
يبيع قناين املاء يف اإحدى نقاط التفتي�ش وحتديداً 
اأمني��ًا،  ُت�س��مى  ال��زوراء كم��ا  يف �س��يطرة متن��زه 
منظ��ره ُيث��ر ال�س��فقة ويعت�رص القل��ب، يقف فجاأة 
ل��رى الأطفال وه��م يعربون للذهاب اىل مدر�س��ة 
املو�سيقى والبالية ويرتك ما يحمل بيده من قناين 
امل��اء على حاف��ة الر�س��يف ويبداأ ُيتمت��م بكلمات 
ل يفهمه��ا اإل ه��و! يون���ش الطفل البال��غ من العمر 
�سبعة اأو ثمانية اعوام ناحل اجل�سم ال�سغر ب�رصته 
�س��فراء مالب�س��ه رّث��ة، ح��ن �س��األته اأم��ا األ تريد 
الذهاب اىل املدر�س��ة؟ اأجاب: اأريد ذلك لكني افتقد 
عائلتي ول اأعلم اأين؟ واأ�س��ار باأ�سبعه ال�سغر اىل 
�ساب يتجول بن ال�سيارات املزدحمة يف ال�سيطرة 
الأمنية يبيع كارت املوبايل وال�سكائر، وجدوه يف 
اأحد ال�سوارع بعد ان هرب من عائلته ب�سبب �رصبه 
املتك��رر من اأبي��ه.  تركنا يون�ش يختل���ش بنظراته 
الطفولي��ة اىل اطف��ال املدار���ش و ل يع��ي او يفهم 

ماذا فعل بنف�سه نتيجة هروبه من كنف عائلته؟
ق�س��ة يون���ش الذي ميك��ن اعتباره �سخ�س��ًا ينحدر 
��فَّت  م��ن عائلة فق��رة ويعي�ش يف بيت جدرانه �سُ
م��ن ال�س��فيح املع��دين يف اأي جتاوز �س��كاين ميالأ 
العا�سمة بغداد، يقابلها ق�سة الطفل عبد اهلل الذي 
يعي�ش يف اأحد البيوت الراقية وعائلة ذات م�ستوى 
مادي جيد وطلباته م�ستجابة تعّر�ش اىل ال�رصب 

الب�سيط ولي�ش امُلربح نتيجة ت�رصف غر لئق قام 
ب��ه. اجابته كانت على ذلك لعائلته )�س��وف اأهرب 

من البيت وانتظروا ذلك(!
دون  البي��ت  م��ن  الأطف��ال  وه��روب  ���رصب   
او  ال�رصق��ة  علمه��م باملخاط��ر، ودخوله��م ع��امل 
الت�س��ول وجعله��م م�س��يدة للع�س��ابات الجرامية 
وتعر�سهم اىل الغت�س��اب اأ�سباب يتحّملها الأهل!  
العقوب��ة والرتبية والبيئة اي�س��ا وح�س��ب ما قالت 
الخت�سا�س��ية الجتماعية د. نور القي�سي، �رصب 
الطف��ال م��ن الع��ادات ال�س��يئة ج��دا وت��رتك اث��راً 
�سلبيًا عليهم، م�س��يفة: ان الرتبية لي�ست بال�رصب 
والعقوبة. هناك ا�ساليب كثرة ميكن ان ُتطبق على 
�سخ�س��ية الطفل وح�س��ب عمره واملرحل��ة الزمنية 

اي�سا.
وا�سرت�س��لت القي�س��ي يف حديثه��ا: الوقت ال�س��ابق 
لي�ش كاحلا���رص وما تربى علي��ه الآباء والمهات 
يف  الأولد  علي��ه  يرتب��ى  عم��ا  جذري��ًا  يختل��ف 
الظروف احلالية. مو�س��حة، العن��ف العائلي الذي 
ُيعام��ل ب��ه بع���ش الطف��ال يف عوائله��م يج��ب 
البتع��اد عن��ه جذري��ًا لأنه �س��بٌب يف تفكر الطفل 
باله��روب والبتع��اد ع��ن كن��ف والدي��ه وعائلته 

وبالتايل يكون �سيدا �سهال لع�سابات اجلرمية! 
وتابع��ت الخت�سا�س��ية الجتماعي��ة: يج��ب على 
العوائ��ل ار�س��اد اطفاله��م وت�س��حيح اخطائه��م ل 

