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في مجالس أولياء أمور الطلبة :

تعاون بين الهيئات التدريسية والشرطة المجتمعية لرصد الظواهر السلبية
بغداد -عدوية الهاللي

يف جمل�س للآباء اقامته احدى املدار�س
االبتدائية يف قاطع الكرخ  ،مل تكن مديرة
املدر�سة هي الوحيدة التي تلتقي ب�أولياء
االمور ملحاولة خلق �صلة وتعاون بني
املدر�سة واهايل الطلبة بل ان�ضم اليها رئي�س
جمل�س االباء املنتخب من قبل اولياء االمور
وم�رشفة تربوية من وزارة الرتبية ومنت�سبون
من ال�رشطة املجتمعية بهدف توعية الطلبة
واالهايل بدور االجهزة االمنية يف ر�صد
الظواهر ال�سلبية يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية
..بهذه الطريقة  ،مل تعد جمال�س االباء جمرد
منا�سبة مو�سمية يلتقي فيها الآباء بالهيئات
التدري�سية لالطالع على م�ستوى اوالدهم
الدرا�سي بل حتولت اىل ندوات توعوية معززة
بالنقا�شات الفاعلة وو�ضع اخلطط الكفيلة

بتح�سني امل�ستوى العلمي والرتبوي واالخالقي
يف املدار�س ..فماهي �أهم امل�شاكل التي تتم
مناق�شتها يف جمال�س الآباء ؟ .

فهم خاطيء

ترى �آمال ثابت  /مديرة مدر�سة ثانوية
للبنات  /ان هنالك اولياء امور على ا�ستعداد
للتعاون مع املدر�سة و�آخرون اليتقبلون
اخل�ضوع النظمتها  ،م�شرية اىل ان م�شكلة
الهيئة التدري�سية لي�ست مع الطالبات لأن من
مهامها ايجاد طرق خمتلفة للتعامل معهن
وتطبيق االنظمة والقوانني الرتبوية  ،لكن
امل�شكلة احلقيقية هي مع اولياء االمور الذين
اليتعاونون مع املدار�س من خالل تزويد
بناتهم بالهواتف املحمولة وت�ساهلهم يف
حالة الغياب مع االميان الكامل بان �أبناءهم
دائما على حق ..وتعزو ثابت ال�سبب اىل فهم

القوانني احلالية التي انتجتها الدميقراطية
ب�شكل خاطيء اذ بات االهل يعتقدون بان
من حق الطالب ان يفعل اي �شيء من دون
عقوبة بينما يرتتب على املدر�سة حما�سبة
الطالبات على خمالفة الزي املوحد وانخفا�ض
امل�ستوى العلمي والتجاوز على املدر�سات
لذا نحاول – واحلديث ملديرة املدر�سة  -ان
ن�ضع اولياء االمور يف املرحلة االخرية بعد ان
ن�ستنفذ كل الو�سائل يف حل م�شاكل الطالبات
فقد ت�سوء االمور يف حال تدخلهم لأنهم قد
يحرموا ابنتهم من الدرا�سة اذا كانوا متع�صبني
او ي�شجعونها على التمادي يف اخلط�أ اذا مل
يعرتفوا بتق�صريها ..
اما مي�سون �أمني  /مديرة مدر�سة ابتدائية
فت�ؤكد على �رضورة متابعة االهل الطفالهم
من الناحية العلمية وال�صحية اذ يعاين
العديد من االطفال من االهمال فيتعر�ضون
لال�صابة باالمرا�ض والعدوى �أو ي�ضطرون
ل�رشاء منتجات منتهية ال�صالحية من احلانوت
املدر�سي لأن امهاتهم التهيء لهم فطورا
�صحيا  ،م�شرية اىل ا�ستحداث درو�س للتقوية
يف ايام ال�سبت �ضمن امل�رشوع الوطني التابع
ملديرية الكرخ االوىل وتفرغ املعلمات لها
بهدف رفع امل�ستوى العلمي للطلبة لكن الغريب
يف الأمر ان ح�ضور الطلبة اليها قليل جدا فهل
يرتتب على املدر�سة متابعة الطلبة �أكرث من
االهل ؟!.
من جهتها  ،تنتقد امل�رشفة الرتبوية ( الهام
حممد) اهمال البع�ض البنائهم من خالل
ال�سماح لهم بامتالك اجهزة موبايل خا�صة
وانها عرثت ذات مرة على موبايل لدى طفل
ي�ضم افالما م�سيئة ووجدت خالل جولتها
التفتي�شية طفال ي�ضع و�شما مع حالقة حاجبيه
..وتطالب امل�رشفة الرتبوية االهل بتفتي�ش
حقائب اوالدهم ومراقبة �سلوكهم م�ؤكدة على
وجود حاالت تنمر و�رشا�سة لدى بع�ض الطلبة
وت�شكيلهم ع�صابات تقوم بايذاء زمالئهم
ال�صغار ف�ضال عن التحر�ش اجلن�سي وانخفا�ض
امل�ستوى العلمي لعدم متابعة االهل لهم ..

