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@drjasem قضايا اجتماعية

د. جاسم المطوع

ماذا وجد مدير 
املدرسة في 

هواتف التالميذ؟
في جلسة شبابية قلت لهم ما آخر الصرعات 

الشبابية علي برامج التواصل اإللكترونية؟ فقال 
أحدهم أنا أستطيع خالل 5 دقائق أن أحضر لك 
فتاة من »بنات الهوى« إلى مكاننا هذا، فنظرت 

إليه مستغربا فقال لي صديقه إذا كنت مستغربا 
مما نقول دعنا جنرب لك اآلن، وفعال فتح 

أحدهم النقال على برنامج أمامي وخالل 5 دقائق 
شبكت فتاة معهم تبعد عن مكان تواجدنا 25 

كيلو، والغريب في املوضوع أنها مستعدة اآلن 
أن تلتقي بهم للتسلية والترفيه مبقابل مبلغ 

مالي أو خدمة لتخليص معاملة بالدولة.
جلست أفكر في األمر وإلى أين وصلت العالقات 

اجلنسية في بالدنا حتى صارت العالقة بني 
اجلنسني خارج إطار السيطرة واملراقبة ولو 

كنا في أطهر بقعة في العالم، وجلست أتساءل: 
ما الفرق بني مجتمعاتنا واملجتمعات الغربية 

في أوروبا؟ علما ان قوانني أوروبا تغيرت 
خالل السنوات الـ 10 املاضية حلماية )حقوق 

األقليات(، كما يسمونها ومنها بنات الهوى 
واملومسات والشاذين جنسيا وغيرهم وقد 

نالوا حقوقهم كاملة في أغلب دول أوروبا، ففي 
أملانيا على سبيل املثال صدر قانون حلمايتهم 
في عام 2002، كما أصدرت وزارة التعاون في 
أملانيا كتيبا سمته »دليل سفر النساء« يرشد 
النساء القادمات إلى أملانيا الى كيفية ممارسة 
الدعارة بصفة قانونية، بل ان صناعة اجلنس 
في العالم تعتبر ثالث أكبر جتارة بعد جتارة 

السالح واملخدرات حتى انه خالل أنشطة 
كأس العالم قبل األخيرة قامت شبكات الدعارة 

بتوفير ما ال يقل عن 40000 من املومسات 
من بنات الهوى من أجل الترفيه للمشجعني 

والرياضيني وتأسيس متاجر ضخمة لبيع لوازم 
املمارسات اجلنسية، بل ذهبت فرنسا ألكثر من 

ذلك من خالل املطالبة بتسوية قانونية لسوق 
الدعارة واالعتراف باملومسات بأنهن يساهمن 
في تنشيط االقتصاد والتنمية املجتمعية ومن 

حقهن املساهمة في صندوق التقاعد واحلصول 
على تعويضات اجتماعية والتمتع بالتغطية 

الصحية وتسلم بطاقات مهنية قانونية وكذلك 
احلال بالنسبة لألماكن اخلاصة بالشاذين 

جنسيا، ولعل من غرائب األشياء أن فرنسا 
تعتبر هؤالء من األقلية التي ينبغي أن حتترم 
حقوقها بينما األقلية املسلمة عندما تعبر عن 

دينها وعفتها وسمو أخالقها باحلجاب حتارب 
علما ان كليهما من األقلية حسب املصطلح 

األوروبي.
من يتتبع املسيرة االجتماعية في الغرب ير 

بوضوح عالمات االنهيار األسري حتى صارت 
احلكومات عندهم تقدم إغراءات مالية لكل من 

ينجب طفال وذلك ألن الكيانات األسرية تغيرت 
فيمكن لرجلني أن يعيشا مع بعض أو امرأتني 
أو رجل وامرأة فهذه الكيانات اجلديدة صارت 
تضرب مبدأ التعمير في األرض وذلك من أجل 
حتقيق الرغبات اجلنسية ألن اجلسد ينظر إليه 

على أنه ملك لإلنسان وله مطلق احلرية في 
التصرف فيه بل حتى الشاذون جنسيا اعتمدوا 
لهم مبدأ التبني لألطفال تشجيعا لزيادة الذرية.

