمثل  التعامل  يف 
وكذلك غر�ض القيم واملبادئ يف نفو�ضهم، بينما 
هاتفه  احتوى  قد  عمره  من  العا�رضة  يف  طفلها 
اآب" على  "الوات�ض  برنامج  على  النقال وحتديداً 
�ضور ومقاطع وبرامج ل يديرها اإّل الكبار، يقوم 
اأطفال  وهما  اأ�ضدقائه  من  اثنان  له  باإر�ضالها 
بامل�ضادفة  ذلك  الأم  اكت�ضفت  العمر،  نف�ض  ويف 
احلماية  رمز  اأن  ظن  الذي  الطفل،  من  غفلة  يف 
�ضيجعله يف اأمان، بينما الوالدان وقفا مذهولني 
من املفاجاأة وانتابت احلرية كافة اأفراد الأ�رضة 
يف التعامل مع املوقف التعامل الأمثل.  وقالت 
ال�ضغار وعددهم خم�ضة جميعهم  اإخوتي   ، جنى 
ي�ضتخدم كلمة مرور لأجهزتهم اللكرتونية اأ�ضوًة 
اأحدهم  اعطى  وقد  الأ�رضة،  اأفراد  بقية  باأجهزة 
اإحدى  تخ�ض  �ضورا  ليت�ضفح  لوالدي  هاتفه 
�ضورة  له  ظهرت  وفجاأة  العائلية  منا�ضباتنا 
امام  بتوبيخه  فقام  نف�ضه  يتمالك  ومل  خملة، 

جميع اأفراد الأ�رضة الذين اآملتهم املفاجاأة وكان 
منا�ضب  تربوي  موقف  اتخاذ  ال�رضوري  من 
امامها. واأو�ضحت حنان عطية، اأن الطفل يع�ضق 
التقليد بطبعه ويف الغالب عندما ي�ضتخدم كلمة 
املرور لإحدى الأجهزة الذكية التي ميتلكها فهو 
الهدف  يجهل  ورمبا  اأكرث،  ل  التقليد  باب  من 
الغارب  على  احلبل  له  ترك  فاإذا  و�ضعها،  من 
غريب  ماهو  كل  وهناك  هنا  من  ف�ضي�ضتقبل 
من  اأنه  مبينًة  الأ�رضة،  حتتط  مل  اإن  عامله  على 
ال�رض  كلمة  با�ضتخدام  لالأطفال  ن�ضمح  اأن  اخلطاأ 
كان  ولو  حتى  الإلكرتونية  اأجهزتهم  من  لأي 
حم�ضنًا مببادئ الرتبية ال�ضحيحة، وكاأننا بذلك 
بالطالح  اجلهاز  حل�ضو  الأخ�رض  ال�ضوء  نعطيه 
باحثة   ، حاكم  منال  وذكرت  ال�ضالح.  قبل 
الوالدين ل يعريان  اأننا جند معظم   ، اجتماعية 
اهتمامًا ملفتاح الأمان للطفل، وذلك لأن الطفل 
امتلك الهاتف من اأجل مت�ضية الوقت بالألعاب 
وبالتطبيقات اجلاذبة لالأطفال فقط، ومل يعلماه 
على اأب�ضط التوجيهات التي من خاللها ي�ضتطيع 
الإعرا�ض عن اأي مادة تخالف تعاليم الدين ول 
تقبلها الأخالق، مو�ضحًة اأنه يجب على الوالدين 
على  تربيتهم  يف  وال�ضعي  الآداب  تعليمهم 
تربويا  مفهوما  ذلك  باعتبار  اهلل،  من  اخلوف 
اإميانيا يختلف من مرحلة عمرية لأخرى، مبينًة 
على  ُم�ضددًة  ملمو�ضة،  لأمثلة  يحتاج  ذلك  اأن 
بالطفل  املحيطني  من  القدوة  وجود  �رضورة 
الوالدين.  وخا�ضة  �ضلوكياته  الطفل  يحاكي 
وا�ضتغالل  املواقف  تعزيز  من  لبد   ، واأ�ضافت 
وا�ضتغالل  اهلل،  من  باخلوف  وربطها  الأحداث 
نف�ضه  الطالب  مينع  عندما  الختبارات  فرتة 
مراقبة  اأن  المتناع  �ضبب  وتو�ضيح  الغ�ض،  من 
اأنه  اإىل  منبهًة  املراقب،  ولي�ض  الرادع  هي  اهلل 
اخلاطئة  الأ�ضاليب  جميع  عن  البتعاد  يجب 
خاطئ  مفهوم  ي�ضله  بحيث  الطفل  تنفر  التي 
الرتهيب،  يف  كاملبالغة  اهلل  من  اخلوف  عن 
تقدمي  يف  املوازنة  على  احلر�ض  على  مركزًة 
املنا�ضحة  اأ�ضلوب  على  وكذلك  اخلوف،  مفهوم 
والتقرب من الطفل حتى ي�ضعر بالأمان. وحتدث 
ح�ضن عطوان ،م�ضت�ضار نف�ضي وتربوي، قائاًل: اإن 
الأمور  اأهم  ال�ضحيحة من  الرتبية  الأبناء  تربية 
والهتمام  مراعاتها  الوالدين  على  ينبغي  التي 
الأمة  نواة  هم  الأطفال  هوؤلء  اأن  اإذ  بها 
يحدث  وبف�ضادهم  املجتمع  ي�ضلح  وب�ضالحهم 
الأب  ذاك  كلنا  اأننا  م�ضيفًا  عقباه،  حتمد  مال 
اأبناوؤها  يكون  اأن  على  حتر�ض  التي  الأم  وتلك 
ال�ضوية  الرتبية  تربيتهم  خالل  من  الأف�ضل  هم 
فكره  يف  �ضويًا  الطفل  يكون  اأن  ت�ضمن  التي 
وم�ضاعره وت�رضفاته، مبينًا اأن ذلك يتحقق من 
واملبادئ  القيم  غر�ض  اأهمها  اأمور:  عدة  خالل 
ال�ضحيحة املعتدلة، وغر�ض مراقبة اهلل يف ذات 

