
  

  


 مل�� ح�ل "�
  "حادثة االع��اء ال�ي وقع� داخل م�رسة ال���ة ال�ول�ةتق

  

   ، أ. عمار الحديدأ. عمر بني مصطفى   فريق الرصد:

التحقق من صحة االخبار التي تداولتها المواق�ع االخباري�ة ح�ول  هدف الرصد: -

رواي�ة االس�تماع إل�ى حادثة اعتداء ثالث�ة معلم�ين عل�ى طف�ل بالص�ف الث�امن ، 

االستماع الى رواية المدرسة والطلبة، الوقوف عل�ى  والطالب محمود وعائلتة 

 الحالة الصحية للطالب محمود .

على ضوء االخبار التي ت�داولتها المواق�ع االخباري�ة ومواق�ع  ة :مــــــــــــــمقد -

التواصل االجتماعي حول حادثة اعتداء ثالثة معلم�ين عل�ى طال�ب ف�ي الص�ف 

خل مدرسة خاص�ة ف�ي عم�ان ، ق�ام المرك�ز ال�وطني لحق�وق االنس�ان الثامن دا

بتش�كيل فري�ق لرص�د وتقص�ي الحق�ائق ح��ول ه�ذه الحادث�ة وق�ام فري�ق الرص��د 

بأجراء التحقق االولي وتبين أن الطفل يدعى محمود ويرقد على س�رير الش�فاء 

 في مستشفى فيالدفيا وق�ام الفري�ق بزي�ارة الطف�ل ووكان�ت وق�ائع الزي�ارة عل�ى

 النحو التالي :

 محمود محمد محمود الشرفاء. : ماالس -

 الثامن االساسي. الصف : -



 مدرسة النخبة الدولية . المدرسة : -

وبسؤال الفريق للطفل محمود حول ما تداولته المواقع االخبارية عن اعت�داء  •

 ثالثة معلمين عليه بالضرب ؟

للض�رب م�ن قب�ل أجاب : نع�م ك�ل م�ا تداولت�ه المواق�ع ص�حيح ، فق�د تعرض�ت  •

اساتذتي في مدرسة النخبة الدولية ، حيث أنني كنت أمازح زميل�ي ف�ي الص�ف 

ل ويدعى أحم�د الزم�ر ال�ى أن دخ�ل علين�ا االس�تاذ اك�رم الحراي�زة وق�ام بالفص�

بكلتا يدية حت�ى ق�ام زميل�ي احم�د الزم�ر بض�ربي كون�ه اب�ن  االمساك بيبيننا و

ا ث�ار غض�بي وحاول�ت االف�الت معلمة في المدرسة وتدعى ميسر أبو الرب مم

م��ن الم��درس اك��رم وض��ربت زميل��ي أحم��د وه��ذا الفع��ل اث��ار غض��ب الم��درس 

اكرم الذي قال لي ؟ كيف بتضرب زميلك ق�دامي وانه�ال عل�ي بالض�رب عل�ى 

رأس�ي ووجه�ي حت�ى ش�عرت ب��دوار ش�ديد وس�قطت عل�ى االرض وامس�ك ب��ي 

والم��درس وس�حبني عل��ى االرض أم��ام الجمي��ع وم��زق قميص�ي ث��م حملن��ي ه��و 

مص�عب الش�راونة وانزل�وني ال�ى االدارة وهن�اك ك�ان الم�درس محم�د عجم�ين 

في غرفة المدير واخذوا يضربوني شالليط على م�ؤخرتي بع�د أن اغلق�وا ب�اب 

ل�م يتوق�ف االم�ر عن�د ه�ذا الح�د ب�ل  االدارة وأنا ابكي واصرخ من شدة االل�م و

خرتي وق�ال ل�ي : أن المدرس اكرم الحرايزه ق�ام بالتحس�يس عل�ى جس�مي وم�ؤ

احض�ر اهل�ك واخب�رهم حت��ى نعم�ل به�م مثلم�ا عملن��ا ب�ك ، وبع�د ذل�ك ترك��وني 

وطلبوا احضار ولي امري ولم يسمحوا لي برك�وب الب�اص المخص�ص  غادرا

لبيتي الكائن في ام السماق من موقع المدرسة بخلدا سيراً عل�ى  عدتللطالب و



لتي الص���حية ق���اموا االق��دام ، وبع���د وص���ولي للبي���ت وعن���دما ش���اهد اهل���ي ح���ا