فهذه هي الفوضى اجلنسية التي يعيشها الغرب 
والتي بدأت أرى خيوطها متتد إلينا من خالل 

شبكات التواصل االجتماعي مع ضعف املتابعة 
القانونية والرسمية في بالدنا وضعف التربية 

الدينية الصحيحة والوسطية في مؤسساتنا 
وبيوتنا وضعف التوجيه التربوي في مدارسنا 

مبقابل ما نراه ونسمعه يوميا من ممارسات 
إباحية.

ففي األسبوع املاضي أحد مديري املدارس جمع 
كل الهواتف النقالة للطلبة في املرحلة االبتدائية 

ويقول اكتشفنا من أصل 300 هاتف أن 200 
منها فيها أفالم أو صور إباحية يعني ثلثي 

طلبة املدرسة االبتدائية فهذه حتتاج منا لوقفة 
وحترك.

وباملناسبة فهؤالء الشباب الذين جلست معهم 
حتدثوا معي في نهاية اجللسة عن برنامج خاص 

للشاذين جنسيا يتم التعرف عليهم من خالل 
الهاتف النقال فقلت لهم ملاذا ال نعمل »فريق 

اخلير اإللكتروني« للدخول على مثل هذه 
البرامج واحلوار مع الفتيات والشباب فرمبا 

كلمة طيبة تؤثر بهم ونأخذ األجر العظيم، وكما 
قال رسولنا الكرمي ژ »فواهلل ألن يهدي اهلل بك 

رجال واحدا خير لك من حمر النعم« فابتسموا 
وقالوا فكرة ذكية دعنا نفكر فيها.

ثم قمت وشكرتهم ومشيت وأنا أفكر في 
كيف نعالج هذه الظاهرة في مجتمعاتنا ألنها 
فعال بدأت تعصف بنا وأذكر أني كتبت مقاال 

عنوانه »5 * 5« وضحت فيه كيف نحمي أبناءنا 
من العصف التكنولوجي اإلباحي وقد انتشر 

انتشارا كبيرا. وختاما أقول انه البد أن نتحرك 
حلماية شبابنا باإلميان والعلم وتدريبه على 

ضبط الشهوة وتقوية اإلرادة والتذكير مبنهج 
)معاذ اهلل إنه ربي أحسن مثواي(.

هواتف الطلبة... كوارث وجتاوزات.. ومطالبات بفرض رقابة صارمة
قام بش����رحها لنا »بالواتس اب« 

وقمنا مبناقشتها معه.

ال ضرر بشرط

أما األستاذ مشعل وهو مدرس 
اجتماعيات فيقول: »ال يوجد ضرر 
في استخدام الطالب للهواتف الذكية 
ولكن بشرط ان تكون هناك مراقبة 
مباشرة وغير مباشرة ايضا من 
قبل أولياء األمور، خصوصا من 
اجل جتن����ب وق����وع الطالب مع 
التواصل  أصدقاء السوء مبواقع 
االجتماعي«. واس����تذكر األستاذ 
مش����عل حادثتني مر بهم����ا بهذا 
اخلصوص بقوله: »احلادثة االولى 
كانت في العام الدراس����ي املاضي 
عندما أتى إلي 3 تالميذ مجتهدين 
وأعطوني حسابا في موقع »تويتر« 
أنشأوه باسم املدرسة وطلبوا مني 
ان أعرض ه����ذا األمر على اإلدارة 
كي توافق عليه وتقوم هي بإدارة 
الذي يضع املعلومات  احلس����اب 
املهمة مبواعيد االختبارات لطالب 
املدرسة وأخبارها، وبالفعل كانت 
الفكرة موفقة والقت استحس����ان 
اإلدارة ب����ل وقامت االدارة بتكرمي 

الطالب على هذه املبادرة«.
ويضيف األستاذ مشعل: »اما 
احلادث����ة الثاني����ة فكانت في هذا 
العام الدراسي عندما أتى إلي احد 
طالبي وقال لي انه يتابعني عبر 
»تويتر« فقمت بالبحث عن حسابه 
في »تويتر« وبعد أخذ جولة في 
تغريداته وجدتها خادشة للحياء 
كثيرا، فقمت على الفور بطلب رقم 
هاتف والده م����ن اإلدارة وطلبت 
مقابلته خارج املدرسة وكشفت له 
األمر وطالبته باملزيد من الرقابة 

على ابنه«.
وبني األستاذ مشعل ان التناقض 
في احلادثتني يبرهن أهمية الرقابة 
على الط����الب حتى لو كانت غير 
مباشرة كي ال تسبب جرحا لديهم 
بعدم الثقة، خصوصا أنهم في سن 
املراهقة وفيه تزداد احلساس����ية 

لديهم من كل شيء.