اأن يكون �ضلوك املربي  الطفل، مع احلر�ض على 
�ضلوكًا  مقامهما-  يقوم  من  اأو  الأم،  -الأب، 
ال�ضلوك  يتاأثر ويكت�ضب  الطفل  اأن  ذاكراً  اإيجابيًا، 
م�ضرياً  والديه،  من  واملبادئ  والقيم  والفكر 
على  فتعرف  الطفل  تعرف  اأن  اأردت  اإذا  اأنه  اإىل 
التي  املبادئ  اأهم  من  اأن   ، ح�ضن  وراأى  والديه. 
اأبنائهم  نفو�ض  يف  غر�ضها  الوالدين  على  ينبغي 
عز  اهلل  وحب  الذاتية  الرقابة  هو  مبكرة  �ضٍن  يف 
اهلل  لأجل  هو  عمل  من  به  نقوم  ما  فكل  وجل، 
الأبناء  تربية  �رضورة  على  موؤكداً  عنا،  ور�ضاه 
اخليارات  عواقب  وحتمل  امل�ضوؤولية  حتمل  على 
التي يختارها الطفل بطريقة خاطئة، وياأتي ذلك 
واملكافاآت  الوا�ضحة  القوانني  و�ضع  خالل  من 
والعقاب، وتدريبه على اتباع القوانني واللتزام 
على  ُم�ضدداً  ملخالفيها،  العقاب  وحتمل  بها، 
مع  التعامالت  يف  الثقة  الأبناء  منح  اأهمية 
واملتابعة،  والتوجيه  الإ�رضاف  على  احلر�ض 
ومع �ضهولة ا�ضتخدام اجلوالت و�ضبكة التوا�ضل 
وهاج�ضهما  قلق  يف  الوالدان  يعي�ض  الجتماعي 

