
التفتي�ش  نقاط  اإحدى  يف  املاء  قناين  يبيع   
ُت�سمى  كما  الزوراء  متنزه  �سيطرة  يف  وحتديداً 
اأمنيًا، منظره ُيثري ال�سفقة ويعت�رص القلب، يقف 
اىل  للذهاب  يعربون  وهم  الأطفال  لريى  فجاأة 
يحمل  ما  ويرتك  والبالية  املو�سيقى  مدر�سة 
بيده من قناين املاء على حافة الر�سيف ويبداأ 
الطفل  يون�ش  هو!  اإل  يفهمها  ل  بكلمات  ُيتمتم 
ناحل  اعوام  ثمانية  اأو  �سبعة  العمر  من  البالغ 
رّثة،  مالب�سه  �سفراء  ب�رصته  ال�سغري  اجل�سم 
املدر�سة؟  اىل  الذهاب  تريد  األ  اأما  �ساألته  حني 
اأعلم  ول  عائلتي  افتقد  لكني  ذلك  اأريد  اأجاب: 
يتجول  �ساب  اىل  ال�سغري  باأ�سبعه  واأ�سار  اأين؟ 
الأمنية  ال�سيطرة  يف  املزدحمة  ال�سيارات  بني 
يبيع كارت املوبايل وال�سكائر، وجدوه يف اأحد 
ال�سوارع بعد ان هرب من عائلته ب�سبب �رصبه 
املتكرر من اأبيه.  تركنا يون�ش يختل�ش بنظراته 
الطفولية اىل اطفال املدار�ش و ل يعي او يفهم 
ماذا فعل بنف�سه نتيجة هروبه من كنف عائلته؟
 ق�سة يون�ش الذي ميكن اعتباره �سخ�سًا ينحدر 
فَّت  من عائلة فقرية ويعي�ش يف بيت جدرانه �سُ
اأي جتاوز �سكاين ميالأ  ال�سفيح املعدين يف  من 
اهلل  عبد  الطفل  ق�سة  يقابلها  بغداد،  العا�سمة 
وعائلة  الراقية  البيوت  اأحد  يف  يعي�ش  الذي 
م�ستجابة  وطلباته  جيد  مادي  م�ستوى  ذات 
تعّر�ش اىل ال�رصب الب�سيط ولي�ش امُلربح نتيجة 

على  كانت  اجابته  به.  قام  لئق  غري  ت�رصف 
وانتظروا  البيت  من  اأهرب  )�سوف  لعائلته  ذلك 
ذلك(!   �رصب وهروب الأطفال من البيت دون 
او  ال�رصقة  عامل  ودخولهم  باملخاطر،  علمهم 
الجرامية  للع�سابات  م�سيدة  وجعلهم  الت�سول 
يتحّملها  اأ�سباب  الغت�ساب  اىل  وتعر�سهم 
الأهل!  العقوبة والرتبية والبيئة اي�سا وح�سب ما 
قالت الخت�سا�سية الجتماعية د. نور القي�سي، 
ال�سيئة جدا وترتك  العادات  �رصب الطفال من 
لي�ست  الرتبية  ان  م�سيفة:  عليهم،  �سلبيًا  اثراً 
ا�ساليب كثرية ميكن  والعقوبة. هناك  بال�رصب 
عمره  وح�سب  الطفل  �سخ�سية  على  ُتطبق  ان 
القي�سي  وا�سرت�سلت  اي�سا.  الزمنية  واملرحلة 
كاحلا�رص  لي�ش  ال�سابق  الوقت  حديثها:  يف 
وما تربى عليه الآباء والمهات يختلف جذريًا 
احلالية.  الظروف  يف  الأولد  عليه  يرتبى  عما 
مو�سحة، العنف العائلي الذي ُيعامل به بع�ش 
الطفال يف عوائلهم يجب البتعاد عنه جذريًا 
الطفل بالهروب والبتعاد  �سبٌب يف تفكري  لأنه 
عن كنف والديه وعائلته وبالتايل يكون �سيدا 