األمور تغيرت

الطالب مجد م. له وجهة نظر 
مختلفة بقوله: »كل األمور باحلياة 
تغيرت ودخلت بها التكنولوجيا، 
لذا فمن الضروري ان يكون لدى 
طالب الثانوية هواتف ذكية سهلة 
االستعمال تس����اعدهم على فهم 
بعض االمور التي حتتاج للبحث 
عبر الش����بكة العنكبوتية او عبر 
التواصل السريع مع بقية زمالئهم 

مبواقع التواصل االجتماعي«.
ويتاب����ع مجد: »اما عن طريقة 
االستعمال فهي تختلف من شخص 
الى آخر ومن فكر الى آخر وليس 
األمر متعلق فقط بالعمر، فأنا ذات 
مرة سألني احد زمالئي باملدرسة ان 
كان لدي أفالم خالعية كي أبعثها 
له عبر املوبايل، فقلت له سريعا 
ال، فضحك من سرعة اإلجابة ولم 
يضحك من سؤاله لي عن األفالم 
وكأنني انا من يرتكب اخلطأ وليس 
هو، فطلب����ت منه ان جنلس لكي 
نتناقش، فرف����ض وقال لي انني 
جاهل )اي صغير بالسن( فنقلت 
الواقعة ألبي الذي قال لي ان هذه 
األمور سهلة احلصول عليها ولكن 
لتعلم انك اآلن كبير في العقل بعدم 
مشاهدتك لها وستصغر بعقلك ان 
شاهدتها حتى لو ظن زميلك هذا 
انك كب����رت، فزادت قناعتي بعدم 

املشاهدة بعد هذه النصيحة.

دانيا شومان - لميس بالل  ٭

وبعدها للجمعية ونحن بطريق 
الع����ودة صادفنا احد املدرس����ني 
واصطحبنا للمدرسة وقابلنا واحدا 
تلو اآلخ����ر وبالفعل كنا اتقنا فن 
الكذبة واقتنع األس����تاذ لكنه بعد 
ان أخذ هواتفنا النقالة وش����اهد 
املس����ج بهاتف كل واحد منا أيقن 

انها مجرد »كذبة«.
وأضاف محمد: »عاملنا األستاذ 
على اننا رجال ولم يبلغ ذوينا إال 
انه بهذه الطريقة عاقبنا أكبر عقاب 
ألنه جعلنا نشعر باخلجل منه وان 
اننا  نعمل جاهدين لنسمع فكرة 

كاذبون أمامه في املستقبل«.

حادثة طريفة

أما املدرسة روال ح. تقول »انا 
أمنع استخدام الهواتف باملدرسة او 
حتى اصطحابها وفي يوم شاهدت 
طالبتني مشغولتني ومرتبكتني، 
ال����درس وفجأة  وتابعت ش����رح 
فتحت كتاب إحداهما ألجد هاتفها 
النقال وصفحة احملادثة بينها وبني 
صديقتها مفتوحة وكانتا تتحدثان 
عن زميلة لهما وعن شعرها وهكذا 
فكان عقابي لهما ان جعلت إحداهما 
تقرأ املسجات بصوت عال أمام باقي 
الطالبات وبهذا جعلتهما تبدوان 
سخيفتني بانشغالهما بأمور تافهة 
عن العلم«. يقول يوسف م. وهو 
م����درس تربية بدني����ة للمرحلة 
التي  املواقف  الثانوية عن أح����د 
مر به����ا: »ذات صباح وبينما كان 
القسم األكبر من التالميذ في امللعب 
يلعبون الكرة، وجدت 3 منغلقني 
حول أنفسهم في إحدى الزوايا وهم 
ينظرون للموبايل، حاولت حينها 
ان أتس����لل إليهم خلسة دون أن 
يشعروا بي، وجنحت في مسعاي، 
هذا وكانت املفاجأة انني وجدتهم 
املواقع املسلية  يشاهدون بعض 