اأفكار  من  يتابعوه  اأو  اأبناوؤهم  ي�ضاهده  ما  هو 
واحلياء،  الدين  تخد�ض  هدامة  اأفالم  اأو  �ضور  اأو 
مت�ضائاًل، هل يكمن احلل يف و�ضع كلمة �رض على 
ذاكراً  ا�ضتخدامها،  من  الأبناء  منع  اأم  اجلوالت، 
�ضهولة احل�ضول على  املهم جداً يف ظل  اأنه من 
جلوالت  وو�ضولها  الهدامة  واملواد  املعلومات 
الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  طريق  عن  الأبناء 
غر�ض القيم واملبادئ ومتابعة الأبناء بالتوجيه 
والن�ضيحة ومراقبة �ضلوكياتهم مع احلر�ض على 
وحتمل  الثقة  الأبناء  منح  وكذلك  ال�ضداقات، 
ال�ضديد  التحذير  مع  الوقت،  نف�ض  يف  امل�ضوؤولية 
الت�رضف  فاإن مثل هذا  البن،  من تفتي�ض جوال 
الوالدين  على  للتحايل  ويدفعه  الثقة  البن  يفقد 

م�ضتقباًل ويزعزع لديه الرقابة الذاتية.
بينما  بني ح�ضان عزيز ، انا ل اأوؤيد ا�ضتخدام كلمة 
ومنها  اللكرتونية  الأطفال  اأجهزة  على  مرور 
اجلوال، فهي جتر مال يخطر على بال الوالدين، 
عليها  اأطلع  التي  احلية  الأمثلة  من  وهناك 
با�ضتمرار وجود �ضغار م�ضهود لهم بجميل اخللق 

لي�ض  خطرية  مبواقف  الرتبية  بح�ضن  ولوالديهم 
"التكنولوجيا"،  لها  والباعث  اأ�رضية  جذور  لها 
ل  ولكنها  مطلوبة  الذاتية  الرقابة  اأن  مبينًا 
اأن  الوقوع يف اخلطاأ، واملطلوب منا  تع�ضم من 
ُن�ضعر الطفل بالثقة ولكن الثقة وحدها ل جتعلنا 
نتعامى عن مراقبته، م�ضدداً على اأهمية املراقبة 
غري املبا�رضة والتي ل ي�ضعر بها الطفل، م�ضتطرداً 
اأنه اتبع اأ�ضلوبًا مريحًا مع اأطفاله مبتدئًا بنف�ضه، 
عر�ض  منهم  طلب  واملتعة  الفائدة  باب  فمن 
اأحدهم  ويقوم  اأجهزتهم  يف  الربامج  حمتويات 
باختيار امل�ضهد اأو ال�ضورة ع�ضوائيًا في�ضحكون 
اأيام  يف  وذلك  املعلومات،  يتبادلون  كما  �ضويًا 
التي  واملراقبة  الطمئنان  باب  من  خمتلفة، 
م�ضوقة  وبطريقة  حال،  باأي  الثقة  تخد�ض  ل 
اأطفاله  اأن  لحظ  نف�ضه  الوقت  ويف  ينتظرونها، 
هذه  بتذكريه مبوعد جل�ضتهم  ي�ضارعون  من  هم 
وب�ضعادة اإذا ما كان م�ضغوًل، لفتًا اإىل اأنه هدف 
املراقبة،  تهمة  لإبعاد  لدقائق  ملناولتهم جواله 

رغم عدم اإدراكهم لذلك ل�ضغر عمرهم.

