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بداية، ذكر مراقب اخلدمات 
االجتماعية فــي وزارة التربية 
بــدر العنزي لـــ «األنبــاء» ان 
التقاريــر الســنوية الصــادرة 
مــن ادارة اخلدمات االجتماعية 
والنفسية حول العنف تؤكد انها 
حاالت فردية في بعض املدارس 

وليست ظاهرة.
وأفــاد العنــزي بــأن تلــك 
احلاالت ليس مخططا لها وامنا 
تكون وليدة اللحظة وبســبب 
موقف مــا يحدث فيتم التفاعل 
معه بشــكل حلظي بنــاء على 
الثقافية واالجتماعية  املعايير 
املتوارثــة فــي البلــد ومنها ان 
«مــن طقك طقــه»، موضحا ان 
تلك املعايير قد تكون موجودة 

في منطقة سكنية معينة.
وشدد على ان هناك اسبابا 
عديدة للعنف ابرزها املوروثات 
التــي  الثقافيــة واالجتماعيــة 
يكتســبها الطفــل من أســرته 
باالضافة الى مدى تعلم الطالب 
مبهارات حياتية تقيه من الوقوع 
فــي املشــكالت أو حتميه عند 

التعرض للمشكالت.
وأكد العنزي على اهمية دور 
مؤسســات املجتمــع املدني في 
تعزيز القيم واالخالق والسلوك 
وأال يكون دورها مجرد تنظيم 

والشباب. وأوضح السويري أن 
املسؤولية مشتركة بني عدة جهات 
أهمها األسرة واملدرسة واملجتمع 
مبؤسســات املدنية وجمعيات 
النفع العام مشددا على ضرورة 
تضافر اجلهود جميعها للقضاء 
على العنف بكل أشكاله وأنواعه. 
وشــدد على ضــرورة اشــراك 
املراهقني والشــباب في انشطة 
اجتماعيــة ورياضيــة وثقافية 
لتفريغ طاقاتهم في امور مفيدة 
تشغل أوقات فراغهم وتبعدهم 
عن ممارسة العنف بأي شكل كان.

سن قوانني

بدوره، قال احملامي حســني 
العصفور لـــ «األنباء» ان هناك 
قانونا يجرم اعتداء الطلبة على 
بعضهــم البعض وكذلك اعتداء 
الطلبــة وأوليــاء أمورهم على 
املعلمــني. واضــاف العصفور: 
هنــاك قانون االحــداث، اذا كان 
الطالب حدث اقل من ١٨ عاما يقوم 
املعلــم بتقدمي بالغ ضد الطالب 
في حــال االعتداء عليــه او في 
حال حدوث مشاجرة بني الطلبة 
بعضهم البعــض ويتم معاقبة 
الطالب وفقا لقانون األحداث الذي 

وشــدد على ضرورة ســن 
تشــريعات وقوانني حتمي كل 
االطــراف فــي حال حــدوث اي 
اشــكالية، فضال عــن ضرورة 
تطبيــق اللوائــح بعيــدا عــن 
الواســطة، وقــال: لدينا خطة 
ســنوية مدروســة نقــوم مــن 
خاللها بتفعيل دور كل املكاتب 
االجتماعية والنفســية، بحيث 
تقــوم بالعمل علــى ٣ جوانب 
رئيسية وهي اجلانب الوقائي 
وكيفيــة حتفيــز الوقايــة عند 
الطالب وغرس القيم واملبادئ 
بداخله التي تفيــده في كيفية 
التعامــل عند حدوث املشــاكل 
والضغوطات، وأال يصدر منه اي 
سلوك يسبب له أذى، باالضافة 
الى اجلانب التنموي من خالل 
تنمية املهارات واشراك الطالب 
في أنشــطة تســهم في حتقيق 
التوازن باحلالة النفسية للطالب 
وحتقيق الذات وتقديرها، فضال 
عن اجلانب العالجي ومعاجلة 
الظروف احمليطة بالطالب والتي 
خلقت منه شخصا مييل للعنف 
ومنهــا الظــروف االجتماعيــة 
كحــاالت االنفصال بني االبوين 