واملضحكة واالستهزائية«.
ويضيف األستاذ يوسف: »في 
هذه السن )سن املراهقة( يصعب 
التعامل كثيرا مع املراهقني لذا فإنني 
استفدت من أحد املختصني الذي 
قال في محاضرة له ان سياس����ية 
التعاطي الهادئ مع املراهقني هي 
األنس����ب حملو التفكير الس����لبي 
وغرس االيجابية، وبالفعل لم أقم 
بعمل عقاب إداري لهم بالفصل بل 
قمت بأخذهم الى مكتبي وحاولت 
ان أناقش����هم بجدوى ما يفعلون 
وكيف ان زمالءه����م الذين لعبوا 
الكرة استفادوا دينيا بعدم ارتكاب 
الذنوب وصحي����ا وأخالقيا ايضا 

وكيف هم خسروا«.
ويختت����م بقول����ه: »منذ تلك 
احلادثة وحديثي معهم عنها وأنا 
أج����د في كل حصة له����ذا الفصل 
التالمي����ذ الثالثة أول من يحرص 
على اللعب«. الطالب علي س. يقول: 
»كل التكنولوجي����ا لها إيجابيات 
التي يقوم  وس����لبيات، واحلملة 
بها البعض اآلن على اس����تخدام 
الفتيان بأعمارنا للهواتف الذكية 
كانت موجودة أصال في السابق مع 
الكمبيوترات احملمولة، لذا فإنني 
أرى ان العي����ب ليس فيها بل في 
كيفية استخدامها وطريقة تفكير 

من يحملها مهما كان عمره«.
ويضيف علي: »ليس بالضرورة 
كل من اس����تخدم الهاتف يس����يء 
اس����تخدامه، فمثال انا وأصدقائي 
لدين����ا »قروب« في »الواتس اب« 
مخصص فقط للمذاكرة وقد قمنا 
بإضافة احد أساتذتنا يوما ما لكي 
يشرح لنا أمرا ما خارج املنهج لم 
يسعف وقت احلصة لكي يشرحه 
وقد القت الفكرة إعجابه وبالفعل 

الرقابة في املدارس اخلاصة الكبرى 
أشد، ولكن في املدرسة التي اعمل 
فيها تكاد تكون الرقابة غائبة فتجد 
الهواتف النقالة بني أيدي الطالبات 
منتشرة، ومتت مصادرة أكثر من 
هاتف نقال من طالبات مراهقات، 
وبعض الهواتف كانت حتوي أمور 
خارجة عن اآلداب العامة، واذكر ان 
إحدى الطالبات وعمرها 15 عاما عثر 
في هاتفها النقال على محادثة مع 
رجل اعترفت بعد ضبطها ان عمره 
35 عاما، وأنها على عالقة هاتفية 
به، ومتت مللمة املوضوع وحتذيرها 
وإب����الغ والدته����ا دون والدها«. 
وتضيف: »بالنس����بة لي أفرض 
رقابة صارمة على هواتف أوالدي، 
وأدعو اجلميع لفرض الرقابة على 
أبنائهم، خاصة ان الهواتف الذكية 
مثل االيف����ون والبالكبيري متنح 
صاحبها الدخول إلى االنترنت وهو 
األمر الذي ميكن ان يؤدي الى كارثة 

اذا لم يتم تطبيق الرقابة.

»نحشة« من المدرسة

يقول محم����د ط. )وهو طالب 
ف����ي الثانوي����ة( كن����ا متفقني انا 
وأصدقائي قبل التخرج ان نعمل 
على كس����ر القوانني وقمنا بخطة 
لعمل »نحشة« من املدرسة وبعثنا 
مبسجات لبعضنا البعض بعنوان 
»الكذبة«، حيث ان حدث وصادنا 
احلارس او احد املدرسني نتذكر ما 
هي الكذبة لكل واحد منا، خرجنا 
واستمتعنا بوقتنا خصوصا انه من 
وقت املدرسة، حيث ذهبنا ملطعم 