حما�س��بتهم عل��ى كل خط��اأ �س��غر كان او كب��ر، 
م�س��رة: اىل التغ��ّرات والتط��ورات وال�س��غوطات 
املجتمعي��ة والنفت��اح عل��ى ع��امل التكنولوجي��ا 
ومغريات اأ�س��دقاء ال�س��وء التي قد تكون �سببا يف 
مت��رد الطفل يف حال ا�س��تمرار معاملته بال�رصب، 
لن الرتبية الأ�رصية لي�س��ت كال�سابق بكل جوانبها 
ول��و اأردن��ا مناق�س��ة بع�ش الآب��اء وَمن يق��ول اإن 
���رصب الطف��ال ل خطر فيه فه��ذا خط��اأ، منوِّهة: 
اىل ان بع���ش الآب��اء يقوم��ون مبعاقب��ة اطفاله��م 
بعنف وق�س��وة مثل التعلي��ق باملروحة الكهربائية 
او ال�رصب بالع�س��ا، ومنهم م��ن يقوم ب�رصب ابنه 

ب�سلك كهربائي لر�سوبه يف المتحان .
 الدكت��ور بهج��ت عب��د الر�س��ا ال�س��عيدي طبي��ب 
اخت�سا�س��ي طب جمتمع قال يف حديث �س��حفي، 
العنف ح�س��ب تعريف منظمة ال�س��حة العاملية هو 
ال�س��تخدام الق�س��دي اأو العم��دي للقوة اأو ال�س��لطة 
اأو التهدي��د بذل��ك  �س��د الذات اأو �س��د �س��خ�ش اآخر 
اأو ع��دد م��ن الأ�س��خا�ش اأو املجتم��ع باأكمله، وقد 
يرتتب على ذلك اأذى اأو موتًا اأو اإ�س��ابة نف�س��ية اأو 
ا�س��طرابًا يف النمو اأو حرمانًا، منوِّها: انه يت�سمن 
اإ�ساءة معاملة الطفل، التي ُي�سار اإليها اأحيانًا اإيذاء 
الأطف��ال واإهمالهم. م�س��يفًا: جميع اأ�س��كال �س��وء 
املعاملة اجل�س��دية والعاطفية، والعتداء اجلن�سي، 
والإهمال، وال�ستغالل الذي يوؤدي اإىل �رصر فعلي 
اأو حمتم��ل ل�س��حة الطف��ل والتنمي��ة اأو الكرام��ة. 
و�س��من هذا التعريف الوا�س��ع، هناك خم�سة اأنواع 
فرعية ميك��ن متييزه��ا: العتداء اجل�س��دي، العنف 
اجلن�سي، الإهمال واملعاملة املنطوية على اإهمال، 
�س��وء املعامل��ة العاطفي��ة، وال�س��تغالل. م�س��دداً، 
ان الأم��ر ياأخ��ذ منح��ى اأك��ر خطورة ح��ن يكون 
م�س��در العنف م��ن القائمن على رعاي��ة الطفل اأو 

امل�سوؤولن عنه.
 اأ�سباب العنف �سد الأطفال

وع��ن ماهية ا�س��باب العنف �س��د الطف��ال وملاذا 
اخ��ذت ت��زداد يف الآون��ة الخرة بّن اخت�س��ا�ش 
ط��ب املجتم��ع: هن��اك  اأ�س��باب اقت�س��ادية، مث��ل 
مع��دلت  وتزاي��د   ، ال�س��عبة  املعي�س��ية  الظ��روف 
الفق��ر والبطالة .واأ�س��باب اجتماعي��ة  مثل التفكك 
الأ���رصي، اخلالف��ات الزوجي��ة، كرب حج��م الأ�رصة 
واإدم��ان املخدرات مم��ا يوؤدي اإىل ت�رصد و�س��ياع 
الأطفال، متابعًا: ومن ال�س��باب الخرى  املفاهيم 
اخلاطئ��ة حول اأ�س��اليب التن�س��ئة الت��ي تقوم على 
افرتا�ش اأن "التن�س��ئة ال�ساحلة" تقت�سي ا�ستخدام 
العق��اب اجل�س��دي اأو اللفظ��ي، اإىل جان��ب غي��اب 
الوعي باأ�ساليب التن�سئة ال�سليمة. لفتًا: اىل ق�سور 
الت�رصيع��ات املعني��ة بحماية الطفول��ة على كافة 
امل�ستويات، وعدم تفعيل القوانن، وغياب اإلزامية 
التبليغ كما ان النتائج املرتتبة على �سوء املعاملة 
�س��وء معامل��ة الأطفال ي�س��بب املعان��اة لالأطفال 
والأ���رص، وميكن اأن تك��ون لها عواق��ب على املدى 

