
�أول �ضحية  ده�س   ) ) �ضامر �ضالم  �لطفل  مل يكن 
ب�ضبب  كبدها،  فلذة  فقدت  لأ�رسة  وجع  �آخر  ول 
قيادة مر�هق ملركبة حمل، فقبل �أقل من �ضهر كان 
و�لدته  وكانت  بدر�جته،  منزله   قرب  يلهو  �لطفل 
در�جته  ب�رس�ء  فرحته  ت�ضاركه  منه  مقربة  على 
�أطلقها  �لتي  �ل�ضامتة  �ل�رسخة  كانت  �لهو�ئية، 
قلب �لأم قد عقد ل�ضانها من �أن تقول لذلك �ملر�هق 
�رتباك  لكن  طفلي(  عن  بعيد�  �نحرف  )توقف 
�لدر�جة  و�أخذ  �ل�ضيطرة  �أفقده  قد  �حلدث  �ل�ضائق 

و�لطفل بني �لعجالت لأجله �حلتمي.
و�لد �لطفل �لذي حاول �أن يق�س علينا حكاية موت 
ر�جعون"  �ليه  و�نا  هلل  "�نا  بقول  �بتد�أها  طفله 
يف  و�مت:  ولده  بفقد  نف�ضه  يرثي  بدموعه  وعاد 
�ضارعنا كان هناك بناء وتعمري دور و�عتدنا على 
�أن متر �ضيار�ت نقل مو�د �لبناء وتفريغ حمولتها، 
�لقانونية  �ل�ضن  دون  يقودها  من  �أ�ضاهد  وكنت 
�لتهور يف  �ألحظ  بالقيادة، وكنت  له  ي�ضمح  �لذي 
ليحتمل  �ل�ضارع  �ن  من  بالرغم  �ل�ضياقة،  طريقة 
�ضاألت  �خرج  و�نا  نف�ضه  �ليوم  ويف  )�ملهاتر�ت(، 
حقا  �لأمر  فقال:  هوؤلء؟  يحا�ضب  متى  جاري 
من  قليلة  �ضاعات  وبعد  عنده،  �لوقوف  ي�ضتحق 
هذ� �حلو�ر ح�ضل مامل يكن يف ح�ضاباتي هو ذ�ته 

قد  كان  �ضكانيا(  )لوري  يقود  كان  �لذي  �ل�ضائق 
�أزهق روح فلذة كبدي.

وتتحدث �أم �ضالم جارة �أبو �ضامر قائلة: من �لأمل 
�أن يذهب طفل �ضحية لتهور غري م�ضوؤول ملر�هق 
�ل�ضحية  �أهل  يدفعه  �لذي  �لباهظ  �لثمن  ويكون 
وهذ�  ب�ضهولة،  مغادرتهم  لميكن  ووجعا  �أملا 
�حلادث للطفل �ضامر قد �أملنا نحن جري�نهم فكيف 
مقابل  لأهله  )دية(  بدفع  �لأمر  �نتهى  باأ�رسته، 

�ضحب �ل�ضكوى �ملقدمة �ضد �ل�ضائق �ملر�هق.
فتقول:  عاما   33 علي  عطور  �ل�ضيدة  وحتدثت 
�لأطفال  �أقطنها  تخلو من  �لتي  �ل�ضكنية  �ملنطقة 
من  �ملر�هقني  �ضجع  ما  بال�ضارع  يلهون  �لذين 
وكاأنها  فائقة  ب�رسعة  �هاليهم  �ضيار�ت  قيادة 
�لطامة  فهي  �لكبرية  �ل�ضيار�ت  �ما  �ضباق،  حلبة 
مركبة  �ضائق  �أن  �ىل  �ل�ضارة  �أود  وهنا  �لكربى، 
حالة  يف  ب�رسعة  يقودها  ما  غالبا  �لنفايات 
�ىل  �ل�ضارة  مع  �أطفال،  �ضيارة  وكاأنها  )مز�جية( 
من  هو  يكون  �لنفايات  يجمع  �لذي  �لعامل  �أن 
يقودها عو�ضا عن �ل�ضائق �لأ�ضلي �لذي يكون يف 