صورا ومقاط����ع خالعية، ولدينا 
في املدرس����ة نحو 5 او 6 ملفات 
حتال للمنطقة التعليمية لطالبات 
ضبطن وبحوزتهن هواتف نقالة 
حتوي أمورا خارجة عن األدب«. 
ومتضي قائلة: »األمر يجب أال تقوم 
به املدرس����ة فقط، بل على األهل 
مسؤولية إخضاع هواتف أبنائهم 
وبناتهم للرقابة الصارمة، خاصة 
ان عمر 12 إلى 16 عاما هو مرحلة 
سنية خطرة جدا، ويجب على األهل 
فرض رقابة دائم����ة على هواتف 
أبنائهم، ألن املسؤولية أوال وأخيرا 
تقع على عاتق األسرة«. وتضيف 
ناصحة كيفية فرض الرقابة قائلة: 
»انا أم بدوري قبل ان أكون معلمة، 
ولدي أسلوبي اخلاص في فرض 
رقابة على هاتف ابنتي البالغة من 
العمر 11 عاما، ومنها انها ما ان تدخل 
املنزل يكون هاتفها مشاعا للجميع، 
مبعنى انني انا او والدها ميكن ان 
نستخدمه ونتصل منه، وذلك حتى 
تشعر بأن هاتفها ليس خاصا بها، 
ألنه ال يجوز ان نتركها دون رقابة، 
وعندما استخدم هاتفها اطلع على 
كل محتوياته وهذا يجعلها أش����د 

حرصا في استخدامه«.

الرقابة في المدارس

وتكشف س.ه� جانبا آخر من 
القضية وخاص����ة انها تعمل في 
إح����دى املدارس اخلاص����ة قائلة: 
»اعتق����د ان الرقابة ف����ي املدارس 
احلكومية أفضل وبكثير مما هو 
في مدرستي التي أعمل فيها، وكذلك 

ال ميكن ان تتخيل ماذا ميكن ان 
جتد في هاتف نقال يحمله طالب في 
املرحلة املتوسطة، وال احد يعرف 
متاما ماذا ميكن ان يعثر عليه في 
هاتف مراه����ق يتراوح عمره بني 
ال� 12 و16 عاما؟! ولكن ومن خالل 
استطالعنا مع عدد من املدرسني 
واإلخصائيني االجتماعيني العاملني 
في بعض املدارس املتوسطة تبني 
ان هواتف املراهقني التي يأتون بها 
إلى املدرسة حتوي أسرارا وأحيانا 
»كوارث« بحسب ما قال االخصائي 
االجتماعي محمد جمعة والذي يعمل 
في مدرسة متوسطة في العاصمة، 
ويقول جمع����ة: »الهواتف النقالة 
ممنوعة منعا باتا في املدرس����ة، 
وإدخالها يعرض الطالب الى عقوبة 
الفصل التأديبي ليوم او استدعاء 
ولي أمره مع توقيعه تعهدا بعدم 
العودة ملثل هذا األمر، ولكن هذا أبدا 
ال يشكل رادعا كافيا للطلبة الذين 
يصر كثير منه����م على احلضور 

بهواتفهم النقالة إلى املدرسة«.

خصوصية الطالب

أما ماذا ميك����ن ان يوجد على 
النقال����ة للطلبة فيقول  الهواتف 
جمعة: »أوال انا أحرص أشد احلرص 
على أال انتهك خصوصية الطالب 
حت����ى وان خالف بإحضار هاتفه 
النق����ال إال ان هذا ليس مبررا لي 
وال ألي م����ن املدرس����ني لالطالع 
عل����ى محتويات الهات����ف النقال 
للطال����ب، واغلب م����ن نضبطهم 
وبحوزتهم هوات����ف يتحججون 
بأنهم ال يستخدمونها في املدرسة 
ويتركونها مطفأة حتى نهاية الدوام 
وبعدها يستخدمونها ليتصلوا على 
السائق للحضور او ليعرفوا مكانه 
في املواقف، وهو العذر الذي يسوقه 
أغلب الطلب����ة أمامنا، ولكنه عذر 
ال يغني ع����ن العقوبة«. ويختتم 
حديثه قائال: »نعم هناك هواتف 
متت مصادرتها لطلبة وعثر فيها 
على كوارث أخالقية تخص الطالب 
صاحب الهات����ف النقال، واتخذنا 
إجراءات خاصة بحق الطالب وقمنا 
باستدعاء ولي أمره وعرضنا عليه 
املشكلة«. أما نايف العلي ويعمل 
انه  مدرس لغة اجنليزية، ورغم 
لم يقم بضبط اي طالب وبحوزته 
هاتف إال ان����ه يعرف ماذا حتويه 
هوات����ف الطلبة قائال: »اهتمامات 
الفئة العمرية التي نتحدث عنها 
ب����ني ال����� 12 و16 تنحص����ر غالبا 
في ألع����اب الڤيديو التي حتويها 
الهواتف النقالة، وكذلك االشتراكات 
ومتابعات حس����اباتهم في تويتر 
وفيسبوك واالنس����تغرام، وهذه 
الغالبي����ة، ولك����ن البعض طبعا 
يحتفظ بص����ور ومقاطع ڤيديو 
مخلة، ومت ضبط في مدرس����تنا 
ضبط عدد من الطلبة الذين عثر 
في هواتفه����م النقالة على مقاطع 
مخلة ومت اتخاذ اإلجراءات التأديبية 
بحقهم، وهي ح����وادث نادرة وال 