او غيرها.
وذكر العنزي انه يتم تفعيل 
تلك اخلطة ومتابعتها من قبل 
املناطق التعليمية وعلى وجه 
اخلصوص التوجيه الفني الذي 
يشرف بشكل مباشر على عمل 
املكاتب االجتماعية والنفســية 
في املدارس وتســجيله في كل 
املــدارس بســجالت رســمية، 
موضحــا ان عمل املكاتب يقوم 
على السرية واخلصوصية لكل 

احلاالت.
وأوصى بضرورة ان يقوم 
كل شخص بدوره املطلوب منه 
للقضاء علــى اي حاالت عنف، 
مؤكدا ان للمدرسة دورا ولولي 
االمر دورا ولوزارات الدولة دورا، 
وملؤسسات املجتمع املدني كذلك 

دور.
ووجه العنزي نصيحة الفراد 
املجتمــع بعدم تــداول االخبار 
اخلاصة بأي حالــة عنف على 
مواقع التواصل االجتماعي نظرا 
ألنها تسبب حالة من الذعر لدى 
افراد املجتمع وان مت نقله عبر 

انشــطة فحسب، مشــددا على 
اهمية وجــود مراكز مجتمعية 
تكون متنفسا للعائالت والشباب 

في الدولة.

تشــريعات وقوانــني حلمايــة 
املعلمني والباحثني االجتماعيني، 
موضحة ان بعض اولياء االمور 
يتطاولون على املعلمني وعلى 
االخصائيــني االجتماعيــني في 
املدارس والبد من قوانني حتميهم 
من بعض اولياء االمور. وأكدت 
على اهمية تضافر اجلهود من كل 
وزارات الدولة، السيما التربية 
والداخلية والشــؤون واالعالم 
وجمعيــات النفع العــام ملا فيه 
حتقيق املصلحة العامة بالقضاء 
علــى العنــف داخل املــدارس. 
واضافــت قائلــة: ويجــب على 
كل مواطن ان يكون غفيرا على 
اخالقه وعلى تصرفاته وغفيرا 
على مجتمعــه وان يكون هناك 
شعور باملســؤولية، وأن يقوم 

كل بدوره في املجتمع.
التعرض للتنمر

بدورهـــا، أوضحـــت استاذة 
علــم النفس اجلنائــي بجامعة 
الكويت د.نعيمة طاهر لـ«األنباء» 
ان بعض اخلالفات التي حتدث بني 
الطلبة في املدارس تكون بسيطة 
وتنتهي بانتهاء الدوام الرسمي 
مــن خــالل تدخــل االخصائــي 
االجتماعي والنفسي باملدرسة، 
ولكــن في احيــان اخرى بعض 
الطلبة يســتنجدون بآبائهم او 
بإخوانهم االكبر عمرا حتى يأخذوا 
حقهم، ألنهم اما تعرضوا لتنمر 
من زملئءهم او انهم اضعف من 
ان يواجهوا زمالءهم في املدرسة 
فيستعينوا باالقوى واالكبر، حتى 
يأخذ حقه حتى ال يتعرض مرة 

الخرى ألي اعتداء من زمالئه.
وتابعــت: وهــذا األمر خطأ 
متاما، ويجب على أولياء األمور 
واإلخوة األكبر عمرا أن يأخذوا 
املوضــوع بتــرّو وأن يعرفــوا 
أصل املشكلة من خالل التوجه 
للمختص االجتماعي والنفسي 
ملعرفة اســباب املشــكلة، ومن 
املخطــئ واملتســبب بهــا حتى 

يتضح الوضع.
وذكــرت طاهر أن اخلطأ من 
االهل عندما يتدخلون بقوة سواء 
باســتخدام الكلمــات اجلارحة 
للطلبة واالســاتذة او استخدام 
القوة في املدرسة لنجدة ابنائهم، 

وسائل االعالم املختلفة، فال يكون 
بشكل سلبي بل استثماره بشكل 

ايجابي في اجلانب التوعوي.
اإلغالق وكورونا

من جانبهــا، ذكرت موجهة 
اخلدمة االجتماعيــة في وزارة 
التربية موزة اجلناع لـ «األنباء» 
ان العنف موجود منذ زمن بعيد 
ولكنه تفاقم بعد جائحة كورونا 
نظرا لالغالق الذي مت خالل تلك 
الفتــرة وبقاء االبناء في املنازل 