غالب �لمر )تعبان( �أو يف مز�ج غري مريح .
�لدويل يف �جلامعة �مل�ضتن�رسية  �لقانون  �أ�ضتاذة 
و�لأعر�ف  �لقو�نني  يف  تقول:  �لقهار  عبد  ثر�ء 

خا�ضة  ون�ضو�س  بنود  هناك  تكون  �لدولية 
معاملتهم،  �أولويات  حتدد  و�ملر�هقني  بالأحد�ث 
بهذ�  خا�ضة  بنود  هناك  �جلنائي  �لقانون  ويف 
�جلانب، وكذلك �لقانون �ملدين و�لقانون �ملروري، 
عن  مبعزل  �لتطبيق  هذ�  يكون  �ن  لميكن  لذ� 
�لفو�ضى يف  �لعر�ق ومن ثم حتدث  تطبيقاته يف 
حالة عدم �لتطبيق، وحالت �لقيادة �لع�ضو�ئية �أو 
غري �مل�ضوؤولة لهذه �ل�رسيحة باتت تقلق �لعو�ئل، 
لذ� لبد من تطبيق قانون �ملرور بال�ضكل �حلازم 
من  باأعد�د  تذهب  �لتي  �حلو�دث  هذه  من  للحد 

�لأبرياء �ضحايا لأخطاء مل يكن لهم دور فيها.
رعد  �ملرور  مفو�س  بني  بغد�د  مرور  مديرية  من 
حق  على  �لتجاوز�ت  نكر�ن  لميكن  �نه  قا�ضم  
قبل  من  �ل�ضابلة  من  م�ضتخدميه  وحقوق  �ل�ضارع 
�ل�ضارع  ي�ضتخدم  ممن  �دق  وب�ضكل  �ملتجاوزين 
�ل�ضن  دون  يكون  �أن  رخ�ضة  دون  مركبته  ويقود 
�لقانونية ويقود مركبة حمل �و �ضيار�ت نقل مو�د 
عليها  يعاقب  �حلالت  وهذه  )�للوريات(  �لبناء 
حالة  يف  و�ل�ضجن  بالغر�مة  �ملروري  �لقانون 

وقوع حادثة.
ر�ضد  مت  �لأخريتني  �ل�ضنتني  "يف  و��ضاف 
وحجز  وحما�ضبتهم  و�ضبطهم  �ملخالفني 
�لتجاوز�ت  �نخفا�س  �ىل  �أدى  ما  مركباتهم، 
بعيدة  معينة  مناطق  د�خل  يف  حم�ضورة  وباتت 
�ضائقني   ولكن يف حالة وجود  رقابتنا،  عن عني 
حمل  �ضيار�ت  لقيادة  به  �مل�ضموح  �ل�ضن  دون 
وغريها من �أنو�ع �ملركبات لبد من ت�ضجيل رقم 
بحقهم  يلزم  ما  لتخاذ  عنها،  و�لبالغ  �ملركبة 

كونهم يعر�ضون  �رو�ح �ملو�طنني للخطر".
يجيز  ل  و�رسيح  و��ضح  قانون  "هناك  و�و�ضح 
قيادة  �أو  ع�رسة  �لثامنة  �ضن  حتت  �حلدث  قيادة 
مركبة برخ�ضة مزورة "،موؤكد� �ن �لقانون �ضيطبق 
ب�ضكل �أ�ضد يف هذه �حلالة و�ضتكون جرمية مرورية 