اعتبرها ظاهرة«.

ليست ظاهرة

ويختلف رأي س.م مدرسة لغة 
اجنليزية، عن رأي العلي لدى رفض 
وصف ما حتوي����ه هواتف بعض 
الطلبة بالظاهرة وتقول )س.م(: 
منذ 10 سنوات وأنا أعمل في مدرسة 
متوسطة للبنات ومنذ 5 سنوات 
تقريبا بدأت ظاهرة كثرة انتشار 
الهواتف النقالة وخاصة الذكية بني 
الطالبات، وأصبحت الظاهرة أكثر 
خطورة مع تكرار حوادث ضبط 
هوات����ف نقالة مع طالبات حتوي 

دراسة: النقال أعز مقتنيات املراهقني
أضحى امتالك الهاتف النقال امرا اعتياديا في 

مدارسنا، بتشجيع من أولياء األمور الذين يحرصون 
على اقتناء احدث األنواع البنائهم، غير مكترثني 
مبخاطر اقتناء هاتف ذكي دون توعية او رقابة 

اسرية، فاحملتوى الالخالقي يكون 90% من سعة 
هواتف املراهقني الذكية، ناهيك عن نوعية شاذة من 

البرامج تعصف بكيان األسرة تشكل خطرا داهما 
على اخالقيات املجتمع، حيث ابسط ما ميكن ان 
توصف به هي انها تسهل الدعارة وتساعد على 

افشاء الرذيلة حيث انها مبنزلة جتمع راغبي املتعة 
سواء مدفوعة الثمن او املجانية من النساء والرجال.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تخضع هواتف 
املراهقني في املدارس لرقابة األهل، ولضوابط معينة 

من االدارات التربوية واملدارس؟ االجابة بالطبع 
ال، فمثل هذه الهواتف مزودة بنظام حماية متقدم 

وارقام سرية معقدة متنع ولي األمر أو االدارة 
املدرسية من الولوج حملتوى الهاتف، ومؤخرا اظهرت 

دراسة قامت بها شركة متخصصة في الهواتف 

النقالة في كوريا اجلنوبية عن عالقة املراهقني الذين 
تتراوح اعمارهم بني 13 و17 عاما بالهاتف النقال، 
بينت الدراسة ان الهاتف النقال هو أعز مقتنيات 

املراهق، وان اقسى عقاب ميكن ان يتعرض له 
املراهق هو حرمانه من هاتفه، واكدت الدراسة ان 
ما يقارب من 80% من املراهقني يعتبرون الهاتف 
احملمول اكثر االشياء ضرورة في حياتهم، وذلك 

باعتباره وسيلة مهمة لالتصال باصدقائهم وارسال 
واستقبال الرسائل القصيرة والصور واالفالم، 

وأوضحت الدراسة ان 90% من محتوى هاتف املراهق 
النقال افالم اباحية، اغاني ڤيديو كليب خليعة، نكت 

جنسية فاضحة، شعارات وصور ومقاطع ڤيديو 
عنيفة. ان األوان قد آن لتستعيد األسرة دورها 

التربوي والتوعوي والرقابي وان يعي اولياء األمور 
ان التكنولوجيا احلديثة حتتاج لشخصيات واعية 

متسلحة بالقيم وباملبادئ حتى تستطيع ان تتالفى 
مخاطرها.