�سهال لع�سابات اجلرمية! 
على  يجب  الجتماعية:  الخت�سا�سية  وتابعت 
ل  اخطائهم  وت�سحيح  اطفالهم  ار�ساد  العوائل 
كبري،  او  كان  �سغري  خطاأ  كل  على  حما�سبتهم 
وال�سغوطات  والتطورات  التغرّيات  اىل  م�سرية: 

التكنولوجيا  عامل  على  والنفتاح  املجتمعية 
�سببا  تكون  قد  التي  ال�سوء  اأ�سدقاء  ومغريات 
معاملته  ا�ستمرار  حال  يف  الطفل  مترد  يف 
بال�رصب، لن الرتبية الأ�رصية لي�ست كال�سابق 
الآباء  بع�ش  مناق�سة  اأردنا  ولو  جوانبها  بكل 
وَمن يقول اإن �رصب الطفال ل خطر فيه فهذا 
يقومون  الآباء  بع�ش  ان  اىل  منوِّهة:  خطاأ، 
التعليق  مثل  وق�سوة  بعنف  اطفالهم  مبعاقبة 
بالع�سا،  ال�رصب  او  الكهربائية  باملروحة 
كهربائي  ب�سلك  ابنه  ب�رصب  يقوم  من  ومنهم 

لر�سوبه يف المتحان .
طبيب  ال�سعيدي  الر�سا  عبد  بهجت  الدكتور   
حديث  يف  قال  جمتمع  طب  اخت�سا�سي 
ال�سحة  منظمة  تعريف  ح�سب  العنف  �سحفي، 
العمدي  اأو  الق�سدي  ال�ستخدام  هو  العاملية 
الذات  �سد  بذلك   التهديد  اأو  ال�سلطة  اأو  للقوة 
اأو  الأ�سخا�ش  من  عدد  اأو  اآخر  �سخ�ش  �سد  اأو 
اأو  اأذى  ذلك  على  يرتتب  وقد  باأكمله،  املجتمع 
النمو  يف  ا�سطرابًا  اأو  نف�سية  اإ�سابة  اأو  موتًا 
معاملة  اإ�ساءة  يت�سمن  انه  منوِّها:  اأو حرمانًا، 
الأطفال  اإيذاء  اأحيانًا  اإليها  ُي�سار  التي  الطفل، 
واإهمالهم. م�سيفًا: جميع اأ�سكال �سوء املعاملة 
اجلن�سي،  والعتداء  والعاطفية،  اجل�سدية 
�رصر  اإىل  يوؤدي  الذي  وال�ستغالل  والإهمال، 
اأو  والتنمية  الطفل  ل�سحة  حمتمل  اأو  فعلي 
هناك  الوا�سع،  التعريف  هذا  و�سمن  الكرامة. 
العتداء  متييزها:  ميكن  فرعية  اأنواع  خم�سة 
واملعاملة  الإهمال  اجلن�سي،  العنف  اجل�سدي، 
املنطوية على اإهمال، �سوء املعاملة العاطفية، 
وال�ستغالل. م�سدداً، ان الأمر ياأخذ منحى اأكرث 
خطورة حني يكون م�سدر العنف من القائمني 

على رعاية الطفل اأو امل�سوؤولني عنه.
  اأ�سباب العنف �سد الأطفال

وعن ماهية ا�سباب العنف �سد الطفال وملاذا 
اخذت تزداد يف الآونة الخرية بنّي اخت�سا�ش 
مثل  اقت�سادية،  اأ�سباب  هناك   املجتمع:  طب 
معدلت  وتزايد   ، ال�سعبة  املعي�سية  الظروف 
مثل  اجتماعية   .واأ�سباب  والبطالة  الفقر 
كرب  الزوجية،  اخلالفات  الأ�رصي،  التفكك 
اإىل  يوؤدي  املخدرات مما  واإدمان  الأ�رصة  حجم 
ال�سباب  ومن  متابعًا:  الأطفال،  و�سياع  ت�رصد 
اأ�ساليب  حول  اخلاطئة  املفاهيم  الخرى  
"التن�سئة  اأن  افرتا�ش  على  تقوم  التي  التن�سئة 
اجل�سدي  العقاب  ا�ستخدام  تقت�سي  ال�ساحلة" 
باأ�ساليب  الوعي  غياب  جانب  اإىل  اللفظي،  اأو 
الت�رصيعات  ق�سور  اىل  لفتًا:  ال�سليمة.  التن�سئة 
املعنية بحماية الطفولة على كافة امل�ستويات، 
التبليغ  اإلزامية  وغياب  القوانني،  تفعيل  وعدم 
املعاملة  �سوء  على  املرتتبة  النتائج  ان  كما 
لالأطفال  املعاناة  ي�سبب  الأطفال  معاملة  �سوء 
والأ�رص، وميكن اأن تكون لها عواقب على املدى 