املتقدمة  الدول  من  كثري  يف  نرى  بينما 
ال�ضناعية  املطبات  تلك  لإلغاء  توجهت  اأنها 
فحالت  مبتكره،  وحلول  بطرق  ا�ضتبدالها 
الفو�ضى التي اأحدثتها املطبات تتطلب اإلتفاتة 
حازمة ونهائية لتخطيط بديل من عدة جهات، 
ال�ضناعية تو�ضع  اأن بع�ض املطبات  خ�ضو�ضا 
بدون اأي تنبيه لل�ضائقني مما يت�ضبب يف احلاق 

ال�رضر ب�ضياراتهم.
املطبات  وجود  اأن   ، كاظم  عمار  اأو�ضح  بداية 
ال�ضناعية بكرثة يدل على وجود خطاأ ت�ضميمي 
مردفًا  الحياء،  داخل  املرورية  احلركة  يف 
تخطيطها  اإعادة  يجب  ال�ضكنية  الأحياء  اأن 
واقع  من  فيها  ال�رضعة  وحتديد  وهيكلتها 
التخطيط نف�ضه، والنظر يف املطبات ال�ضناعية 
روؤية  اإيجاد  على �رضورة  م�ضدداً  تت�ضمم،  التي 
يتم من خاللها اإعادة تخطيط وهيكلة ال�ضوارع 
مرورية،  رقابة  وايجاد  ال�ضكنية  الأحياء  يف 

لفتًا اأنه يجب التخل�ض من احللول التقليدية .
فاإنه  احلديثة،  التقنيات  ظل  يف  اأنه   ، ويرى 

ذاتية  رقابة  هناك  يكون  اأن  ال�رضوري  من 
اإلكرتونية على ال�ضوارع والطرق، بدل من وجود 
املطبات ال�ضناعية اإذا كان الق�ضد هو التخفيف 
يحدث  ما  م�ضيفًا،  ال�ضيارات،  �رضعة  من  واحلد 
ال�ضناعية  باملطبات  تخريب  هو  ال�ضوارع  يف 
اإرتياد  على  فعلي عالوة  وهو حل مزري وغري 
تلك  الكبرية  الحجام  ذات  ال�ضيارات  اأ�ضحاب 
ال�ضوارع مما ي�ضاهم يف عملية التخريب، وعلى 
ذلك لنحتاج لوجود مطبات �ضناعية بقدر ما 

نحتاج لفر�ض رقابة مرورية.
تقنية  حلول  تطبيق  على  بالعمل  البدء  وحول 
املطبات  قال:  ال�ضناعية،  املطبات  من  بدل 
التخريب  نظري  ف�ضلها  اأثبتت  ال�ضناعية 
احلا�ضل بها ومن ثم �رضرها بال�ضيارات، كما 
دور  لها  ولي�ض  بالغر�ض  تفي  ل  ا�ضبحت  اأنها 
املرورية  والرقابة  التحذيرية  اللوحات  لغياب 

والجتاهات الذكية.
املطبات  و�ضع  يف  ال�ضتمرار  باأن  واأ�ضاف 
ال�ضناعية يف ال�ضوارع �ضيزيد من حجم ال�رضر 
عن  بديلة  �رضورية  بحلول  مطالبًا  الفائدة،  ل 
ال�ضوارع  هيكلة  كاإعادة  ال�ضناعية،  املطبات 

الأحياء  �ضوارع  وخمارج  مداخل  باإفراد 
الحياء  �ضوارع  اكرث  تكون  اأن  واحد،  وباجتاه 
ولتكون  للحوادث  تفاديا  عابرة  ولي�ضت  مغلقة 
من  يحدث  ما  اأن  اإىل  م�ضرياً  ان�ضيابية،  احلركة 
اأن تختفي  للمطبات هي تقليدية لبد  ت�ضاميم 
عمل  ينتقل  واأن  احلديثة،  التقنيات  ظل  يف 
المانات للت�ضاميم اإىل عمل غري تقليدي حللول 
ودرا�ضة  هيكلة  واإعادة  مبتكرة  وا�ضتخدامات 
اإلكرتونيًا  مغطاة  املدن  تكون  واأن  للحالة، 
والتوجه لأن تكون مدن ذكية كما هو حا�ضل 