�رضورة التعاون

يف جميع املدار�س � ،صار من ال�رضوري م�ؤخرا
انتخاب من ميثل اولياء االمور لي�شكل حلقة
ربط بينهم وبني املدر�سة ..عن دور رئي�س
جمل�س الآباء يف املرحلة االبتدائية حتدث
رئي�س جمل�س االباء كامل ح�سني قائال بان
العائلة التي يغيب فيها رب العمل طوال اليوم
اليحظى ابنا�ؤها بالرعاية الكافية ف�ضال عن

ناشطون يسخرون من قرار البرلمان بشأن
األلعاب االلكترونية :مبروك للعراق

بغداد – متابعة

�سخر نا�شطون عرب مواقع التوا�صل االجتماعي من قيام جمل�س
النواب بحظر الألعاب االلكرتونية "املحر�ضة على العنف" وتركه
الت�صويت على امل�شاريع املهمة التي تخدم املواطن.
وتقول النا�شطة �سمرية داود� ،إن "ما �صوت عليه جمل�س النواب
ال يف احلرية ال�شخ�صية
هو غري مقبول متاما لأن ذلك يعترب تدخ ً
للمواطن" ،مبينة انه "كان االجدر بالربملان �أن يحل م�شاكل العراق
ويتخذ قرارات ب�ش�أن الق�ضاء على الف�ساد و�إيجاد حلول مل�شكلة
الكهرباء التي يعاين منها البلد منذ �سنني طويلة".
وت�ضيف داود� ،أنه "بالرغم من �أنها �ضد هذه الألعاب ،اال �أن هناك
م�شاكل كبرية يف البلد ويجب اال�رساع بحلها ال �أن نركز على �أمور
تافهة".
من جانبه ،يقول النا�شط با�سم اجلمايل� ،إن "�أع�ضاء جمل�س النواب
اتفقوا على �إلغاء لعبة البوبجي بيوم واحد ،فيما مل يتفقوا على
م�ستقبل البلد و�إيجاد حل مل�شكلة البطالة املتف�شية بني ال�شباب".
ويتابع اجلمايل يف تغريدته متحدث ًا باللغة العامية�" ،شلون بلد
دميقراطي يلغي �أ�شياء من حق املواطن ميار�سها  .......ب�س كان
الأ�صح يقرون قوانني تفيد البلد اقت�صادية وتعليمية ال ان مينعون
حريات �شخ�صية".
ال "مربوك
فيما �سخر النا�شط حممد ال�سعيدي من هذا القرار قائ َ

للعراق على خطوة الربملان ....العراقي راح يعي�ش حياة كرمية
ويعي�ش مرتاح امان ورفاهية وقانون ونزاهة بعد هذا القرار".
ويلفت ال�سعيدي� ،إىل �أنه "كان الأف�ضل البحث يف �أ�سباب جلوء
ال�شباب والأطفال �إىل الألعاب الإلكرتونية و�أهمها البطالة وعدم
وجود دعم من قبل الوزارات و�أهمها ال�شباب".
و�صوت جمل�س النواب يف جل�سته� ،أم�س االربعاء 17 (،ني�سان
 )2019بالإجماع على حظر االلعاب االلكرتونية او املتاجرة بها
التي حتر�ض على العنف( ،بوبجي /فورتنايت  /احلوت الأزرق)
كونها تهدد االمن االجتماعي واالخالقي والرتبوي والتعليمي" .
فيما �أكد مركز االعالم الرقمي �أن جمل�س النواب وقع �ضحية الإ�شاعة
وحظر لعبة (احلوت الأزرق) التي ال وجود لها.
وذكر فريق الر�صد يف املركز يف بيان تعليق ًا على قرار جمل�س
النواب ،حظر � 3ألعاب �إليكرتونية حتر�ض على العنف� ،أن "الألعاب
التي �أدرجها الربملان يف قراره هي لعبة البوبجي PUBG
ولعبة الفورتنايت  Fortniteولعبة ا�سماها القرار بلعبة (احلوت
االزرق)".
و�أ�ضاف البيان� ،أنه "ال وجود للعبة احلوت الأزرق ال يف العراق وال
يف �أي دولة �أخرى ،وال يعدو ا�سم لعبة احلوت الأزرق �سوى �إ�شاعة
انطلقت قبل ب�ضعة �أعوام وال وجود لها يف الواقع".
ودعا املركز ،اجلهات احلكومية والربملانية العراقية �إىل "ا�ست�شارة
املخت�صني قبل اتخاذ القرارات التقنية والإعالن عنها".