الطويل.
ي�سبب  املعاملة  �سوء  ان  ال�سعيدي:  د.  وبنّي   
ال�سغط الذي يرتافق مع ا�سطراب يف منو املخ 
يف وقت مبكر. م�سدداً: ان ال�سغط ال�سديد ميكن 
اأن يوؤثر �سلبا على تطور اجلهاز الع�سبي وجهاز 

ل�سوء  املعر�سني  الأطفال  اأن  موؤكدا:  املناعة. 
ال�سلوكية  ال�سحة  مل�ساكل  معر�سون  املعاملة 
اأو  العنف  ارتكاب  مثل  والعقلية  واجل�سدية 
الوقوع �سحية للعنف، الكاآبة، التدخني، ال�سمنة 
املخاطر،  عالية  جن�سية  �سلوكيات  املفرطة، 
والأدوية  العقاقري  ا�ستعمال  واإ�ساءة  الكحول 

)مبا فيها املخدرات(. 
�رصب   ، ا�سار  املو�سوي  بهاء  الرتبوي  الباحث 
ول  جرمية  لي�ش  عوائلهم  قبل  من  الطفال 
يحا�سب عليه القانون. م�ستدركا: لكن اإذا ا�ستدت 
العقوبة على الطفل وتركت اأذى على ج�سده هنا 
لبد من اإيقاف الهل. لفتًا، اىل ان هذا التعامل 
�سيدفع الطفل اىل الهروب والبتعاد عن عائلته 
ال�سوء  وا�سدقاء  ال�سوارع  اولد  مع  والنخراط 

وما اكرثهم. 
ميكن  ل  الطفال  عن  ب�رصاحة  تكلمنا  ولو 
�رصبهم والتعامل معهم بق�سوة فالو�سع الأمني 
الأ�رصي وغياب رب ال�رصة يجعل من  والتفكك 
ال�سعوبة ال�سيطرة على الطفال وخ�سو�سا يف 
البيت  من  تبداأ  والتي  الولية  العمرية  املراحل 

واملدر�سة.
ال�رصب امُلربح وتاأديب الأطفال

بينما علق ابراهيم عبد الرحمن ويعمل موظفًا: 
ما  على  ومعاقبته  حما�سبته  من  لبد  الطفل 
واإذا تركته يت�رصف ح�سب  اأخطاء  يقوم به من 

متابعًا:  عليه.  ال�سيطرة  نفقد  �سوف  يرغب  ما 
عوائلنا جميعها كانت تقوم بتاأديبنا ان اأخطئنا 
ومل نرتكها ونهرب. مردفًا: اإذا مل يحا�سب �سوف 
وعندما  عائلته  يحرتم  ول  خطئه  يف  يتمادى 
يكرب �سيعلم ويتعلم ملاذا كانت العائلة حتا�سبه 

على اخطائه؟
�رصب  ا�رصار  وعن  وفوائد  ا�رصار  �سيء  لكل   
د.  النف�سي  الخت�سا�سي  يقول  وتعنيفه  الطفل 
بعدم  ي�سعره  الطفل  �رصب  اإن  العزاوي:  جودة 
النتماء لالأ�رصة المر الذي يدفعه للهرب. مبينًا: 
اأكرث عر�سة لالنحراف  الطفل يجعله  ان �رصب 