يف املدن املتقدمة.
البع�ض ما يحدث من حالت  ينتقد  فيما حّمل 
التي  ال�ضناعية  للمطبات  العارمة  الفو�ضى 
وال�ضوارع، خللوها من معايري  الطرق  اكت�ضحت 
كلف  تطبيقها  بعدم  التي  املرورية،  ال�ضالمة 
ال�ضيء  ال�ضيارات  واأ�ضحاب  الطرق  مرتادي 

الكثري لإ�ضالح ما اتلفته تلك املطبات.
ال�ضامل  التخطيط  ، على غياب  واأكد فالح كرمي 
من اجلهات ذات الإخت�ضا�ض يف اخلدمات التي 
باإمكانيات  قدمت  والتي  املواطن،  يحتاجها 
بحاجة  نحن   ، م�ضيفًا  قوله،  حد  على  ب�ضيطة 

وما  مواطن،  كل  تطلعات  مع  تتوافق  خلدمات 
م�ضتويات  يف  تدين  من  اليوم  �ضوارعنا  ت�ضهده 
تذهب  اأين  نت�ضاأل  يجعلنا  الطرق  خدمات 
الطرق  لتطوير  تخ�ض�ض  التي  امليزانيات 
املطبات  و�ضع  اأن  اإىل  م�ضرياً  وال�ضوارع، 
اإعادة  واأن  مرغوب،  غري  احلايل  ال�ضناعية 
احلل،  هو  لها  بديله  طرق  و�ضع  اأو  ت�ضميمها 
وعلى اجلهات املخت�ضة بهذا ال�ضاأن ال�ضتفادة 
والناجحة  املتقدمة  الدول  بع�ض  جتارب  من 
املطبات  م�رضوعات  تنفيذ  به يف  فيما �رضعت 
اإدارية  لكفاءات  احلاجة  اإىل  لفتًا  ال�ضناعية 
متخ�ض�ضة مب�رضوعات الطرق يف�ضح لها املجال 
لتقدمي مالديها، لتحقيق تغري جذري يف عملية 
باأن   ، منري  حممد  اعترب  جهته  من  التطبيق. 
هناك حلقة مفقودة بني اجلهات املعنية بتنفيذ 
ال�ضناعية،  املطبات  فيها  مبا  الطرق  م�ضاريع 
ال�ضكنية  لالأحياء  الرقيب  دور  غياب  على  واأكد 
اإىل و�ضع مطبات �ضناعية  التي ذهب �ضكانها 
اأمام م�ضكنه دون حما�ضبة، م�ضيفًا ، هناك اأمور 
اإيجاد  عدم  يف  تكمن  لها  اللتفات  يجب  عدة 
دلئل لل�ضالمة املرورية يف طرقنا، ومنها على 

الإر�ضادية  اللوحات  وجود  عدم  املثال  �ضبيل 
املطبات  وخ�ضو�ضا  واملطبات  احلفر  لأعمال 
العمال  وبع�ض  امل�ضافرين،  طرق  على  التي 
احلفر  مل�ضاريع  املنفذة  لل�رضكات  الن�ضائية 
كتنبيه  عميقة  حلفر  وجود  تو�ضح  مل  والتي 
وا�ضفًا  القرتاب،  عدم  من  مثاًل  ال�ضن  ل�ضغار 
له  الذي  بالداء  ال�ضناعية  املطبات  مع�ضلة 
تكلف  مل  خمت�ضة  جهة  كل  اأن  اإل  اأخرى  حلول 
على نف�ضه القيام مبا يوكل اإليها وتنتظر مزيدا 
ب�ضبب  الطرق  مبرتادي  الكوارث  حدوث  من 
ومل  املطلوب  بال�ضكل  ت�ضمم  مل  مطبات  وجود 