الطويل.
 وبّن د. ال�سعيدي: ان �سوء املعاملة ي�سبب ال�سغط 

ال��ذي يرتافق مع ا�س��طراب يف من��و املخ يف وقت 
مبكر. م�سدداً: ان ال�سغط ال�سديد ميكن اأن يوؤثر �سلبا 
على تطور اجلهاز الع�سبي وجهاز املناعة. موؤكدا: 
اأن الأطفال املعر�س��ن ل�س��وء املعاملة معر�س��ون 
مل�ساكل ال�سحة ال�سلوكية واجل�سدية والعقلية مثل 
ارتكاب العن��ف اأو الوقوع �س��حية للعنف، الكاآبة، 
ال�س��منة املفرط��ة، �س��لوكيات جن�س��ية  التدخ��ن، 
عالية املخاطر، الكحول واإ�ساءة ا�ستعمال العقاقر 

والأدوية )مبا فيها املخدرات(. 
الباح��ث الرتب��وي به��اء املو�س��وي ا�س��ار ، �رصب 
الطفال من قبل عوائلهم لي�ش جرمية ول يحا�س��ب 
علي��ه القانون. م�س��تدركا: لكن اإذا ا�س��تدت العقوبة 
عل��ى الطف��ل وتركت اأذى على ج�س��ده هنا لبد من 
اإيق��اف اله��ل. لفت��ًا، اىل ان هذا التعامل �س��يدفع 
الطفل اىل الهروب والبتعاد عن عائلته والنخراط 

مع اولد ال�سوارع وا�سدقاء ال�سوء وما اكرهم. 
ول��و تكلمنا ب�رصاحة عن الطفال ل ميكن �رصبهم 
والتعامل معهم بق�س��وة فالو�س��ع الأمني والتفكك 
الأ���رصي وغي��اب رب ال�رصة يجعل من ال�س��عوبة 
ال�س��يطرة عل��ى الطف��ال وخ�سو�س��ا يف املراحل 

العمرية الولية والتي تبداأ من البيت واملدر�سة.
ال�رصب امُلربح وتاأديب الأطفال

بينم��ا عل��ق ابراهيم عب��د الرحمن ويعم��ل موظفًا: 
الطف��ل لبد من حما�س��بته ومعاقبته على ما يقوم 

به من اأخطاء واإذا تركته يت�رصف ح�س��ب ما يرغب 
�سوف نفقد ال�سيطرة عليه. متابعًا: عوائلنا جميعها 
اأخطئن��ا ومل نرتكه��ا  ان  بتاأديبن��ا  تق��وم  كان��ت 
ونهرب. مردفًا: اإذا مل يحا�س��ب �س��وف يتمادى يف 
خطئ��ه ول يح��رتم عائلت��ه وعندم��ا يكرب �س��يعلم 

ويتعلم ملاذا كانت العائلة حتا�سبه على اخطائه؟
 لكل �سيء ا�رصار وفوائد وعن ا�رصار �رصب الطفل 
وتعنيف��ه يق��ول الخت�سا�س��ي النف�س��ي د. ج��ودة 
الع��زاوي: اإن �رصب الطفل ي�س��عره بع��دم النتماء 
لالأ���رصة المر الذي يدفعه للهرب. مبينًا: ان �رصب 
الطفل يجعله اأكر عر�س��ة لالنحراف و�سيدا �سهال 

لتبنى �سلوكيات خاطئة.
 واأك��دت الع��زاوي: ان العن��ف جتاه الطف��ل وتكرار 
�رصبه �س��يكون �س��ببا يف �سعف م�س��تواه الدرا�سي 
وانع��دام قدرت��ه على الرتكي��ز واملتابع��ة اليومية 
لدرو�س��ه وواجبات��ه املدر�س��ية يف التوا�س��ل م��ع 
اأن  اىل  م�س��راً  ال�س��ارع.  او  املدر�س��ة  يف  اأقران��ه 
�سخ�س��ية الطف��ل ال��ذي يتعر���ش لل�رصب ت�س��بح 
غ��ر متزن��ة عاطفي��ا ونف�س��يا، كم��ا �س��يعاين من 
نوبات اكتئ��اب اأو نوبات بكاء، اأو نوبات انفعالية 
�س��ديدة احيانًا ل ي�س��يطر عليها، كما انه �سي�س��بح 
عنيداً، متهوراً، موؤذيًا، يبحث عن امل�ساكل واحيانًا 
يختلقها. م�س��يفا، نتيجة �س��عوره بالغربة وغياب 
الأمان يكون اأكر عر�س��ة لالإ�سابة بال�سطرابات 

