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مقدمة
السيبرانيينمرحبا بأصدقائي 

ور التي يجب أن كيدز مجموعة قصصية تذكركم بأهم األمسايبرألنكم األغلى على قلوبنا ، صممنا لكم بجمعية 
..تنتبهوا لها لتظلوا بأمان أثناء استخدامكم لإلنترنت وتنقلكم في الفضاء السيبراني 

كتشفوا ماهي ا.. تعرفوا من خالل هذه القصص القصيرة الشيقة على عائلة أسامة و سمر الرائعة  ألخطار و ا
ستمعون وال تنسوا أن ت.. وكيف تمكنوا من التغلب عليها بمساعدة والديهم .. التي وقع فيها أسامة وسمر ؟؟ 

��هيرو سيطل عليكم بنهاية كل قصة سايبرجيداً لنصائحي فصديقكم 

وقتاً ممتعاً نتمناه لكم



المحور األول

كن مّطلعـــا  



أبي لقد نزل إصدار 

لة جديد للعبتي المفض

وأرغب في شراؤها 
حالا 

ا يا ابن ي حسنا
هيا لنذهب 



عذراا ، أنا ل أبيع

هذه األشرطة 
!لألطفال 

هذا هو 

شريط لعبتي 
المفضلة

ولماذا ؟



على كل شريط يدّون 

العمر المسموح للعب 

ومحتوى هذا الشريط ل 
يتناسب مع عمر ابنك 

جميل ، لم أكن أعلم بها 

لول أن أخبرتني ، إذن يا
بنّي اقتني غيره



أخبرني صاحب المحل معلومة خطيرة وتأثيرها قوي 

على أطفالنا ، انظري إلى غالف هذا الشريط أنه لعمر 

لبد سنة وذلك ألن محتواه غير مناسب لعمر ابننا 18

الم أن نكون على إطالع أكثر لما يلعبه ويّطلع عليه في ع
األنترنت ونزيد ثقافتنا ونحمي أبنائنا من أي خطأ وارد 