يعاقب عليها �لقانون.
مت�ضكهم  �أ�ضباب  �ملد�ر�س  طالب  �أو�ضح  وقد 
على  �ملدر�ضة،  �إىل  للذهاب  �خلا�ضة  ب�ضيار�تهم 
�لرغم من �إقر�رهم مبخالفتهم لقو�نني �ملرور، و�إن 
كان بع�ضها غري مقنع ول يربر �للجوء ملثل هذ� 
�لفعل، فالطالب �ضعيد �ملزروعي من �لذين �عتادو� 
�خلا�ضة  ب�ضيار�تهم  �ملدر�ضة  �إىل  �لذهاب  على 
يقول: �أذهب يوميًا �إىل �ملدر�ضة ب�ضيارتي �خلا�ضة 
علمًا باأنني ل �أحمل رخ�ضة قيادة، و�عتدت على 
�ضنو�ت  ثالث  منذ  ب�ضيارتي  �ملدر�ضة  �إىل  �لذهاب 
�أي من �أن كنت يف �ل�ضف �لعا�رس، رغم �أن �مل�ضافة 
بالوقت من �لبيت �إىل �ملدر�ضة ت�ضتغرق ما يقارب 
خم�س دقائق فقط ولكن مع عدم وجود �لرف�س من 
�ل�ضيارة لدي ت�ضجعت على ��ضتخد�م  �لأهل وتوفر 
�لتي  �لقبول  حالة  فاإن  ذلك  �إىل  �إ�ضافة  �ل�ضيارة، 
�لعتماد علي  �إىل  و�لدي تعود  ح�ضلت عليها من 
يف �لقيام بعملية ق�ضاء حاجات �ملنزل بال�ضيارة. 
�أثناء  �ملزروعي  �ضهدها  �لتي  �مل�ضاكل  �أهم  وعن 
ق�ض�س  له  كانت  �ملدر�ضة  �إىل  �ليومي  ذهابه 

�لق�ض�س  �أهم  �إحدى  عن  وحدثنا  لنا،  يذكرها 
�ملتهورة  بال�ضتعر��ضات  �لطالب  قيام  قائاًل: 
�ملدر�ضة  بجانب  تكن  مل  و�إن  يوميًا  نر�ها  كنا 
�ل�رسطة  رجال  �أعني  عن  بعيدة  مناطق  يف  تكون 
نظر�ً لتو�جدهم �أمام �ملدر�ضة ب�ضكل م�ضتمر، و�أهم 
ق�ضة ميكن ذكرها خروج �أحد �لطالب من �ملدر�ضة 
�أدى  �لذي  وهو يقود �ملركبة بتهور وجنون �لأمر 
�إىل ��ضطد�مه باأحد �لطالب �لذين يعربون �ل�ضارع 
�مل�ضاب  �لطالب  �أن  �حلمد  وهلل  �ملدر�ضة  �أمام 
�ل�ضائق  ��ضتخد�م  ب�ضبب  بليغة  �إ�ضابته  تكن  مل 

للمكابح يف �لوقت �ملنا�ضب.
ويذكر لنا �لطالب �ضعود دروي�س ق�ضة �أحد �أ�ضدقائه 
�لأخرية  �حل�ضة  �أنهينا  عندما  قائاًل:  �ملدر�ضة  يف 
�لذي  �ضديقي  ور�فقت  �لبيت  �إىل  للذهاب  خرجنا 
�ملدر�ضة  من  خروجنا  وعند  �أخيه،  �ضيارة  �أح�رس 
ب�ضكل متهور  �ضيار�تهم  �لطالب بقيادة  بد�أ بع�س 
وبالتايل  للمدر�ضة،  �لأخري  �ملخرج  منعطف  عند 
و�نحرف  ذ�ته  بالعمل  للقيام  �ضديقي  حتم�س 
بال�ضيارة حتى تدهورت بنا �إىل �أ�ضفل �ل�ضارع، وهلل 
�أن �ضاحبي  �حلمد مل ن�ضب باأي مكروه مع �لعلم 
مع  �لتعامل  مت  وبالتايل  قيادة  رخ�ضة  ميلك  ل 
�لقيادة  �أحد �حل�ضور  �ملوقف ب�ضكل �رسيع وتوىل 

بدل �لطالب حتى يجنبه �مل�ضوؤولية �أمام �ل�رسطة، 
فرتة  خالل  �أكرب  ب�ضكل  �مل�ضاكل  مالحظة  وميكن 
�لكثري من  �لمتحانات يف �ملد�ر�س حيث يحاول 
�ل�ضيارة  قيادة  مهارة  يف  فنياتهم  �إثبات  �لطلبة 
بها  يقومون  �لتي  �خلطرة  �حلركات  خالل  من 