النف�سية املتعددة.  فيما تقول عذراء احمد موظفة: 
تختلف معاملة الطفل ح�س��ب ثقافة الأهل والبيئة 
وطريق��ة التعام��ل وحتى الكالم فلي���ش َمن يعي�ش 
يف دلل كم��ا َم��ن يعي���ش حمروم��ًا من اب�س��ط ما 
يرغ��ب ب��ه كطف��ل فهن��اك ح�س��اب للطف��ل ب�س��بب 
الأل��ف دينار. مبين��ة: ان جارة له��م تقوم ب�رصب 
ابنه��ا )ب�س��وندة بال�س��تيكية( لأن��ه يطل��ب منه��ا 
األ��ف دين��ار كم�رصف يوم��ي. مو�س��حة: ان الأمر 
يتك��رر كلما طلب ذلك الطفل املبل��غ واحيانًا امام 
النا�ش. م�س��تدركة: لكن ل ي�س��تطيع اأحد ان يتدخل 
ويوق��ف هذه الم عن ت�رصفها ال�س��يء، فمثل هذه 
المور توثر على نف�س��ية الطفل وتعاي�سه يف البيت 
واملجتم��ع واله��روب م��ن البيت الذي ل ي�س��تطيع 

توفر هكذا مبلغ له.
اما في�س��ل عبد املعن فق��د تطرق اىل حالة اخرى 
من ح��الت العنف �س��د الطف��ال و���رصب اأهلهم 
مبين��ا، تعر���ش اأطف��ال لأكر من حال��ة �رصب او 
جتاوز من قبل اطفال اآخرين اإذا كانوا يف املنطقة 
او املدر�سة. م�سيفا: يف كل حادثة احاول ان اأ�سل 
اىل اه��ل الطفال وا�س��كو له��م احلالة ك��ي يكونوا 
عل��ى علم مبا يفعل��ه ابناوؤهم م��ن ت�رصفات وكي 
ل يرتكب��وا هذه التجاوزات مع اطفال اآخرين وهذا 
الأه��م عندي وحتى ل تتكرر ح��الت ال�رصب مرة 
اأخ��رى لكنه��م يتعامل��ون م��ع اأطفاله��م بال�رصب 

 
، اعتل��ن الكرا�س��ي املخ�س�س��ة لكل واح��دة منهن، 
ربطن الأحزمة ب�س��كل جيد، اإحداهن اأبلغت م�سوؤول 
الألع��اب ان الكر�س��ي مك�س��ور وان احل��زام ل يربط 
، ح�س��ب م��ا ذكره �س��هود عي��ان، لكن��ه اأجابها : ل 
تخ��ايف. وما ان دارت اللعبة وارتفعت يف الف�س��اء 
حتى حلقت الطالبة يف الف�ساء حيث �سقط ج�سدها 
على الر�ش و�سعدت روحها نحو ال�سماء.. على اإثر 
ذل��ك وجه��ت مديرية تربي��ة ذي ق��ار بوقف جميع 
ال�س��فرات املدر�س��ية اىل مدين��ة األع��اب النا�رصية، 
حل��ن انته��اء التحقي��ق يف م���رصع الطالبة مبا ل 
يزيد من احلوادث يف لعبة قد ت�سمى "لعبة املوت."
 فرحة كبرة كانت مر�س��ومة على وجوه التلميذات 
وهن ي�س��عدن البا�ش يف �س��فرة مدر�سية نحو احد 
الماك��ن الرتفيهي��ة يف بغداد حيث او�س��لت ابنتي 
زه��راء، طوال الطري��ق كنت اعيد عليه��ا التعليمات 
والتحذي��رات من اللعاب اخلطرة و���رصورة البقاء 
قرب زميالتها واملعلم��ات، على مقربة مني كانت 
اح��دى المه��ات تطلب م��ن املعلم��ة النتب��اه اىل 
ابنته��ا وان متنعها من �س��عود الألعاب اخلطرة، ام 
اخ��رى كان��ت تنّبه ابنته��ا امام املعلم��ة ب�رصورة 
ع��دم البتع��اد والنف��راد، وهك��ذا بقي��ة الأمه��ات 
اللواتي رافقن بناتهن اىل البا�ش املتوقف يف باب 