ما هذا الذي 

بيدك يا أبا 
أسامة ؟



واقعا  عندما تقتني ألعابا  أو تزور مصديقيتأكد يا 

ب فلكل عمر محتوى مناسأنها متناسبة مع عمرك ، 



المحور الثاني

حماية جهازك



..السالم عليكم 

كيف حالك يا صديقي

لقد ُكنُت باألمس أبحث

عن لعبة على مواقع 

ولكنني لم , اإلنترنت 

أجدها

..وعليك السالم

بخير الحمد هلل

سوف أُرسلها , ل عليك 

لك اليوُم بإذن هللا



..أهال 

هل وجدت رابط 

اللعبة

..نعم

لقد أرسلت رابطا 

على بريدك 

اإللكتروني



..أنقذني 
لقد أفسد ذلك 

الرابط جهازي



لقد أرسل صديقي رابطاا وقمت

بتحميل لعبة من خالله ثم بدأت

تظهر لي رسائل عدة على 

!مالسببسطح المكتب ل أعلم 
كيف تحمل لعبة دون أن تتأكد من 

أن هذا الموقع موثوق ؟

هذا خطأ فادح يجب عليك أن تتأكد 

قبل تثبيت أي برنامج أن الموقع 

.آمن وأن تفحصه قبل تثبيته 

ما بالك 

!!تصرخ



جهازك تنسى أن تضع درعا  حاميا  لاليا صديقي 

وأن تتأكد من الموقع إنبرنامج الحماية يعرف بـ 

قبل كان آمنا  وأن تفحص كل ما تُّحمله على جهازك

فتحه



المحور الثالث

التنمر اإللكتروني
كن واثقــا  



,  مبارك لك يا بنّي تخرجك

لقد بذلت الفترة الماضية

وها أنت , أقصى جهودك 

اآلن تقطف ثمار تعبك 

ُم إَنّه يو, يابُنّيمبارك 

مميز  ولقد أعددنا لهذه 

المناسبة الّسارة مفاجأةا 

ستنال إعجابك بإذن هللا 

ا  أنا سعيد جداا .! حقا

شكراا , ومتشوق ألراها 

أبي شكراا أمي 



لقد قررنا أنا ووالدتك أن 

ا  , نقتني لك جهازاا إلكترونيا

تتواصل فيه مع أصحابكَ 

لكمايحلووتشاركهم 



.! يا للروعة 

ا لم أُكن أتوقع في يوم ا

أن أملَك جهازاا 

إلكترونياا خاصاا بي



أغلق حسابك يا عديم الفائدة

.. أنت فاشل

لديك أنف طويل أيها الغبي

..بعد شهرين



لقد وضعنا العشاء تعال , يا أسامة

بسرعة

ا إنك لم تتناول طعام الغداء معنا ي
هل أنت مريض ؟! بُنّي 



ا  !ل أريد شيئا

لكنني ل , ل يا أمي 
ا  !أريد شيئا



الحقيقة يا أمي أنَّ أصحابي ومن 

يتابعني في برنامج التواصل 

أنهم !يرسلون لي تعليقاُت تؤلمني 

ي يقولون أنَّ لي أنف طويل وأنَّ 
فاشل ومحتواي ل فائدة منه 

ما بَك يا أسامة ؟

لقد لحظُت بقائك على جهازك 

الجوال أطول من الفترة المعتادة 

ا ولم تهتم بدروسك كعادتك سابق !ا

!أخبرني ما بك 



لقد تعّرض أسامة لمجموعة 

من المتنمرين على حساباته 

ينبغي , على مواقع التواصل 
أن نضع حداا لهذه التصرفات 

بكراا طالما أانك أخبرتنا مُ , ل عليك يا بُني 

,  فأنت ُشجاع وقوي وستتغلب عليهم 

هؤلء مجموعة تأثيرها سلبي على 

اآلخرين ول يحترمون آداب استخدام 

ا وسائل التواصل الجتماعي وليس ُكّل م

ا  لقد أحسنَت فعالا , يقال عنك صحيحا

عندما أخبرت والدتك وهذه أول خطوة 

عند تعرضنا للتنمر أن نخبر من هم أكبر

ا وأن ل نجعل حساباتنا الشخص ية منَّا سنا

متاحة للجميع وأن ل تشارك مال تريد أن 
سأغلق حسابي يعرفه اآلخرون عنك 

الشخصي يا أبي 

وسوف أتجاهل 
رسائلهم المؤلمة 



سوف نقوم بالتبليغ عن 

رسائلهم عن طريق تطبيق 

ُكلنا أمن وهي بدورها 

ستتخذ اإلجراء المناسب 
معهم 

ماذا لو ... لكن 

استمر محاولتهم 

للوصول إلّي وإيذائي 
بالقول ؟

الحمد هلل لقد 
تطمأنت اآلن



فئة ضعيفة من المجتمع، األشخاص المتنمرون 

شأن يظهرون طاقتهم السلبية عن طريق التقليل من

أو محاولة السيطرة عليهم وهم يعيشوناآلخرين

في وهم بأنهم أقوياء 



المحور الرابع

كن صريحــا  



اهال يا أمي، 

أنا عدت من 
المدرسة 



بِك، هيا أهالا أهالا 

اغسلي يديِك وبدِلي 

مالبسك فالغداء 
جاهز 

حسنا يا 
أمي 



كيف كان يومك الدراسي يا : الم

صغيرتي؟

انه يوم رائع لقد سمحت لنا : سمر

المعلمة بمزاولة بعض األنشطة في 

فناء المدرسة واستمتعُت أنا و 

...صديقتي كثيراا ولكن 

ولكن ماذا ؟: األم 

عد تبادلنا الحديث إذ يمكننا ب: سمر 

أن ننهي واجباتنا أن نلعب لعبة 

جماعية بجهاز الكمبيوتر ؟

.نعم ل مانع لدّي : األم 

شكرا يا امي : سمر



لقد انتهيت .. امي 

من واجباتي المنزلية
سأذهب للعب معهم

ساعات3بعد 



حسنا

ل.. أتمنى لك وقتا ممتعاا 

ين تنسي اجعلي بينِك وب

ية شاشة التلفاز مسافة كاف
كي ل تتأذى عينك 



لم أنفذ أي شيء هيا دعينا نلعب ونستمتع فأنا ياسمراووه 

!متحمسة جدا  

سأضيف معنا العبين آخرين 

هل انهيت حل الواجبات ؟ .. اهال سعاد 

!ال ال أنا ال ألعب مع أشخاص ال أعرفهم 

نريد أن نزيد الجو متعة . . ال عليك فانا أعرفهم منذ زمن 
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اهال سمر 