يراع بها اأنظمة ال�ضالمة املرورية.
انزعاج  حول  اجابته  يف   ، خالد  يا�رض  ك�ضف 
املطبات  فو�ضى  من  املواطنني  من  الكثري 
والأحياء،  الفرعية  والطرق  ال�ضوارع  متالأ  التي 
و�رضرها،  ال�ضيارات  اإتالف  يف  وتت�ضببها 
اأكرث من خم�ضني طلبًا  تتلقى  الأمانة  اأن  ك�ضف 
من  للحد  ا�ضطناعية  مطبات  بو�ضع  يوميًا 
وتقوم  ال�ضكنية  الأحياء  يف  الزائدة  ال�رضعات 
اإن�ضاء  دليل  وفق  الطلبات  تلك  بدرا�ضة  الأمانة 
على  ي�ضتمل  والذي  ال�ضطناعية  املطبات 
املواقع  يف  املطبات  لو�ضع  حمددة  معايري 
اخلطرة وبعد املوافقة على اعتماد موقع تنفيذ 
املطب ال�ضطناعي يتم تنفيذه وفق موا�ضفات 
ال�ضيارات  على  ت�ضبب �رضراً  واأبعاد هند�ضية ل 
املحددة  ال�رضعات  وفق  ال�ضوارع  تعرب  التي 
من  للحد  احللول  اأف�ضل  واأن  �ضارع،  لكل 
ال�رضعات بال�ضوارع هو الوعي املروري والتقيد 
املروري  ال�ضبط  وتفعيل  النظامية  بال�رضعات 
الآيل ور�ضد خمالفات ال�رضعات داخل الأحياء 
اجلديدة  املخططات  درا�ضة  وكذلك  ال�ضكنية، 
على  والتاأكيد  مروريًا،  الأرا�ضي  وتق�ضيمات 
ال�ضكنية  ال�ضوارع  اأطوال  وتقليل  امل�ضاة  �ضالمة 
لل�ضيارات  املتاحة  العر�ضية  مقاطعها  وتقليل 

وتخ�ضي�ض ممرات واأر�ضفة اآمنة للم�ضاة.
بال�رضعات  اللتزام  مت  ما  متى   ، واأ�ضاف 
املطبات  فاإن  لل�ضوارع  املتاحة  النظامية 
ال�رضعات  ولكن  �ضوارعنا  جميع  من  �ضتختفي 
اإزهاق  يف  تت�ضبب  والتي  واملتهورة  الزائدة 
باحلوادث  املمتلكات  وتلفيات  الربيئة  الأرواح 
الده�ض  حوادث  وخا�ضة  املروعة  املرورية 
املتزايدة  املدينة  �ضكان  طلبات  تلبية  تتطلب 
بو�ضع  بال�ضوارع  ال�ضيارات  �رضعات  من  باحلد 
الدرا�ضات  اأن  �ضيما  ول  ا�ضطناعية،  مطبات 
اأثبتت جدوى تلك املطبات يف احلد من احلوادث 
املرورية اإذا مت تنفيذها ح�ضب املعايري املعتمدة 
بالأمانة ومت و�ضع العالمات التحذيرية لتنبيه 

م�ضتخدمي الطرق لها.

ما هو الحل.. كلمة سر على هواتف أطفالنا أم منعهم من استخدامها؟

المطبات االصطناعية... فيها فوائد... وضررها أكثر من نفعها !
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اأ�ضبح �ضرر املطبات 
ال�ضناعية املنت�ضرة 

يف الأحياء وال�ضوارع 
والطرق الفرعية اأكرث من 

نفعها، نظريا ملا تفتقده 
تلك املطبات من لوحات 

اإر�ضادية، مما �ضيق 
اخلناق على مرتادي 
الطرقات وال�ضوارع 
وت�ضببها يف اإتالف 
ال�ضيارات، مما دفع 

الكثريين للمطالبة باإحلاح 
�ضديد على اإزالة تلك 

املطبات.
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