املدر�سة.  
ال�س��فرات املدر�س��ية التي تنظمه��ا اإدارات املدار�ش 
الآن حتول��ت م��ن �س��فرات تعليمي��ة تثقيفي��ة اىل 
ترفيهي��ة جتاري��ة مقلقة للكث��ر م��ن العوائل التي 
تر�س��خ ل�س��غط اولده��ا وبناته��ا باملوافقة على 
ال�س��رتاك بال�س��فرة وبالت��ايل تط��ول ف��رتة القل��ق 

اليومي وتزداد �ساعاته.   
 حم��زة عب��د اله��ادي - مدر���ش متقاع��د- بّن ان 
تنظيم ال�س��فرات املدر�س��ية �س��ابقًا كان يتم �سمن 
برنام��ج حمدد وهدف علمي اوًل ث��م ياأتي الرتفيه 
ال�س��فرات تنظ��م م�س��بقًا اىل  ثاني��ًا، لذل��ك كان��ت 
املتاح��ف الوطني��ة او الماك��ن الثري��ة املعروفة 
يف البالد ليطلع الطالب ب�سكل ميداين على ما تعلم 

خا�سة يف التاريخ واجلغرافيا.
 عبد الهادي اأو�س��ح ، ب�س��بب الو�س��ع ال�س��تثنائي 
احل��ايل تتج��ه ادارات املدار�ش اىل تنظيم �س��فرات 
مدر�س��ية اىل احلدائ��ق العام��ة واملتنزه��ات ومدن 
الألعاب خا�س��ة الأهلية بدل من الأماكن الرتاثية. 
معل��اًل ذل��ك ببعد املكان او ب�س��بب غل��ق العديد من 
هذه الماكن. م�س��را ، ال�سفرة املدر�سية تعد عاماًل 
مهم��ًا يف توطي��د العالق��ة ب��ن الطال��ب واملعل��م 

وبالعك�ش وبن الطلبة اأي�س��ا، كما ان اجواء ال�سفرة 
هي غر اأجواء الدرا�سة.

 فيم��ا ي��رى املتخ�س���ش يف عل��م النف���ش الدكتور 
�س��تار ن�س��يف بحديثه ،ان ال�س��فرات املدر�سية هي 
احد الأ�س��اليب النف�س��ية التي تلجاأ اإليه��ا املدار�ش 
واملوؤ�س�س��ة الرتبوي��ة ب�س��كل ع��ام من اج��ل تغير 
الواق��ع النف�س��ي والجتماع��ي للطالب ،خ�سو�س��ًا 
يف ه��ذه املرحل��ة املهم��ة والو�س��اع العامة التي 
ت�س��هدها البالد وحتديدا يف جمال نق�ش اخلدمات 

وقلة الماكن الرتفيهية. 
 وا�سار ن�سيف اىل اأن ال�سفرة املدر�سية تخلق اأجواء 
جديدة من الراحة والطماأنينة ت�س��اعد الطالب على 

التفك��ر بعلمي��ة وه��دوء كما انه��ا اأ�س��لوب لتقوية 
الأوا���رص واملحب��ة ب��ن اأركان العملي��ة الرتبوية. 
م�س��يفًا: ان ما تعر�ست له البالد من خماطر اأمنية 
وتداعي��ات اجتماعية �رصخت الن�س��يج الجتماعي 
واألغ��ت العدي��د م��ن الفر���ش الرتفيهية الت��ي كان 

ال�سباب يتمتعون بها.
 ام��ا املدر�ش �س��عدون �س��امل فقد ذك��ر يف حديثه ، 
ان  ال�س��فرات املدر�س��ية الت��ي �س��اركُت فيها خالل 
م�س��رتي التعليمية كثرة ل ميكنني ح�رص عددها. 
م�س��تدركا ، لكنها كانت متنوعة حيث �س��ملت اأغلب 
الأماك��ن الرتفيهي��ة والأثري��ة والرتاثي��ة يف بغداد 

وبع�ش املحافظات القريبة.