لفترات طويلة.
وافادت اجلنــاع بأن بعض 
اولياء االمور لديهم دور في هذا 
العنف، قائلــة: نحن ال نريد ان 
جنعل من االغالق الذي مت خالل 
جائحــة كورونا شــماعة نعلق 
عليها ازدياد حاالت العنف، ولكن 
كان يفتــرض ان يكون االغالق 
فرصة الستثمار طاقات االبناء 
واستغاللها في امور مفيدة تطور 
مهاراتهــم، الفتة الــى ان بعض 
القرى في بعض الدول يستغلون 
طاقــات االطفال في امور مفيدة 
من خالل ادماجهم في انشــطة 
رياضية وفنية ويدوية وألعاب 

شعبية وغزل الصوف.
وذكرت أنه بعد زوال جائحة 
كورونا والعودة الشاملة للمدارس 
الحظنا حاالت عنف بني الطلبة، 
فضال عن حاالت الرفض املدرسي 
والبكاء عند الذهاب للمدرســة 
خاصة في مرحلتي رياض االطفال 
واالبتدائية كونهم لم يتم تأهيلهم 

ملرحلة الدراسة في املدرسة.
الــى ان  واشــارت اجلنــاع 
بعــض اولياء االمــور يكونون 
هم ســبب العنف لــدى ابنائهم 
بســبب تعنيفهــم لالبنــاء في 
املنزل، وبالتالي يطبق االبن ما 
يراه في املنزل داخل املدرسة مع 
زمالئه، موضحة ان االخصائي 
االجتماعي في املدارس يتعامل مع 
كل احلاالت ولكنه غير مسؤول 
عن اسباب العنف التي قد تعود 
حلــاالت الطالق او الســجن او 
غيرها من االسباب، موضحة ان 
هذا دور االهل والبد من تعاون 
اولياء االمور مع املدرسة خللق 

طالب سوي.
وشــددت على ضرورة سن 

موضحة ان الشخص العنيف هو 
شــخص يعاني من اضطرابات 
انفعاليــة وتعرض في طفولته 
رمبا للكثير من العنف، وبالتالي 
عندما يــرى ان اخــوه تعرض 
ملشــكلة في املدرسة يسرع الى 
نصرته باستخدام العنف، وقد 
يعتبره تعويضا عما اصابه اثناء 
وجوده وهو صغير باملدرســة 
ولم يتمكن من اخذ حقه في تلك 
الفترة، مشيرة الى ان هذا الوضع 

خاطئ متاما وغير مقبول.
وافادت بأن هناك اسبابا اخرى 
ترجع الى ضعف االدارة املدرسية 
في حل املنازعات داخل أســوار 
املدرســة وفي كيفيــة مواجهة 
املشاكل التي حتدث بني الطلبة 
في املدرســة مما يضطرهم الى 
االستعانة بأولياء امورهم ألخذ 

حقهم من الطلبة اآلخرين.
وتابعــت: ونحــن نعلــم ان 
مرحلــة املراهقــة يحــدث بهــا 
تغييــرات هرمونيــة كثيــرة 
وانفعالية وتكوين للشخصية، 
وبالتالي فإن تلك األمور تؤدي 

للعنف داخل املدارس.
وحول طــرق العالج، قالت 
طاهــر: يبــدأ العالج مــن داخل 
االسرة اوال، فيجب على االسرة 
ان ُتفّهم الطالب وتوعيه بأن ما 
يدور في املدرسة يظل بداخلها 
ويجب عدم نقله للخارج حتى 
ال تتفاقم املشكلة، ويفترض ان 
جميعهم اخــوان وزمالء داخل 
املدرســة، موضحة ان في حال 
رغبت االسرة في التدخل فعليهم 
الذهاب الى االدارة لفهم املوضوع 
بحضور اطــراف النزاع وليس 
بالتهجم مباشرة على املعلمني 

والطلبة.
مسؤولية مشتركة

من ناحيتــه، أوضح رئيس 
جلنة التعليم والتدريب مبجلس 
الشباب الكويتي م.فالح السويري 
ان العنف ليــس باألمر اجلديد 
على املجتمع فمنذ فترة ظهرت 
حاالت عنــف بني الشــباب في 
املدارس واجلامعات واملجمعات 
التجارية ولكنها ال ميكن وصفها 
بأنها ظاهرة وامنا مجرد حاالت 
فردية بني مجموعة من املراهقني 