أسامة دياب  ٭

د.خضر البارون

الخاطئة إضافة إلى ذلك البد من 
توعية األبناء باستمرار وتذكيرهم 

بأن التكنولوجيا وجدت لخدمة 
اإلنسان وحل مشكالته ويجب 
أال نحولها بأيدينا إلى مشكلة 
وضرر. وتابع قائال: أكد بحث 

روسي علمي أن استخدام 
األطفال للمحمول يضعف وظائف 

العقل لديهم لمدة ساعة تقريبا 
بعد استعماله ما ينعكس على 

التحصيل الدراسي وقد جاء في 
توصيات المؤتمر الدولي األول 

في لندن الذي عقد لمناقشة 
اآلثار الضارة على الصحة من 
استخدام المحمول أنه يتوجب 

إبعاد المحمول عن جسم اإلنسان 
مسافة ال تقل عن 5 سم عن 

الرأس، وبسبب كثرة المشكالت 
التي سببها المحمول لألطفال، 

شدد المكتب الصحي التابع 
للحكومة البريطانية على ضرورة 

حظر استخدام المحمول من 
قبل األطفال وقال المكتب في 

تقريره إن األطفال األقل من 16 
عاما يكون جهازهم العصبي في 

مراحل تكوينه األولى، ونظرا ألن 
األبحاث لم تنته بعد في مجال 
أثر المحمول على الصحة فإن 

األطفال أقل من 16 عاما هم األكثر 
عرضة ألمراض الجهاز العصبي 

وخلل وظائف المخ وذلك في 
حال ثبوت األضرار الناتجة عن 

استخدام المحمول.
آالء خليفة  ٭

السليم مع األبناء المبنية على 
المحبة والحوار الفعال والصراحة 

واإلقناع والثقة وبناء قيمهم 
واتجاهاتهم في الحياة عبر هذه 
االستراتيجيات، فعندما ال يرى 

اآلباء مثال وجود حاجة ماسة 
لشراء المحمول عليهم إقناع 
الطفل أو المراهق بذلك عبر 

شرح وجهة نظرهم له ومحاورته 
وتبيان مخاطر المحمول الصحية 
مثال وغيرها بحيث يتخذ المراهق 

هو بنفسه قرار االستغناء عن 
المحمول. وأضاف قائال: على 
اآلباء أن يدرسوا مدى حاجة 

األبناء للمحمول قبل الشراء ومن 
ثم يضعون ما يشبه العقد بين 
الطرفين الذي يتضمن شروط 

االستخدام وإن أخل األبناء بهذه 
الشروط يتم سحب المحمول 
ومصادرته ومن هذه الشروط 
مثال أال يكون الجهاز ملكا تاما 
للمراهق أو الطفل واستخدامه 

فقط في الحاالت الضرورية 
والظروف الطارئة أي عندما 

يكون األبناء خارج البيت وفي 
أماكن بعيدة. وشدد د.الهاجري 

على أن يكون اآلباء قدوة حسنة 
لألبناء في موضوع االستخدام 

السليم للتكنولوجيا فعندما 
ترى الفتاة مثال أن أمها اشترت 

أحدث موديالت المحمول حبا 
بالمظاهر أو تستخدم المحمول 
لألحاديث الطويلة الفارغة فإنها 

بالتأكيد ستتبنى هذه السلوكيات 

استخدام المحمول مقابل فئة 
من المراهقين تحسن استخدامه 
وتختلف بالطبع غايات ودوافع 

اآلباء وراء شراء المحمول لألبناء.
وأردف د.الهاجري قائال: البعض 

يشتري الهاتف النقال من أجل 
متابعة األوالد والبعض اآلخر من 
أجل »البرستيج« وحب المظاهر 
أو تعويض نقص ما في طفولة 

اآلباء عند األبناء وغيرها من 
الغايات، مؤكدا ضرورة عدم 

االستجابة دائما لرغبات األبناء 
وخاصة عندما ال يكون اآلباء 

مقتنعين بمطالب أوالدهم.
وحول كيفية ضبط استخدام 

الهاتف المحمول من قبل األبناء 
بشكل ال يسيء للعالقة بين 

الطرفين أو يثير التوتر بينهما 
قال د.الهاجري: البد أن يعلم 

اآلباء أن كل ممنوع مرغوب وبما 
أن المحمول تقنية حديثة فهو 

يثير فضول حب االكتشاف عند 
الجميع وخاصة فئة األطفال 

والمراهقين وبالتالي كلما ازدادت 
سياسة العنف والفرض والمنع 

فسيكون رد الفعل من قبل األبناء 
عكسيا فقد يلجأ األبناء للحصول 
على المحمول بطرق مختلفة غير 