وا�س��ار �س��امل  اىل ال�س��فرات العلمية اخلا�س��ة وما 
كان يجن��ى منه��ا م��ن معلوم��ات قّيم��ة تنف��ع يف 
الدرا�س��ة. مبينا: ان هذه ال�سفرات كانت منظمة حلد 
كبر ومن�سقة اي�سا. م�س��ددا: ان ال�سفرات املدر�سية 
كانت تتيح فر�ش التقرب من الطلبة والتعرف على 
اجلوان��ب النف�س��ية والجتماعية لديهم واكت�س��اف 

مواهبهم الفنية والريا�سية والأدبية. 
   يف حن يرى املدر�ش يف اإعدادية ال�س��وي�ش احمد 
كيط��ان، ان غي��اب الأماك��ن العلمي��ة ال�رصوري��ة 
كاملنتدي��ات العلمية والنوادي الثقافية واملتاحف 
واملعار�ش الفنية وغر ذل��ك دفع ادارات املدار�ش 
للبح��ث ع��ن اماك��ن اخ��رى. مبين��ا، ب�س��بب ذل��ك 
اقت�رصت ال�س��فرات املدر�س��ية على احلدائق العامة 
واملتنزه��ات  وم��دن اللع��اب حي��ث حتول��ت اىل 
ترفيهي��ة فقط. مبينا: ان العوائل العراقية م�س��غولة 
بهم��وم احلي��اة اليومي��ة ومتاعبها م��ا مينعها من 
القي��ام بالرح��الت العائلية لذلك جت��د ان الرحالت 
املدر�سية فر�س��ة كبرة لأبنائها للتغير واخلروج 

من النمطية وحالة امللل التي يعي�سونها.
 الدكتور عمر هادي ح�س��ن ذكر يف حديثه �سحفي، 
عل��ى  مقت���رصة  احلالي��ة  املدر�س��ية  ال�س��فرات  ان 
املرحل��ة البتدائي��ة والأماكن حمدودة اي�س��ا مثل 
ال��زوراء او مدين��ة الع��اب الك��رخ او م��دن اللعاب 
ال�س��غرة املنت���رصة يف بع�ش مناط��ق بغداد، هذه 
ال�س��فرات تب��ث الف��رح وامل��رح يف نفو���ش الطلب��ة 
وتعد فر�س��ة لتن�سيط اجل�س��د والعقل.  وا�سار ح�سن 
اىل ان الوق��ت احلا�رص غر مالئم لتنظيم ال�س��فرات 
املدر�سية ب�س��بب ان معظم الماكن الرتاثية الهامة 
يف الب��الد مغلقة اأمام ال�س��فرات املدر�س��ية او عدم 
اإمكاني��ة الذه��اب اليها ب�س��بب الأو�س��اع الأمنية. 
م�س��را اىل املناط��ق الثري��ة يف عكرك��وف واث��ار 
باب��ل وطاق ك���رصي وحتى الرتفيهية م��ن املدينة 
ال�سياحية يف احلبانية ومنطقة ال�سدور يف دياىل.  
موؤكدا، اغلب ال�سفرات التي تقيمها ادارات املدار�ش 

هي لغر�ش نزهة الطلبة فقط. 
ال�س��اد�ش  ال�س��ف  رحي��م" يف  "تب��ارك  الطالب��ة   
البتدائي - مدر�س��ة الزهور- اأب��دت فرحها الكبر 
يف امل�ساركة بال�سفرة املدر�سية التي نظمتها ادارة 
مدر�س��تها حي��ث ق�س��ت وقتا جميال م��ع زميالتها 
تلتق��ي  ان  جميل��ة  فر�س��ة  وكان��ت  ومعلماته��ا 
بزميالتها من بقية ال�سفوف خارج الدوام الر�سمي 
حي��ث اختارت املدر�س��ة مدينة األع��اب الإعالم يف 
�س��ارع فل�س��طن. تبارك جلب��ت معها كمي��ة طعام 
منا�س��بة وزعت البع�ش منها ملعلماتها وزميالتها 
البهج��ة  اث��ارت  جماعي��ة  مائ��دة  اقم��ن  اللوات��ي 