و�لتي يرون من خاللها باأنهم متميزون.
�جتماعي  �خت�ضا�ضي  با�ضم  بدر  حممد  ويرى 
تتعار�س  قد  و�ضلوكياته  �ملجتمع  طبيعة  �أن 
ب�ضكل  ذلك  وتبني  تخالفه  ل  ولكن  �لقانون  مع 
�أو�ضح من خالل �خلدمات �لتي يقوم بها �لطالب 
�لأمر  ويل  بها  يقوم  �أن  �ملفرت�س  من  و�لتي 
م�ضتغاًل  �لدور  بهذ�  �لطالب  يقوم  لن�ضغاله  ونظر�ً 
�ن�ضغال ويل �لأمر للقيادة ب�ضلبية، لذلك كما ذكرت 
ولكن  بال�ضكل  �لقانون  يخالف  قد  �لطالب  فاإن 
بامل�ضمون ل يخالف �لقانون �إذ� �أح�ضن ��ضتخد�م 
�ملركبة من خالل تقدميه خلدمات �لأ�رسة، ويدفعه 
لذلك باأنه قد بلغ �ضن �لر�ضد وميكنه �لعتماد على 
رجل  �أي  مثل  مثله  �مل�ضوؤوليات  وحتمل  نف�ضه 
�إ�ضافة �إىل �أن �حلافلة �ملدر�ضية جترب �لطالب على 
بع�س  �أن  كما  �ضباحًا،  مبكر�ً  �لنوم  من  �ل�ضحو 
تقليدي  باأنه  �لبا�س  �إىل  ينظرون  �ل�ضباب  �لطلبة 
�إىل  ي�ضيف  �حلافلة  ��ضتعمال  باأن  �لطالب  ويرى 

باأن  �لطالب  بع�س  ويرى  �لفقر،  �ضفة  �لطالب 
ميرحون  للت�ضلية  و�ضيلة  عن  عبارة  هي  �ملركبة 
بها ويت�ضلون وخا�ضة باأنهم يف مرحلة �ملر�هقة 
ويرون باأن �إثارة �ل�ضوت �لذي يخرج من �ملركبة 
�ملثال  �ضبيل  وعلى  بال�ضعادة  ي�ضعرون  يجعلهم 
زميله  �إ�ضابة  يف  �لطائ�ضني  �لطالب  �أحد  ت�ضبب 
من خالل عملية ت�ضادمه ب�ضيارة �أحد �لطالب مما 

ت�ضبب يف ك�رس �ضاق �لآخر �إثر هذ� �حلادث.
�ل�ضف  يف  هويدن  بن  عبد�هلل  �لطالب  ويوؤكد 
�لخت�ضا�ضي  �إليه  ذهب  ما  ع�رس  �حلادي 
�لجتماعي من �لد�فع لدى بع�س �لطلبة يف قيادة 
�ملدر�ضة  �إىل  يوميًا  �أجته  �إنني  فيقول:  �ملركبات 
ب�ضيارتي وذلك لأن �حلافلة جتربنا على �لنهو�س 
ب�ضبب  فطورنا  نهمل  وجتعلنا  باكر�ً  �لنوم  من 
��ضتخد�منا  فور  منلكه  ل  قد  �لذي  �ل�ضيق  �لوقت 
�لكافية  �لقناعة  لديه  تكن  مل  وو�لدي  للحافلة، 
�أثناء  �خلا�ضة  للمركبة  ��ضتخد�مي  عن  و�لر�ضا 
ذهابي للمدر�ضة ولكن عندما ر�أى باأن �لكثري من 
�لطالب ميلكون �ضيار�ت مال �إىل �لر�ضا يف تلبية 
طلبي، وهذه �ل�ضيارة �لتي �أملكها لي�ضت يل و�إمنا 
�إىل  ذهابي  يف  �حتياجاتي  تلبي  ولكنها  لالأ�رسة 

�ملدر�ضة و�أ�ضعى �إىل ��ضتخد�مها بال�ضكل �جليد.

�د�ر�ت  بع�س  �ن  �ذ  �حلد  هذ�  عند  يتوقف  مل  �لمر 
�ملد�ر�س منعت �دخال �جهزة �ملوبايل �ىل �ملدر�ضة 
يندرج  �ملو�ضوع  �ن  �خرى  مد�ر�س  �عتربت  فيما   ،
�لطلبة  عو�ئل  لدى  �لطمئنان  حالة  ب�ضط  �ضمن 
كان  �ذ�  ل�ضيما  م�ضتمر  ب�ضكل  متابعتهم  ولغر�س 

�لبو�ن خارج �ملنزل لي ظرف ما.
�طفال  خلم�ضة  �م  عاما   44 معلمة   – ح�ضن  �قبال 
م�ضتمرة  ب�ضورة  �ولدها  على  تطمئن  �نها  – تقول 
من خالل �لتحدث �ليهم عن طريق �ملوبايل ، كونهم  
�ضغار� ويف �ملرحلة �لبتد�ئية وبحاجة �ىل �لتوجيه 

و�مل�ضاعدة يف جميع �لوقات.
�لتحدث  عند  �لكاملة  بالر�حة  ت�ضعر  �نها  و��ضافت 
�لدرو�س،  بني  ما  �ل�ضرت�حة  فرت�ت  خالل  معهم 
�حلو�دث  بع�س  من  تعاين  �لبالد  �ن  ل�ضيما 
�لتي متتهن عمليات  خطف  �لجر�مية  و�لع�ضابات 

�لطفال.
 �لنجار عدنان فرحان  45 عاما لديه معمل ل�ضنع 
منهم  ثالثة  �طفال  لربعة  و�ب  �ملنزلية   �لثاث 
�ملوبايل  جهاز  �ن   " ،قال  �لبتد�ئية  �ملرحلة  يف 
�رسوري جد� يف ظل �لظروف �لتي نعي�ضها يف وقتنا 
�لباكر  �ل�ضباح  منذ  بيتي  من  �خرج  فانا  �حلا�رس، 
ول �عود �ل يف �مل�ضاء وخالل هذه �ل�ضاعات ل�عرف 
�ضيئا عن �طفايل ، ولذلك  �عطيت لبنتي يف �ل�ضف 
�ل�ضاد�س �لبتد�ئي وهي �كرب �بنائي   جهاز هاتف 

نقال لتطمئني على �خوتها وو�ضولهم �ىل �لبيت".
�لدكتور �ضامي عبد �لر�ضا  -��ضتاذ جامعي- رف�س 
فكرة ��ضتعمال �ملوبايل من قبل �لتالميذ يف �ملد�ر�س 
تربوي  خطاأ  وجود  ،موؤكد�  و�ملتو�ضطة   �لبتد�ئية 
ي�رس بالطفال ويغري من طريقة تفكريهم، فان�ضغال 
يف  حتى  و�لفالم  �ل�ضور  مب�ضاهدة  �ل�ضغري  �لتلميذ 
�ضائعة   ��ضبح حالة  �لدر�س و�ثناء �ملحا�رسة  قاعة 
وت�ضغل بال وتفكري �لطفال مبا ي�ضاهدونه وي�رسف 
�نتابههم عن �لدر�س ، ��ضف �ىل ذلك �ضيوع �لفالم  
�يادي  �ىل  ت�ضل  �ن  ميكن  �لتي  �لباحية  و�للقطات 
هوؤلء �ل�ضغار وحتدث �رسخا كبري� يف حياتهم �لتي 
�لطفولة  بر�ءة   عن  غريب  �خر  عامل  �ىل  �ضتبعدهم 
�لمر  بد�ية  يف  �لهايل  بع�س  �ن  ورمبا  وجمالها، 
مرور  بعد  ولكن  بابنائهم  �لت�ضال  على  يو�ظبون 
ليتذكرون  وقد  عليه  معتاد�  �لمر  �ضي�ضبح  �لوقت 
�لت�ضال ��ضال  ما يتيح �ملجال ل�ضتخد�م �ملوبايل 
عن  بعيدة  �خرى  ��ضتعمالت  يف  �ل�ضغار  قبل  من 

�لغاية �لتي �ضنع من �جلها هذ� �جلهاز.
رحيم  �لدكتور  بغد�د  جامعة  يف  �لنف�س  علم  ��ضتاذ 

�ل�ضمري حتدث عن هذ� �ملو�ضوع قائال:  م�ضاألة تعليم  
بحاجة  �لبتد�ئية  �ملد�ر�س  يف  و�ل�ضبية  �لطفال 
�مل�ضرتكة  �لطر�ف  �هتمام كبري جد� من جميع  �ىل 
وكبقية  �ملد�ر�س،  و�د�ر�ت  �لعملية،�لهل  هذه  يف 
يكون  وحالت  ظو�هر  تطر�أ  �لخرى  �ملجتمعات 
تاثري �لبع�س منها متعلقا مبنظومة �لقيم �لخالقية 
و�لجتماعية، فعندما يرى طفل �و تلميذ يف �ملرحلة 
 ، �ل�ضارع  �و  �لبيت  يف  ياألفها  مل  �ضورة  �لبتد�ئية 
�ضتدخله  �لتي   و�لتجربة  �لف�ضول  عامل  �ىل  �ضتقوده 
يف م�ضاكل كبرية ، فعمره �ل�ضغري ليوؤهله للخو�س 
�لبع�س  نتائج  ليتحمل  وقد  �لتجارب  تلك  مثل  يف 
منها ، ما ي�ضعه على طريق عامل �لنحر�ف و�جلرمية 
يف �ضن مبكرة جد�، لن �لمر�ضيكون متعلقا بتنفيذ 
رغبات تعود �ن ير�ها يف �ل�ضور و�لفالم  �لتي يتم 
تد�ولها يف �جهزة �ملوبايل، ولذلك نحن نن�ضح بان 
�لخرى  �لت�ضال  لو�ضائل  حمدود�  �لتد�ول  يكون 
�لعمار وبا�رس�ف  كالنرتنت ملن هم يف مثل هذه 
�ل�ضيطرة  من  يتمكنو�  حتى  �لهل،  قبل  من  مبا�رس 

على �بنائهم.
قبل  �لنقال من  �لهاتف  �جهزة  تد�ول  وفيما يخ�س 

�ل�ضمري  ،فاو�ضح  �لبتد�ئية  �ملد�ر�س  يف  �لتالميذ 
�ن هذ� �لمر ميكن �ل�ضيطرة عليه من خالل ��ضتعمال 
�جهزة ب�ضيطة لتوجد فيه تقنيات �لت�ضوير وعر�س 
متنع  �ن  �ملدر�ضة  �د�رة  ،وعلى  و�لفالم  �ل�ضور 
��ضتخد�م �ي جهاز �خر وبالتن�ضيق مع �ولياء �لمور، 
و�ن لترتك �لمر على �لغارب، لن مثل هذه �لظو�هر 
�لكبرية يف  �مل�ضتقبلية  �مل�ضاكل  �ن تكون من  ميكن 
�كرب عدد  �ضتعم على  ، لنها  و�لتعليم  �لرتبية  عجلة 
من  �ملت�رسبني  عدد  �ضيزد�د  وبالتايل  �لطالب  من 
�لنجاح  ن�ضب  تكون  �ن  �ىل  يوؤدي  وهذ�   ، �ملد�ر�س 
�فكار�  يحمل  جيل  ن�ضوء  �ىل  بال�ضافة  متدنية، 
و�لتقاليد  �لعر�ف  مع  لتتما�ضى  �ومتطرفة  فا�ضدة 