و�سيدا �سهال لتبنى �سلوكيات خاطئة.
 واأكدت العزاوي: ان العنف جتاه الطفل وتكرار 
�رصبه �سيكون �سببا يف �سعف م�ستواه الدرا�سي 
اليومية  واملتابعة  الرتكيز  على  قدرته  وانعدام 
مع  التوا�سل  يف  املدر�سية  وواجباته  لدرو�سه 
اأن  اىل  م�سرياً  ال�سارع.  او  املدر�سة  يف  اأقرانه 
ت�سبح  لل�رصب  يتعر�ش  الذي  الطفل  �سخ�سية 
من  �سيعاين  كما  ونف�سيا،  عاطفيا  متزنة  غري 
نوبات  اأو  بكاء،  نوبات  اأو  اكتئاب  نوبات 
كما  عليها،  ي�سيطر  ل  احيانًا  �سديدة  انفعالية 
عن  يبحث  موؤذيًا،  متهوراً،  عنيداً،  �سي�سبح  انه 
نتيجة  م�سيفا،  يختلقها.  واحيانًا  امل�ساكل 
اأكرث  يكون  الأمان  وغياب  بالغربة  �سعوره 
النف�سية  بال�سطرابات  لالإ�سابة  عر�سة 

موظفة:  احمد  عذراء  تقول  فيما  املتعددة.  
الأهل  ثقافة  ح�سب  الطفل  معاملة  تختلف 
فلي�ش  الكالم  وحتى  التعامل  وطريقة  والبيئة 
َمن يعي�ش يف دلل كما َمن يعي�ش حمرومًا من 
اب�سط ما يرغب به كطفل فهناك ح�ساب للطفل 
تقوم  لهم  ان جارة  مبينة:  دينار.  الألف  ب�سبب 
ابنها )ب�سوندة بال�ستيكية( لأنه يطلب  ب�رصب 
مو�سحة:  يومي.  كم�رصف  دينار  األف  منها 
املبلغ  الطفل  ذلك  طلب  كلما  يتكرر  الأمر  ان 
واحيانًا امام النا�ش. م�ستدركة: لكن ل ي�ستطيع 
ت�رصفها  عن  الم  هذه  ويوقف  يتدخل  ان  اأحد 
نف�سية  على  توثر  المور  هذه  فمثل  ال�سيء، 
والهروب  واملجتمع  البيت  يف  وتعاي�سه  الطفل 

من البيت الذي ل ي�ستطيع توفري هكذا مبلغ له.
حالة  اىل  تطرق  فقد  املعني  عبد  في�سل  اما   
و�رصب  الطفال  �سد  العنف  حالت  من  اخرى 
حالة  من  لأكرث  اأطفال  تعر�ش  مبينا،  اأهلهم 
�رصب او جتاوز من قبل اطفال اآخرين اإذا كانوا 
يف املنطقة او املدر�سة. م�سيفا: يف كل حادثة 
لهم  وا�سكو  الطفال  اهل  اىل  اأ�سل  ان  احاول 
احلالة كي يكونوا على علم مبا يفعله ابناوؤهم 
التجاوزات  هذه  يرتكبوا  ل  وكي  ت�رصفات  من 
وحتى  عندي  الأهم  وهذا  اآخرين  اطفال  مع 
لكنهم  اأخرى  مرة  ال�رصب  حالت  تتكرر  ل 

يتعاملون مع اأطفالهم بال�رصب والعقاب.

لكنه اأجابها : ل تخايف. وما ان دارت اللعبة وارتفعت 
يف الف�ساء حتى حلقت الطالبة يف الف�ساء حيث �سقط 
ال�سماء..  نحو  روحها  و�سعدت  الر�ش  على  ج�سدها 
بوقف  قار  ذي  تربية  مديرية  وجهت  ذلك  اإثر  على 
جميع ال�سفرات املدر�سية اىل مدينة األعاب النا�رصية، 
حلني انتهاء التحقيق يف م�رصع الطالبة مبا ل يزيد 

من احلوادث يف لعبة قد ت�سمى "لعبة املوت."
التلميذات  وجوه  على  مر�سومة  كانت  كبرية  فرحة   
احد  نحو  مدر�سية  �سفرة  يف  البا�ش  ي�سعدن  وهن 
ابنتي  او�سلت  حيث  بغداد  يف  الرتفيهية  الماكن 
التعليمات  عليها  اعيد  كنت  الطريق  طوال  زهراء، 
والتحذيرات من اللعاب اخلطرة و�رصورة البقاء قرب 
احدى  كانت  مني  مقربة  على  واملعلمات،  زميالتها 
وان  ابنتها  اىل  النتباه  املعلمة  من  تطلب  المهات 
كانت  اخرى  ام  اخلطرة،  الألعاب  �سعود  من  متنعها 
البتعاد  عدم  ب�رصورة  املعلمة  امام  ابنتها  تنّبه 
والنفراد، وهكذا بقية الأمهات اللواتي رافقن بناتهن 