بأص��طحابي ال��ى المستش��فى ال��ذي ق��رر ادخ��الي ول��م يق��م اي اح��د م��ن المدرس��ة 

 بزيارتي أو حتى السؤال عني .

وبس��ؤال وال��د الطف��ل محم��ود ع��ن م��ا اذا ق��ام بتق��ديم ش��كوى جزائي��ة بح��ق  •

 المعلمين ؟

لمدة  أجاب : أنه تقدم بشكوى للجهات الرسمية اال أن المدعي العام بعد قراره بتوقيفهم

اسبوع قام بتكفيلهم وطالب المركز الوطني لحق�وق االنس�ان ب�الوقوف ال�ى جان�ب ابن�ه 

  حتى يتم محاسبة المقصرين .

حاول فريق الزيارة مقابلة الطبيب المعالج لحالة الطفل محمود اال أنه لم يكن  •

موجوداً وتم الحصول على صورة من تقرير طبي يوضح حالة الطفل محمود 

 الحادثة .النفسية بعد 

 

 : زيارة مدرسة النخبة الدولية 

 

قام فريق الرصد بزيارة مدرسة النخبة الدولية في خلدا وتم مقابلة ال�دكتور زه�ا ال�دين 

عبيدات مدير عام المدرسة والذي أفاد بعد سؤال فريق الرصد له عن الحادث�ة : أن م�ا 

اي شي ول�م يقوم�وا  يحصل هو ابتزاز للمعلمين والمدرسة حيث أن المعلمين لم يفعلوا

بضرب الطالب محمود كما هو مدعى وعل�ى العك�س محم�ود طال�ب متنم�ر وال يس�مع 

  الكالم.



ولدى سؤال فري�ق الزي�ارة لل�دكتور عبي�دات ع�ن الك�اميرات الموج�ودة داخ�ل  •

 الصف وداخل مرافق المدرسة ؟

أخ��ذ أج��اب : أن هنال��ك فري��ق م��ن وزارة التربي��ة والتعل��يم يحق��ق ف��ي الحادث��ة وق��اموا ب

الهارد دسك المس�جل علي�ة م�ن الك�اميرات ، وف�ي ه�ذه اللحظ�ة تلق�ى ال�دكتور عبي�دات 

ب�وزارة التربي�ة والتعل�يم مف�ادة أن اله�ارد دس�ك مفرم�ت وأن اح�د  ITاتصاالً من قس�م 

االشخاص قام بفرمتته ومسح المعلومات الموجودة علية قبل تس�ليمة ل�وزارة التربي�ة ، 

أجاب الدكتور عبي�دات ب�أنهم ل�م يقوم�وا بمس�ح اي ش�ي ولدى سؤال الفريق عن ذلك ؟ 

 تقوم بالتس�جيل ، وك�ان ك�ل م�ن ولكن يمكن أن تكون االجهزة المرتبطة بالكاميرات ال

مديري�ة الم�دارس والت�ي اش�ادت ب�أخالق الط�ااب محم�ود وان�ه  هدى شهاباتاالستاذه 

مؤدب جداً ومنعزل وال يختلط كثي�راً ب�زمالءه وأنن�ا نريدالحقيق�ة وال نرض�ى ب�الظلم ، 

ولكن كل ما اعرفه ان�ه حص�لت مش�اجرة ب�ين محم�ود وطال�ب اخ�ر ي�دعى احم�د وق�ام 

ازاح الطال�ب محم�ود االستاذ اك�رم بالفص�ل بينهم�ا ويمك�ن أن يك�ون االس�تاذ اك�رم ق�د 