أنا ألعب من ضمن فريقك .! ألم تعرفيني 

في أي سنة دراسية؟

كم عمرك؟ وما عدد أخواتك؟

أين تسكنين  .. صباح الخير 

نعم ، من المتحدث ؟ 

نعم نعم لقد تذكرتك 



أريد مبلغ من المال على وجه السرعة ياسمرالسالم عليكم 

!أنا ل أملك مالا آآآآ

، سأعطيِك مهلة لتوفيره وإال سوف أنشر جميع معلوماتك في كل مكان اليعنينيهذا 



مابِك يا سمر ، لقد 

لحظت أنك تبقين في 

سريرك كثيراا ؟ هل 
تمرين بوعكة صحية ؟

ل ل يا أمي



أخبريني ما بِك ! لماذا البكاء ؟: الم

وسوف أساعدِك 

ا يا أمي ، سأخبرك كل شيء سمر حسنا

فقط عديني ان ل تغضبي مني

لن اغضب منك يا حبيبتي: الم

لقد تحدثت مع شخص مجهول : سمر

تحدثنا , من خالل لعبة على جهازي 

طويالا يا أمي 

ثم ماذا ؟:األم 

ثم أخبرته بإسمي وأين أسكن : سمر 

وكم عدد أخوتي ، أخبرته الكثير يا أمي

ا مالياا ويجب  واآلن يطلب مني مبلغا

ف عليَّ توفيره في أسرع وقت وإل سو

.ينشر معلوماتي 
يجب –! إل باهلل ولقوةلحول : الم 

اا عليَّ أن أخبر والدِك فأنا متأكدة تمام

.أن قد صادفته مشاكل مثل هذه 



الحمد هلل لقد اتخذنا اإلجراءات المناسبة مع الحمدهلل
ذلك الشخص

اسمعيني جيداا يا صغيرتي ، األنترنت

بحر عميق يجب علينا أن نكون حذرين في

التعامل مع األشخاص المجهولين في ذلك 

فهم يوهمونك على أنك, العالم الفتراضي 

صديق عزيز لديهم ، وهم يعملون بالخفاء 

وينسجون خيوطاا حولك ل تستطيع 

وإن وقعت في شباكهم , التخلص منها 

ت عليك أل تستلم ، فحكومتنا الرشيدة هيأ

لنا وسائل لحمايتنا وهذا ما اتخذناه مع ذلك 

الشخص لقد تم رفع شكوى من خالل 

ورفعنا بصور من ( كلنا أمن ) تطبيق 

محادثته كإثبات وهذا شيء جميل منِك إنكِ 

لم تقومي بحذفها ، وسوف ينال عقابه 
ا  قريبا



صية معلوماتك الشخمن نشر صديقييا انتبه

سواء من خالل غرف الدردشة أو مواقع األنترنت 

أو التطبيقات االجتماعية حتى ال تكون ُعرضة

لالبتزاز



المحور الخامس

كن ذكيا  ومتفهما  



اسامهعاداالياممنيومفي

المنزلودخلالمدرسةمن
امياميامييناديوأخذ



فوجدالمكتبغرفةالىدخلثم

تواالنترنمفتوحالكمبيوترجهاز

أحدرأىشاشتهوعلىبهمتصل

تزورهاامهكانتالتيالمواقع



علىاسامهجلس

ديشاهأنوقررالكرسي

هيحبالذيالكرتونفي

محركفييبحثوأخذ

ثيبحهووبينماالبحث

المواقعأحدعلىدخل

بالتعارفتهتمالتي