اىل البا�ش املتوقف يف باب املدر�سة.  
ال�سفرات املدر�سية التي تنظمها اإدارات املدار�ش الآن 
ترفيهية  اىل  تثقيفية  تعليمية  �سفرات  من  حتولت 
جتارية مقلقة للكثري من العوائل التي تر�سخ ل�سغط 
بال�سفرة  ال�سرتاك  على  باملوافقة  وبناتها  اولدها 

وبالتايل تطول فرتة القلق اليومي وتزداد �ساعاته.   
 حمزة عبد الهادي - مدر�ش متقاعد- بنّي ان تنظيم 
برنامج  �سمن  يتم  كان  �سابقًا  املدر�سية  ال�سفرات 
حمدد وهدف علمي اوًل ثم ياأتي الرتفيه ثانيًا، لذلك 
كانت ال�سفرات تنظم م�سبقًا اىل املتاحف الوطنية او 
الطالب  ليطلع  البالد  يف  املعروفة  الثرية  الماكن 
التاريخ  يف  خا�سة  تعلم  ما  على  ميداين  ب�سكل 
الو�سع  ب�سبب   ، اأو�سح  الهادي  عبد  واجلغرافيا.  
تنظيم  اىل  املدار�ش  ادارات  تتجه  احلايل  ال�ستثنائي 
واملتنزهات  العامة  احلدائق  اىل  مدر�سية  �سفرات 
الأماكن  من  بدل  الأهلية  خا�سة  الألعاب  ومدن 
الرتاثية. معلاًل ذلك ببعد املكان او ب�سبب غلق العديد 
تعد  املدر�سية  ال�سفرة   ، م�سريا  الماكن.  هذه  من 
واملعلم  الطالب  بني  العالقة  توطيد  يف  مهمًا  عاماًل 
ال�سفرة  اجواء  ان  كما  اأي�سا،  الطلبة  وبني  وبالعك�ش 

هي غري اأجواء الدرا�سة. 

�ستار  الدكتور  النف�ش  علم  يف  املتخ�س�ش  يرى  فيما 
احد  هي  املدر�سية  ال�سفرات  ،ان  بحديثه  ن�سيف 
الأ�ساليب النف�سية التي تلجاأ اإليها املدار�ش واملوؤ�س�سة 
النف�سي  الواقع  تغيري  اجل  من  عام  ب�سكل  الرتبوية 
املرحلة  هذه  يف  ،خ�سو�سًا  للطالب  والجتماعي 
املهمة والو�ساع العامة التي ت�سهدها البالد وحتديدا 

يف جمال نق�ش اخلدمات وقلة الماكن الرتفيهية. 
اأجواء  املدر�سية تخلق  ال�سفرة  اأن  اىل  وا�سار ن�سيف   
على  الطالب  ت�ساعد  والطماأنينة  الراحة  من  جديدة 
لتقوية  اأ�سلوب  انها  كما  وهدوء  بعلمية  التفكري 
الرتبوية.  العملية  اأركان  بني  واملحبة  الأوا�رص 
اأمنية  خماطر  من  البالد  له  تعر�ست  ما  ان  م�سيفًا: 
الجتماعي  الن�سيج  �رصخت  اجتماعية  وتداعيات 
واألغت العديد من الفر�ش الرتفيهية التي كان ال�سباب 
يتمتعون بها.  اما املدر�ش �سعدون �سامل فقد ذكر يف 
فيها  �ساركُت  التي  املدر�سية  ال�سفرات  ان    ، حديثه 
ح�رص  ميكنني  ل  كثرية  التعليمية  م�سريتي  خالل 
�سملت  لكنها كانت متنوعة حيث   ، عددها. م�ستدركا 
اأغلب الأماكن الرتفيهية والأثرية والرتاثية يف بغداد 