بق��وة ولك��ن حت��ى ي��تمكن م��ن الفص��ل بينهم��ا والس��يطرة علي��ه وفيم��ا يتعل��ق بموض��وع 

الهارد دسك فأنا ال اعلم اذا كان يعمل أو ان احدهم قام بمسح البيانات المخزنة علي�ة ، 

كر هللا محم�ود أن�ه المش�كلة ٌش�مدير مدرسة ال�ذكور فق�ال : ي احمد جراردتأما االستاذ 

عي أنا ، ولم يقمأحد من المعلمين باالعت�داء عل�ى محم�ود وان�ا كن�ت موج�ود ما كانت م

ط��ول الوق��ت ب��االدارة عن��دما احض��روه وطلب��ت من��ه ال��ذهاب للبي��ت وع��دم الع��ودة اال 

برفقة ولي امرة وقام بالركوب بالباص من ساحة المدرسة والذهاب لبيته ، وهنا طلب 

عل�ى انف�راد ، ول�دى وص�ول الفري�ق  الفريق ال�ذهاب للغرف�ة الص�فية ومقابل�ة الط�الب



 للغرفة الصفية تفاجىء الفريق بالطريقة التي يتعامل بها مدرس التربي�ة االس�المية م�ع

ويتعام��ل مع��ه بطريق��ه غي��ر  ببأح��د الط��ال خالط��الب وحت��ى أمامن��ا حي��ث ك��ان يص��ر

انس��انية ، وقب��ل الب��دء بالح��ديث م��ع الط��الب اخ��ذ الط��الب ي��رددون بص��وت ع��الي أن 

كرم لم يضرب محمود ولم يمزق قميصه ولم يفعل ب�ه اي ش�ي ب�ل أن محم�ود االستاذ ا

ه��و م��ن اعت��دى عل��ى الم��درس وق��ام بس��به بألف��اظ غي��ر اخالقي��ة وبع��د ذل��ك ق��ام الفري��ق 

بالحديث الى طالب الصف على انفراد االمر الذي أدى الى تغير كثير مما قالوه حي�ث 

لوق وأن االستاذ اكرم أوق�ع أجمع معظم من في الصف على أن محمود طالب جيد وخ

وذك��ر طال��ب اخ��ر أن محم��ود عل��ى االرض اثن��اء محاولت��ه الفص��ل بين��ه وب��ين احم��د 

تاذ اك��رم ق��ام ب��دفش الطال��ب محم��ود اثن��اء نزول��ه عل��ى ال��درج ، علم��اً أن الغرف��ة االس��

الصفية يوجد بها كاميرا وايضا جميع مراف�ق المدرس�ة  ، بع�د ذل�ك ق�ام فري�ق الزي�ارة 

ق الحافلة المخصصة للمنطق�ة الت�ي يس�كن به�ا الطال�ب محم�ود وال�ذي أف�اد بمقابلة سائ

بأن محمود لم يكن موجوداً أثناء ركوب الطلب�ه الحاف�ة ف�ي الس�احة الرئيس�ية للمدرس�ة 

ولدى خروجنا من الباب الرئيسي للمدرسة شاهدت محمود بعد ال�دوار ال�ذي يبع�د ع�ن 

لب�ت من�ه الص�عود للحافل�ة وبالفع�ل متر وهنا توقف�ت وط 500المدرسة مسافة تقل عن 

صعد وجلس وكان يبكي كثيراً ولم يتلفظ بأي كلمة واستمر بالبكاء حت�ى وص�وله لبيت�ه 

وال�ذي أف�اد بأن�ه س�مع ص�وت مش�اجرة  أكرم الحراي�زة، وبعد ذلك تمت مقابلة االستاذ 