وال�رصور يف نفو�ش الطلبة واملعلمات. 
  مها كمال �س��عيد - معلمة يف مدر�س��ة املوهوبن 
- تقول ، اإن فكرة تنظيم ال�س��فرات املدر�س��ية تاأتي 
�س��من هدف حمدود ومعروف. مبين��ة: اذ يجب ان 
تاأتي �سمن الإطار العلمي كالطالع على املتاحف 
العلمي��ة والرتاثي��ة والتاريخي��ة م��ن اج��ل زي��ادة 
املعرف��ة العلمية ل�رصائح الطلب��ة والطالع ميدانيا 

على اآثار وح�سارة البالد.
كم��ا او�س��حت: ان ه��ذه الزي��ارة لو متت �س��تعطي 
حاف��زا مهم��ا وكب��را للطلب��ة لزي��ادة قابلياته��م 
العلمي��ة والفكرية. مردفة، ان غياب العديد من تلك 
الماك��ن اج��رب اإدارت��ي املدار�ش عل��ى الجتاه اىل 
اماكن ترفيهية حمدودة. لفتة اىل غياب ال�س��فرات 

العلمية والثقافية.
   يف حن ترى منتهى ح�سن – مدّر�سة - اأن عودة 
ال�سفرات املدر�سية من جديد بعد غياب فرتة ب�سبب 
الو�س��ع الأمني جاء ليعطي الأمل للطلبة يف جميع 
املراحل مب�س��تقبل جديد يح��دوه الأم��ل والتفاوؤل. 
م�س��رة ،املدار���ش يف الكثر م��ن دول العامل تنظم 
املدر�س��ية  والرح��الت  ال�س��فرات  م��ن  الع���رصات 
املنهجي��ة والعلمي��ة. لفت��ة اىل ���رصورة ان تبادر 
مديريات الرتبية يف دعم تلك الرحالت وان ت�سارك 
الوزارات املتخ�س�س��ة يف توفر الأماكن والأجواء 
لغر���ش الطالع عل��ى اداء وجتارب تل��ك الوزارات 
وكيفية ال�ستفادة منها يف تدري�ش واي�سال املادة 

الدرا�سية. 
وا�سرت�س��لت ح�س��ن ،ان الهدف من تنظيم  ال�سفرات 
هو لتخفيف ال�سغط النف�سي على الطلبة. م�ستدركة: 
لكن لالأ�س��ف البع�ش من ال�سفرات حتول اىل جتارة 
بن ادارة املدر�س��ة وبع�ش م��دن اللعاب والرتفيه 
م��ن خالل بع�ش ال�س��فقات التي ي��راد منها الربح 
املادي فقط مت�س��ائلة ، اين م�رصح و�س��ينما الطفل 

التي رّبت وان�ساأت العديد من الأجيال؟
املج��د  مدر�س��ة  اأي��ام  اىل  التحقي��ق  ه��ذا  اأع��ادين 
البتدائية وحتديداً يف ال�س��ف ال�س��اد�ش حن طلب 
منا معلم مادة التاريخ اح�س��ار الكتاب يف الرحلة 
املدر�س��ية اىل ) املدائن - اآثار طاق ك�رصى ( وبعد 
ق�س��اء وقت طويل يف ال�س��تمتاع باأجواء ال�س��فرة 
وامل��رح م��ع الزم��الء طل��ب املرح��وم معل��م مادة 
التاريخ ) عبد الرحمن الري�ش ( ح�سور طلبة ال�سف 
ال�س��اد�ش بالقرب من موق��ع اآثار ك�رصى  حيث اخذ 
ي���رصح تاري��خ هذا املوقع وح�س��ب م��ا موجود يف 
املنهاج ، كما طلب من جميع الطلبة امل�س��اركة يف 
احل��وار . منذ ذل��ك احلن وكل املعلوم��ات عن اآثار 

املدائن وطاق ك�رصى را�سخة يف ذهني وذاكرتي.

ينتقدها البعض.. ضرب األطفال عقوبة أم تربية؟
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انتهت من و�ضع 
م�ضتلزمات ال�ضفرة 

املدر�ضية يف 
احلقيبة اخلا�ضة، 
وانتظرت ال�ضباح 

حني اأقلتهم احلافلة 
اىل مدينة األعاب 

النا�ضرية، حلظات 
اوىل غلب عليها 

الفرح واملرح، حيث 
اأخذن بالت�ضابق نحو 

الألعاب، جمموعة 
منهن اجتهت 

�ضوب لعبة ت�ضمى 
)دي�ضكفري( 

5