وبع�ش املحافظات القريبة.
العلمية اخلا�سة وما كان  ال�سفرات  وا�سار �سامل  اىل 

الدرا�سة.  يف  تنفع  قّيمة  معلومات  من  منها  يجنى 
كبري  حلد  منظمة  كانت  ال�سفرات  هذه  ان  مبينا: 
كانت  املدر�سية  ال�سفرات  ان  م�سددا:  اي�سا.  ومن�سقة 
تتيح فر�ش التقرب من الطلبة والتعرف على اجلوانب 
مواهبهم  واكت�ساف  لديهم  والجتماعية  النف�سية 
الفنية والريا�سية والأدبية.    يف حني يرى املدر�ش 
يف اإعدادية ال�سوي�ش احمد كيطان، ان غياب الأماكن 
والنوادي  العلمية  كاملنتديات  ال�رصورية  العلمية 
ذلك  وغري  الفنية  واملعار�ش  واملتاحف  الثقافية 
دفع ادارات املدار�ش للبحث عن اماكن اخرى. مبينا، 
ب�سبب ذلك اقت�رصت ال�سفرات املدر�سية على احلدائق 
العامة واملتنزهات  ومدن اللعاب حيث حتولت اىل 
م�سغولة  العراقية  العوائل  ان  مبينا:  فقط.  ترفيهية 
بهموم احلياة اليومية ومتاعبها ما مينعها من القيام 
املدر�سية  الرحالت  ان  جتد  لذلك  العائلية  بالرحالت 
النمطية  للتغيري واخلروج من  لأبنائها  فر�سة كبرية 
هادي  عمر  الدكتور  يعي�سونها.  التي  امللل  وحالة 
ال�سفرات املدر�سية  ح�سن ذكر يف حديثه �سحفي، ان 
والأماكن  البتدائية  املرحلة  على  مقت�رصة  احلالية 
حمدودة اي�سا مثل الزوراء او مدينة العاب الكرخ او 
مناطق  بع�ش  يف  املنت�رصة  ال�سغرية  اللعاب  مدن 

نفو�ش  يف  واملرح  الفرح  تبث  ال�سفرات  هذه  بغداد، 
وا�سار  والعقل.   اجل�سد  لتن�سيط  فر�سة  وتعد  الطلبة 
لتنظيم  مالئم  غري  احلا�رص  الوقت  ان  اىل  ح�سن 
الرتاثية  الماكن  ان معظم  ب�سبب  املدر�سية  ال�سفرات 
او  املدر�سية  ال�سفرات  اأمام  مغلقة  البالد  يف  الهامة 
الأمنية.  الأو�ساع  ب�سبب  اليها  الذهاب  اإمكانية  عدم 
الثرية يف عكركوف واثار بابل  م�سريا اىل املناطق 
وطاق ك�رصي وحتى الرتفيهية من املدينة ال�سياحية 
يف احلبانية ومنطقة ال�سدور يف دياىل.  موؤكدا، اغلب 
لغر�ش  هي  املدار�ش  ادارات  تقيمها  التي  ال�سفرات 
يف  رحيم"  "تبارك  الطالبة  فقط.    الطلبة  نزهة 
اأبدت  الزهور-  مدر�سة   - البتدائي  ال�ساد�ش  ال�سف 
التي  املدر�سية  بال�سفرة  امل�ساركة  يف  الكبري  فرحها 
وقتا جميال مع  ادارة مدر�ستها حيث ق�ست  نظمتها 
زميالتها ومعلماتها وكانت فر�سة جميلة ان تلتقي 
الر�سمي  الدوام  خارج  ال�سفوف  بقية  من  بزميالتها 
يف  الإعالم  األعاب  مدينة  املدر�سة  اختارت  حيث 
طعام  كمية  معها  جلبت  تبارك  فل�سطني.  �سارع 
وزميالتها  ملعلماتها  منها  البع�ش  وزعت  منا�سبة 
اللواتي اقمن مائدة جماعية اثارت البهجة وال�رصور 

يف نفو�ش الطلبة واملعلمات. 