سليمة )السرقة أو االستخدام 
السري للجهاز وبطريقة غير 
صحيحة( لذلك عملية الضبط 

في كل مجاالت الحياة تبدأ من 
مرحلة الطفولة عندما يعمل 

اآلباء على خلق جسور التواصل 

وتثقيفية لتقوية الوازع الديني 
بين الطلبة وأيضا نشر العادات 

والتقاليد المتعارف عليها وهناك 
دور رئيسي للمجتمع والبد من 
تضافر تلك الجهود جميعا لوأد 
تلك الظاهرة تماما، مشددا على 
أهمية اختيار الصحبة الحسنة.

كما ركز البارون على اهمية 
دور وسائل اإلعالم في نشر 

المبادئ اإلسالمية التي تحثنا 
على البعد عن كل ما هو حرام. 
ويرى استشاري الطب النفسي 

واالجتماعي وزميل الكلية الكندية 
د.حمد الهاجري أن هناك حاجة 

ماسة الستخدام الهاتف المحمول 
من قبل هذه الفئة العمرية أو 

حتى من قبل بعض الفئات 
األخرى من الراشدين، موضحا 
أن بعض مؤيدي هذه الظاهرة 

من اآلباء يضحكون على أنفسهم 
عندما يضعون بعض المبررات 

لشرائهم هذا الجهاز ألبنائهم 
في مرحلة عمرية مبكرة جدا، 

وفي تصريح خاص لـ »األنباء« 
لم يحدد د.الهاجري عمرا معينا 

يسمح فيه لألبناء باستخدام 
المحمول لكنه يؤكد أال يكون 
ذلك قبل المرحلة اإلعدادية أو 
الثانوية ويوضح بقوله: أرى 
أن هذا الموضوع يعتمد أوال 

على مدى توافر الحاجة الماسة 
ومن ثم حسب طبيعة شخصية 

المستخدم ووعيه السيما أن 
هناك فئة من الراشدين تسيء 

أوضح أستاذ علم النفس بجامعة 
الكويت د.خضر البارون في 
تصريح خاص لـ »األنباء«، 
ان األطفال يتأثرون بآبائهم 

وأصدقائهم وكل المحيطين بهم، 
ويريدون ان يحمل كل منهم 

تلفونا محموال خاصا به كما يفعل 
أقرانه وأقرباؤه واخوته، فيريدون 
اقتناء تلفون محمول حتى يكون 
لكل منهم مكانة اجتماعية معينة 

ويرى نفسه شخصا كبيرا 
مسؤوال عن نفسه.

متابعا: وما يحويه هذا الموبايل 
من صور وڤيديو هو أيضا نتيجة 

تأثر الشخص بالمجتمع الذي 
يعيش فيه، وإذا كان يعيش بين 
أسرة محافظة وتراقب تصرفات 
أطفالها فلن يكون هناك اشكالية 

ولكن االشكالية تقع عندما يعيش 
الطفل بين أسرة غير محافظة 

وغير مهتمة بأطفالها وال توجد 
رقابة عليهم بما يجعل األطفال 

ينجرفون وراء مشاهدة الصور 
اإلباحية.  وأفاد البارون بأنه 

البد من تضافر الجهود لعالج 
تلك الظاهرة السيئة فالمسؤولية 

تقع على اآلباء في المنزل من 
خالل تشديد الرقابة على أبنائهم 

ومشاهدة ما تحويه تلفوناتهم 
المحمولة بين فترة وأخرى 

وعقاب الطفل في حال وجدت اي 
صور إباحية عن طريق حرمانه 

من التلفون. وأيضا ال ننكر دور 
المدرسة في اقامة ندوات توعوية 

البارون: األسر غير احملافظة وراء اجنرار األبناء للصور اإلباحية

الهاجري: يجب منع 
املراهقني من حمل 

الهواتف النقالة