داخل الغرفة الصفية التابعة للصف الثامن ولدى وصوله وجد كل من الطال�ب محم�ود 

الطالب احمد يتشاجران وقام بالفصل بينهما وادخال كل واحد الى غرفة ص�فية حت�ى و

تتنتهي االستراحة ومصالحتهما عل�ى بع�ض اال انهم�ا ع�ادا وتش�اجرا وهن�ا طلب�ت م�ن 



اكرم الذهاب الى غرفة االدارة وبع�د ن�زول محم�ود ح�اول االس�تاذ مص�عب الش�راونة 

صعود الى صفه واالعت�ذار م�ن زميل�ه تهدئته حتى طلب محمود من االستاذ مصعب ال

اال انه وبعد صعوده عاد وضرب احمد وهنا قمت بأصطحابه الى غرفة االدارة وك�ان 

مع��ي االس��تاذ مص��عب وك��ان هنال��ك االس��تاذ محم��د عجم��ين داخ��ل االدراة ول��م يك��ن 

داخ��ل غرف��ة االدارة ، وقمن��ا بت��وبيخ الطال��ب محم��ود ومعاتبت��ه االس��تاذ احم��د ج��رادات 

اته حت��ى ح��ان موع��د انط��الق الباص��ات وطلبن��ا من��ه ال��ذهاب لبيت��ه وع��دم عل��ى تص��رف

  العودة للمدرسة اال برفقة ولي أمره .

فذكر أن الطالب محمود هو من اعتدى على زميله حت�ى  مصعب الشراونهأما االستاذ 

بع��د نزول��ه ال��ى الط��ابق الس��فلي الموج��ود ب��ه االدارة أخبرن��ي بأن��ه يري��د االعت��ذار م��ن 

زميل��ه االم��ر ال��ذي جعلن��ي أترك��ه يص��عد لوح��ده لزميل��ه اال ان��ه ع��اد وض��رب زميل��ه 

ف�ة االدارة ل�م واعتدى عليه اكثر الى أن انزل الدماء م�ن فم�ه ، ول�دى وجودن�ا ف�ي غر

  يقم احد باالعتداء عليه بل اكتفينا بتوبيخه والطلب منه احضار ولي امره .

 

 . مالحظات فريق رصد المركز الوطني لحقوق االنسان 

 

 . رواية المدرسه كانت متضاربة بشكل كبير •

اس��تاذ التربي��ة االس��المية متش��دد ج��داً االم��ر ال��ذي يجع��ل من��ه اق��رب للتط��رف  •
 . مع اطفال بمثل هذا السنأنه يتعامل وخاصة 

الحالة النفسية للطفل محمود سيئة حي�ث أن�ه ل�م يتوق�ف ع�ن البك�اء وه�و ي�روى  •
 . القصة لفريق الزيارة

من ول��دى الح��ديث معه��م بش��كل منف��رد تب��ين أنه��م ل��م ابع��ض ط��الب الص��ف الث�� •
يكونوا موجودين يوم الحادثة بعد أن افادوا بشكل جماعي بع�دم اعت�داء االس�تاذ 



وم فري�ق الزي�ارة بتوجي�ة ى محمود بل أنهم استبقوا االجوب�ه قب�ل أن يق�اكرم عل
، وهذا مؤشر خطير حيث أن�ه م�ن الممك�ن أن يكون�وا تلق�وا تعليم�ات أي سؤال 

 من قبل المدرسة بهذا الحديث .

  

  التوصيات : •

ة معالي وزير التربي�ة والتعل�يم لمعرف�ة النت�ائج الت�ي توص�ل اليه�ا فري�ق بطمخا •
 التحقيق التابع للوزارة . 

اج�راء دراس�ة ميداني�ة ح��ول اس�اتذة التربي�ة االس��المية ف�ي الم�دارس االساس��ية  •
حول تشددهم وتعاملهم مع الطلبة لما له�ذا الموض�وع م�ن خط�ورة ف�ي زراع�ة 

 هذا السن.افكار التطرف لدى االطفال بمثل 

 

  واقبلوا االحترام

  أعداد                                                                                       

  عمر بني مصطفى     

  عمار الحديد

  

  

 