  مها كمال �سعيد - معلمة يف مدر�سة املوهوبني - 
تقول ، اإن فكرة تنظيم ال�سفرات املدر�سية تاأتي �سمن 
تاأتي  ان  يجب  اذ  مبينة:  ومعروف.  حمدود  هدف 
�سمن الإطار العلمي كالطالع على املتاحف العلمية 
والرتاثية والتاريخية من اجل زيادة املعرفة العلمية 
اآثار وح�سارة  الطلبة والطالع ميدانيا على  ل�رصائح 
البالد. كما او�سحت: ان هذه الزيارة لو متت �ستعطي 
حافزا مهما وكبريا للطلبة لزيادة قابلياتهم العلمية 
الماكن  تلك  من  العديد  غياب  ان  مردفة،  والفكرية. 
اجرب اإدارتي املدار�ش على الجتاه اىل اماكن ترفيهية 
حمدودة. لفتة اىل غياب ال�سفرات العلمية والثقافية.

   يف حني ترى منتهى ح�سني – مدّر�سة - اأن عودة 
ب�سبب  فرتة  غياب  بعد  جديد  من  املدر�سية  ال�سفرات 
جميع  يف  للطلبة  الأمل  ليعطي  جاء  الأمني  الو�سع 
املراحل مب�ستقبل جديد يحدوه الأمل والتفاوؤل. م�سرية 
،املدار�ش يف الكثري من دول العامل تنظم الع�رصات من 
والعلمية.  املنهجية  املدر�سية  والرحالت  ال�سفرات 
يف  الرتبية  مديريات  تبادر  ان  �رصورة  اىل  لفتة 
الوزارات املتخ�س�سة  الرحالت وان ت�سارك  دعم تلك 
يف توفري الأماكن والأجواء لغر�ش الطالع على اداء 
يف  منها  ال�ستفادة  وكيفية  الوزارات  تلك  وجتارب 
الدرا�سية.  وا�سرت�سلت ح�سني  تدري�ش واي�سال املادة 
ال�سغط  لتخفيف  ال�سفرات هو  تنظيم   الهدف من  ،ان 
البع�ش  لالأ�سف  لكن  م�ستدركة:  الطلبة.  على  النف�سي 
املدر�سة  ادارة  بني  جتارة  اىل  حتول  ال�سفرات  من 
بع�ش  خالل  من  والرتفيه  اللعاب  مدن  وبع�ش 
ال�سفقات التي يراد منها الربح املادي فقط مت�سائلة 
، اين م�رصح و�سينما الطفل التي رّبت وان�ساأت العديد 
مدر�سة  اأيام  اىل  التحقيق  هذا  اأعادين  الأجيال؟  من 
حني  ال�ساد�ش  ال�سف  يف  وحتديداً  البتدائية  املجد 
يف  الكتاب  اح�سار  التاريخ  مادة  معلم  منا  طلب 
اآثار طاق ك�رصى (  الرحلة املدر�سية اىل ) املدائن - 
وبعد ق�ساء وقت طويل يف ال�ستمتاع باأجواء ال�سفرة 
واملرح مع الزمالء طلب املرحوم معلم مادة التاريخ 
) عبد الرحمن الري�ش ( ح�سور طلبة ال�سف ال�ساد�ش 
بالقرب من موقع اآثار ك�رصى  حيث اخذ ي�رصح تاريخ 
هذا املوقع وح�سب ما موجود يف املنهاج ، كما طلب 
من جميع الطلبة امل�ساركة يف احلوار . منذ ذلك احلني 
وكل املعلومات عن اآثار املدائن وطاق ك�رصى را�سخة 

يف ذهني وذاكرتي.
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انتهت من و�سع م�ستلزمات 
ال�سفرة املدر�سية يف 

احلقيبة اخلا�سة، وانتظرت 
ال�سباح حني اأقلتهم 

احلافلة اىل مدينة األعاب 
النا�سرية، حلظات اوىل 
غلب عليها الفرح واملرح، 

حيث اأخذن بالت�سابق 
نحو الألعاب، جمموعة 

منهن اجتهت �سوب لعبة 
ت�سمى )دي�سكفري( ، اعتلني 

الكرا�سي املخ�س�سة لكل 
واحدة منهن، ربطن الأحزمة 

ب�سكل جيد، اإحداهن اأبلغت 
م�سوؤول الألعاب ان الكر�سي 
مك�سور وان احلزام ل يربط 
، ح�سب ما ذكره �سهود عيان، 
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