�ل�ضائدة يف �ملجتمع �لعر�قي.
من جهته يقول ر��ضد �حمد ويل �أمر طالب يف مدر�ضة 
ما  �إنه ل بد من �إيجاد قر�ر �ضارم ور�دع من وز�رة 
�لرتبية و�لتعليم ملنع ��ضتخد�م �لهو�تف منعًا نهائيًا 
�أ�ضبح  �ملدر�ضة  د�خل  ��ضتخد�مها  لأن  �ملد�ر�س،  يف 
�أن  خا�ضة  �لأمور،  لأولياء  كبري�ً  هاج�ضًا  ي�ضكل 
�جلرعات  ميلكون  ول  قا�رسين،  يعدون  �أبناءهم 
�لثقافية �لكافية، �لتي متنعهم من ��ضتخد�مه ب�ضورة 
�ضن  �أن  بعد  �لقانون  طائلة  حتت  توقعهم  خاطئة 
�لإلكرتونية،  �جلرمية  قانون  �لإمار�تي  �مل�رسع 
د�خل  مر�قبة  كامري�ت  هناك  تكون  باأن  مطالبًا 
�لف�ضول �لدر��ضية، حتى يتم تقنني ��ضتخد�م �لهو�تف 
�لنقالة، وبالتايل حماية �لطلبة من �لوقوع يف بر�ثن 
�جلرمية �لإلكرتونية حفاظًا على م�ضتقبلهم، كما يقع 
�لطلبة  تب�ضري  يف  كبري  عبء  �لرتبية  وز�رة  على 
فري�ضة  يقعو�  ل  حتى  �لإلكرتونية  �جلر�ئم  بقانون 

�ضهلة نتيجة جلهلهم به.
ويقول �ضعيد �إبر�هيم �ملن�ضوري ويل �أمر طالبة، �إن 
يف  للمدر�س  فيديو  مقاطع  ي�ضورون  �لطلبة  بع�س 
يكون  و�ضع  يف  �أو  ع�ضبية  بحالة  فيه  يكون  و�ضع 
يكون  �أو  ويالطفهم،  �لتالميذ  ي�ضاير  �ل�ضدر  من�رسح 
كاأنه يخالف  يبدو  �ملقطع جمتز�أ من و�ضع طبيعي 
�ملوقف �لأ�ضلي، وقد يوؤدي �نت�ضار مثل هذه �ملقاطع 
�إىل بلبلة يف �ملدر�ضة وخارج �ملدر�ضة، وترتتب عليه 
�جلر�ئم  مكافحة  قانون  عليها  يعاقب  خمالفات، 
�لطلبة  ��ضطحاب  م�ضوؤولية  حمماًل  �لإلكرتونية، 
�لذين  �لأمور،  �أولياء  �إىل  �ملدر�ضة  د�خل  �لهو�تف 
بخطورة  و�إعالمهم  �أبنائهم  تثقيف  عليهم  ينبغي 
وبثها  �ملقاطع  وت�ضوير  �لنقالة،  �لهو�تف  ��ضتخد�م 
نظامًا  ت�ضع  �أن  �لرتبية  وز�رة  وعلى  �ملو�قع،  عرب 
�ليوم  خالل  �لهاتف  حمل  للطالب  يتيح  ل  �ضارمًا 
�لدر��ضي، وكذلك معاقبة ويل �لأمر، �لذي ي�ضمح لبنه 

بحمل �لهاتف حتى ميكن �حلد من تلك �لظاهرة.
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مل يعد م�ستغربا ان يحمل 
االطفال يف �سن الثامنة 

والعا�سرة اجهزة الهاتف 
النقال يف حقائبهم 

املدر�سية، فخ�سية اال�سر 
على ابنائهم  من احلوادث 

املوؤ�سفة كانت ال�سبب 
يف اال�سرار على تزويد 
االطفال باجهزة الهاتف 
النقال لغر�ض االت�سال 

عند احلاجة ،غري ان 
ظاهرة ح�سول الطالب 

ال�سغار على هذه االجهزة  
رافقتها ا�ستخدامات 

�سلبية ، منها تداولهم 
للقطات غري الئقة اأخالقيًا 
وافالم القتل واالعدامات 

التي توثق بت�سوير 
الفيديو.
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