ت�أثري العنف اال�رسي على نف�سيات الطلبة
وانعكا�س ذلك على م�ستواهم العلمي  ،ويطالب
ح�سني االهايل بح�ضور جمال�س الآباء لغر�ض
ازالة احلواجز بني املعلمني واولياء االمور
ماي�ؤدي اىل احاطة الطالب بجو من الثقة
واالمان ،ولكي يتم تبادل الراي بينهم فيما
يتعلق بن�ش�أة االبناء ولتعريف االباء بدور
املعلم و�رضورة التعاون حلل امل�شاكل التي
تواجه الطلبة وطرح املقرتحات التي تعمل
على تطوير امل�ؤ�س�سة الرتبوية..
يف الوقت الذي ترى فيه رئي�سة جمل�س االباء يف
ثانوية للبنات ( �سلوى هادي �صالح) ان دورها
يقوم على توعية الطالبات ومراقبة �سلوكهن
وم�ساعدة االهل على التدخل االيجابي حلل
م�شاكل بناتهم بالتعاون مع ادارة املدر�سة اذ
البد �أن ي�صدق االهل بان بناتهم يف �سن خطري

وقد يتعر�ضن للخط�أ فال يكتفون مبعاقبتهم
بل عليهم تقوميهن وتعويدهن على االلتزام
بالنظام واحرتام املدر�سات وعدم التجاوز
عليهن ..

حلقة و�صل

باال�ضافة اىل دورها يف اقامة ندوات توعوية
يف املدار�س  ،تواظب ال�رشطة املجتمعية على
ح�ضور جمال�س الآباء كونها حلقة و�صل بني
املواطن واالجهزة االمنية ومن اهدافها تعزيز
ثقة املواطن باالجهزة االمنية ور�صد احلاالت
ال�سلبية يف املجتمع وايجاد احللول لها ..
وقد اكد منت�سبو ال�رشطة املجتمعية يف قاطع
اخل�رضاء خالل حديثهم الولياء االمور على
وجود ظواهر و�سلوكيات �سلبية رمبا تكون
بعيدة عن انظار اال�رسة العراقية لكنها تعمل
على ابعاد اوالدهم اعن ا�صول الرتبية اال�سا�سية

التي يتمناها االهل وي�شكل ذلك معاناة لالهل
والهيئات التدري�سية التي تكت�شف تلك احلاالت
مايجعل من عملية التعاون بني اولياء االمور
والكادر التدري�سي امرا مهما فهم االقرب اىل
اوالدهم وطلبتهم اما دور ال�رشطة املجتمعية
فيقوم على الت�صدي للظاهرة ال�سلبية وفق
القانون  ،فهنالك على �سبيل املثال ظاهرة
ا�ستخدام االطفال للموبايل وعدم حتكم االهل
بطريقة ا�ستخدامهم له وظاهرة التحر�ش يف
املدار�س املختلطة وامام مدار�س الفتيات
ف�ضال عن انت�شار املخدرات يف بع�ض املدار�س
مايدعو االهل اىل ابعاد اوالدهم عن ا�صدقاء
ال�سوء والرتدد على املقاهي  ،ويف مايخ�ص
ال�رشطة املجتمعية فهي تعمل على توعية
الطلبة مبخاطر املخدرات وعواقب التحر�ش
واالبتزاز االلكرتوين والتن�سيق مع االجهزة