واالناسبينوالمحادثة

الشاتيسمىما



السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته 

كيف حالك يا صديقي انا اسمي زيد

ما اسمك ؟؟ .. وانا في الصف الثالث

انا أسامة طالب في المدرسة 

االبتدائية الصف الثالث 

اهال وسهال نحن في نفس المرحلة ومن 

المؤكد أن لنا نفس االهتمامات قل ما هي 

هوايتك ؟؟ وكم عدد اخوتك ؟؟ اين تسكن ؟؟

ما رايك ان اشارك معك رابط موقع لمنزلي 

لتزورني 

..!!فكرة رائعة 



أرسل له زيد رابط دخل اسامه على الرابط 

واخذ ينتظر يا الهي ماذا يحدث للجهاز لم 

يدرك اسامه أنه من خالل فتحه  للرابط قد 

تم اختراق جهازه



يبكيواخذاسامهخاف

وجاءتصوتهأمهسمعت



لهقالتزيدمعلهجرىماألمهأسامةحكىهناتفعلماذاوحبيبييابكما

علومالفيفيهالتبحريمكنمفيداختراعاالنترنتانابنييااسامهامه

كلعلىواالطالعاآلراءقراءةواالخبارمتابعةوالمعلوماتعنوالبحث

ضرارالنايسببقدجهازفإنهبنيياذلككلومعوتكلفةجهداقلوجديد

األخالقيةواالضرارالهدامةاألفكارمشاهدهبكثرةالعقديةاألضرارمثل

فاسديناصدقاءعلىبالتعرفخاصة



عندمااحسنتولكنكلصيانةويحتاجللتهكيرتعرضقداآلنجهازنا

يحادثكشخصأليمعلوماتتعطيالأنصغيريياعليكبالحقيقةاخبرتني

لكبأنفسهمعرفواانومجهوليناشخاصمنروابطعلىتدخلالوان

والصداقاتلقبولالسماحوعدموالديكبمساعدههويتهمنتتأكدحتى

استئذاندونالدردشةدخول

اتفقنا يا أسامة 
اتفقنا يا أمي



المحلالىالجهازاسامهأبوأخذ

ترالكمبيواعطالاصالحفيالمتخصص
همعالجهازاالباحضرالتالياليومفي



الجلوسغرفهفياألسرةاجتمعت

ترالكمبيومكانيكونباناالمواقترحت
الجميعوافقالغرفةهذافيالجديد



االب ما رايكم ان نضع جدوال يحدد 

الوقت الذي يمكن ان يقضيه كل منا 

على الجهاز

ممتاز و يمكن ان نبحث االن في 

محرك البحث عن المدة المحددة التي 

يمكن ان يقضيها الفرد على الجهاز



اميشاهدونوالجميعيبحثاسامهبدا

تاوقاعلىالجميعواتفقعنهيبحث

العائلةافرادمنفردلكلمحددهومده

منبالقربالجدولوعلقعمرهحسب

خدميستكيفاسامهوتعلمالكمبيوتر

هوالديشاركواوصحيحبشكلالجهاز

واالسمالمروركلماتومعرفه
المحملةوالتطبيقاتالمستعار



خاتمة
..هيرو يتمنى للجميع المتعة والفائدة  وإلى لقاء قريب يا أصدقاء سايبر

نسعد بتواصلكم على حساباتنا اإللكترونية لمتابعة المزيد
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