نظم تلك العملية وهناك نيابة 
أحداث تقوم بالتحقيق في تلك 
األمور وهناك عقوبات تصل الى 
االيداع مع منظم الســلوك وهو 
االختصاصي الذي يشرف على 
سلوك الطلبة وان يتم تسوية 
ذلك السلوك بالشكل الصحيح اذا 
مت احلكم عليه بإيداعه في أحد 
دور الرعايــة وهي دور الرعاية 

املشرفة على االحداث.
مــن ناحية اخــرى، اوضح 
العصفــور انــه اذا كان الطالب 
فوق الـ ٢١ في املرحلة اجلامعية 
على سبيل املثال وقام باالعتداء 
على طالب زميله او عضو هيئة 
التدريس فيتم تقدمي شكوى ضده 
في احد املخافر التابعة للمنطقة 

التي يوجد بها اجلامعة.
وأفاد بأنه في حال قام ولي 
أمر باالعتداء على احد األساتذة 
فيتم تقــدمي بالغ ضد كذلك في 
مخفر املنطقة نفسها التي متت 

بها الواقعة.
واشــار العصفــور انــه مع 
االســف الشديد شــهدنا الفترة 
االخيــرة حــدوث الكثيــر مــن 
املشــاجرات في املدارس ســواء 
بــني الطلبة بعضهم البعض أو 
بــني أولياء األمور واملدرســني، 
فضال عن تعنيف املدرســني او 
املدرســات على الطلبة، مشددا 
علــى ضــرورة ردع ذلــك األمر 
وعمل ندوات تنويرية وتوعوية 
وورش عمل مبشاركة اخصائيني 
اجتماعيني ونفسيني وتربويني 
مع ضرورة سن تشريعات جديدة 
حتمي املعلمني لردع االعتداءات 
التي يتعرضون لها السيما وأن 
املعلم له مكانته في املجتمع «قف 
للمعلم وفه التبجيل كاد املعلم 
أن يكون رســوال»، مشددا على 
اهمية احترام املعلمني والبد ان 
يكون قانونا رادعا خاصا بحماية 

املعلمني بخالف قانون اجلزاء.
وشدد العصفور على اهمية 
تشريع تلك القوانني في مجلس 
األمة ووضع الــرادع الصحيح 
للطلبة، مطالبا في حال قام اي 
طالب باالعتداء على املعلم البد ان 
يتم فصله نهائيا من اي مدرسة 
حكومية وحينها سيضطر األب 
لتعليم ابنه في مدرسة خاصة 
بنفقات مادية لعله يكون رادعا 
للطالب في كيفية احترام معلمه.

احملامي حسني العصفور م.فالح السويري د.نعيمة طاهربدر العنزي موزة اجلناع

العنزي لـ «األنباء»: حاالت 
فردية ليس مخططًا لها 

وتكون وليدة اللحظة 

اجلناع لـ «األنباء»: تضافر 
اجلهود لتحقيق املصلحة 
العامة بالقضاء على العنف

طاهر لـ «األنباء»: اخلطأ 
من األهل عندما يتدخلون 

بقوة لنجدة أبنائهم

السويري لـ «األنباء»: إشراك 
املراهقني في أنشطة 

اجتماعية ورياضية وثقافية 

العصفور لـ «األنباء»: 
نطالـب مجلس األمة بسّن 
تشريعات حلماية املعلمني

عنف املدارس.. 
العالج اجلذري ضروري 

قبل أن يتحول إلى ظاهرة
آالء خليفة

بعد العودة الشاملة للدراسة، ازدادت حاالت العنف داخل املدارس، سواء بني الطلبة بعضهم البعض أو بني الطلبة واملعلمني وكذلك بني الطلبة 
وأولياء األمور، فاستوقفتنا تلك احلاالت ملعرفة ما األسباب التي ادت لها وما طرق العالج واحللول وهل جائحة كورونا وحالة االنغالق التام التي كانت أثناء 
اجلائحة لها دور في تفاقم العنف في نفوس املراهقني والشباب؟ توجهنا بتلك األسئلة الى مختصني اجتماعيني ونفسيني وقانونيني وخرجنا باآلراء التالية:


