
تقارير وتحقيقات

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

بتح�سني امل�ستوى العلمي والرتبوي واالخلقي 
تتم  التي  امل�ساكل  اأهم  ..فماهي  املدار�س  يف 

مناق�ستها يف جمال�س االآباء ؟ .
فهم خاطيء 

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

الدميقراطية  انتجتها  التي  احلالية  القوانني 
بان  يعتقدون  االهل  بات  اذ  خاطيء  ب�سكل 
دون  من  �سيء  اي  يفعل  ان  الطالب  حق  من 
حما�سبة  املدر�سة  على  يرتتب  بينما  عقوبة 
الطالبات على خمالفة الزي املوحد وانخفا�س 
املدر�سات  على  والتجاوز  العلمي  امل�ستوى 
ان   - املدر�سة  ملديرة  واحلديث   – نحاول  لذا 
ن�سع اولياء االمور يف املرحلة االخرية بعد ان 
الطالبات  الو�سائل يف حل م�ساكل  ن�ستنفذ كل 
قد  الأنهم  تدخلهم  حال  يف  االمور  ت�سوء  فقد 
يحرموا ابنتهم من الدرا�سة اذا كانوا متع�سبني 
مل  اذا  اخلطاأ  يف  التمادي  على  ي�سجعونها  او 

يعرتفوا بتق�سريها .. 
ابتدائية  مدر�سة  مديرة   / اأمني  مي�سون  اما 
الطفالهم  االهل  متابعة  �رشورة  على  فتوؤكد 
يعاين  اذ  وال�سحية  العلمية  الناحية  من 
فيتعر�سون  االهمال  من  االطفال  من  العديد 
ي�سطرون  اأو  والعدوى  باالمرا�س  لل�سابة 
ل�رشاء منتجات منتهية ال�سلحية من احلانوت 
فطورا  لهم  التهيء  امهاتهم  الأن  املدر�سي 
للتقوية  درو�س  ا�ستحداث  اىل  م�سرية   ، �سحيا 
يف ايام ال�سبت �سمن امل�رشوع الوطني التابع 
لها  املعلمات  وتفرغ  االوىل  الكرخ  ملديرية 
بهدف رفع امل�ستوى العلمي للطلبة لكن الغريب 
يف االأمر ان ح�سور الطلبة اليها قليل جدا فهل 
من  اأكرث  الطلبة  متابعة  املدر�سة  على  يرتتب 

االهل ؟!.
الهام   ( الرتبوية  امل�رشفة  تنتقد   ، جهتها  من 
خلل  من  البنائهم  البع�س  اهمال  حممد( 
خا�سة  موبايل  اجهزة  بامتلك  لهم  ال�سماح 
طفل  لدى  موبايل  على  مرة  ذات  عرثت  وانها 
جولتها  خلل  ووجدت  م�سيئة  افلما  ي�سم 
التفتي�سية طفل ي�سع و�سما مع حلقة حاجبيه 
بتفتي�س  االهل  الرتبوية  امل�رشفة  ..وتطالب 
حقائب اوالدهم ومراقبة �سلوكهم موؤكدة على 
وجود حاالت تنمر و�رشا�سة لدى بع�س الطلبة 
زملئهم  بايذاء  تقوم  ع�سابات  وت�سكيلهم 
ال�سغار ف�سل عن التحر�س اجلن�سي وانخفا�س 

امل�ستوى العلمي لعدم متابعة االهل لهم ..
�رشورة التعاون

يف جميع املدار�س ، �سار من ال�رشوري موؤخرا 
حلقة  لي�سكل  االمور  اولياء  ميثل  من  انتخاب 
رئي�س  دور  ..عن  املدر�سة  وبني  بينهم  ربط 
حتدث  االبتدائية  املرحلة  يف  االآباء  جمل�س 
بان  قائل  ح�سني  كامل  االباء  جمل�س  رئي�س 
العائلة التي يغيب فيها رب العمل طوال اليوم 
عن  ف�سل  الكافية  بالرعاية  ابناوؤها  اليحظى 

الطلبة  نف�سيات  على  اال�رشي  العنف  تاأثري 
وانعكا�س ذلك على م�ستواهم العلمي ، ويطالب 
ح�سني االهايل بح�سور جمال�س االآباء لغر�س 
االمور  واولياء  املعلمني  بني  احلواجز  ازالة 
الثقة  من  بجو  الطالب  احاطة  اىل  مايوؤدي 
فيما  بينهم  الراي  تبادل  يتم  ولكي  واالمان، 
بدور  االباء  ولتعريف  االبناء  بن�ساأة  يتعلق 
التي  امل�ساكل  حلل  التعاون  و�رشورة  املعلم 
تعمل  التي  املقرتحات  وطرح  الطلبة  تواجه 

على تطوير املوؤ�س�سة الرتبوية..
يف الوقت الذي ترى فيه رئي�سة جمل�س االباء يف 
ثانوية للبنات ) �سلوى هادي �سالح( ان دورها 
�سلوكهن  ومراقبة  الطالبات  توعية  على  يقوم 
حلل  االيجابي  التدخل  على  االهل  وم�ساعدة 
اذ  املدر�سة  ادارة  مع  بالتعاون  بناتهم  م�ساكل 
البد اأن ي�سدق االهل بان بناتهم يف �سن خطري 

مبعاقبتهم  يكتفون  فل  للخطاأ  يتعر�سن  وقد 
االلتزام  على  وتعويدهن  تقوميهن  عليهم  بل 
التجاوز  وعدم  املدر�سات  واحرتام  بالنظام 

عليهن ..
حلقة و�سل

باال�سافة اىل دورها يف اقامة ندوات توعوية 
يف املدار�س ، تواظب ال�رشطة املجتمعية على 
ح�سور جمال�س االآباء كونها حلقة و�سل بني 
املواطن واالجهزة االمنية ومن اهدافها تعزيز 
ثقة املواطن باالجهزة االمنية ور�سد احلاالت 

ال�سلبية يف املجتمع وايجاد احللول لها ..
قاطع  يف  املجتمعية  ال�رشطة  منت�سبو  اكد  وقد 
على  االمور  الولياء  حديثهم  خلل  اخل�رشاء 
تكون  رمبا  �سلبية  و�سلوكيات  ظواهر  وجود 
تعمل  لكنها  العراقية  اال�رشة  انظار  عن  بعيدة 
على ابعاد اوالدهم اعن ا�سول الرتبية اال�سا�سية 

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

جمل�س  قيام  من  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  نا�سطون  �سخر 
وتركه  العنف"  على  "املحر�سة  االلكرتونية  االألعاب  بحظر  النواب 

الت�سويت على امل�ساريع املهمة التي تخدم املواطن.
النواب  جمل�س  عليه  �سوت  "ما  اإن  داود،  �سمرية  النا�سطة  وتقول 
ال�سخ�سية  احلرية  يف  تدخًل  يعترب  ذلك  الأن  متاما  مقبول  غري  هو 
للمواطن"، مبينة انه "كان االجدر بالربملان اأن يحل م�ساكل العراق 
مل�سكلة  حلول  واإيجاد  الف�ساد  على  الق�ساء  ب�ساأن  قرارات  ويتخذ 

الكهرباء التي يعاين منها البلد منذ �سنني طويلة".
وت�سيف داود، اأنه "بالرغم من اأنها �سد هذه االألعاب، اال اأن هناك 
م�ساكل كبرية يف البلد ويجب اال�رشاع بحلها ال اأن نركز على اأمور 

تافهة".
من جانبه، يقول النا�سط با�سم اجلمايل، اإن "اأع�ساء جمل�س النواب 
على  يتفقوا  مل  فيما  واحد،  بيوم  البوبجي  لعبة  اإلغاء  على  اتفقوا 

م�ستقبل البلد واإيجاد حل مل�سكلة البطالة املتف�سية بني ال�سباب".
بلد  "�سلون  العامية،  باللغة  متحدثًا  تغريدته  يف  اجلمايل  ويتابع 
كان  ب�س   ....... ميار�سها  املواطن  حق  من  اأ�سياء  يلغي  دميقراطي 
االأ�سح يقرون قوانني تفيد البلد اقت�سادية وتعليمية ال ان مينعون 

حريات �سخ�سية".
"مربوك  قائَل  القرار  هذا  من  ال�سعيدي  حممد  النا�سط  �سخر  فيما 

كرمية  حياة  يعي�س  راح  العراقي  الربملان....  خطوة  على  للعراق 
ويعي�س مرتاح امان ورفاهية وقانون ونزاهة بعد هذا القرار".

جلوء  اأ�سباب  يف  البحث  االأف�سل  "كان  اأنه  اإىل  ال�سعيدي،  ويلفت 
وعدم  البطالة  واأهمها  االإلكرتونية  االألعاب  اإىل  واالأطفال  ال�سباب 

وجود دعم من قبل الوزارات واأهمها ال�سباب".
ني�سان   17 االربعاء،)  اأم�س  جل�سته،  يف  النواب  جمل�س  و�سوت 
او املتاجرة بها  2019( باالإجماع على حظر االلعاب االلكرتونية 
االأزرق(  احلوت   / فورتنايت  )بوبجي/  العنف،  على  حتر�س  التي 

كونها تهدد االمن االجتماعي واالخلقي والرتبوي والتعليمي" .
فيما اأكد مركز االعلم الرقمي اأن جمل�س النواب وقع �سحية االإ�ساعة 

وحظر لعبة )احلوت االأزرق( التي ال وجود لها.
جمل�س  قرار  على  تعليقًا  بيان  يف  املركز  يف  الر�سد  فريق  وذكر 
النواب، حظر 3 األعاب اإليكرتونية حتر�س على العنف، اأن "االألعاب 
 PUBG البوبجي  لعبة  هي  قراره  يف  الربملان  اأدرجها  التي 
)احلوت  بلعبة  القرار  ا�سماها  Fortnite ولعبة  الفورتنايت  ولعبة 

االزرق(".
واأ�ساف البيان، اأنه "ال وجود للعبة احلوت االأزرق ال يف العراق وال 
اإ�ساعة  االأزرق �سوى  ا�سم لعبة احلوت  اأخرى، وال يعدو  اأي دولة  يف 

انطلقت قبل ب�سعة اأعوام وال وجود لها يف الواقع".
ودعا املركز، اجلهات احلكومية والربملانية العراقية اإىل "ا�ست�سارة 

املخت�سني قبل اتخاذ القرارات التقنية واالإعلن عنها".

في مجالس أولياء أمور الطلبة : 

تعاون بين الهيئات التدريسية والشرطة المجتمعية لرصد الظواهر السلبية

ناشطون يسخرون من قرار البرلمان بشأن 
األلعاب االلكترونية: مبروك للعراق

بغداد- عدوية الهاللي

بغداد – متابعة
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