
المواجھة، ولحق بھا دمار ھائل. وكان من بین آخر الذین غادروا مبناھا، مدیرتھا زینب فیصل التي عملت بھا 36

.عاًما

تتذكر زینب األحداث قائلة: "العام الماضي، كنا نعمل بمدرسة مھدمة، وبدائیة. وكانت نفسیتنا متعبة، كمدرسات

."وطالب

."كان منظر الخراب مؤلًما لنا حقیقة. وكنا نحب أن نمحو ذلك من الذاكرة"

وربما ال یمكن محو ھذه الذكریات أبدًا، بید أن زینب وفریقھا من المدرسین المتفانین كانوا مصممین على إعادة فتح

أبواب المدرسة الموصدة. وسعیًا منھا لتحقیق ھذه الغایة وتمكین مدرسة الرجاء من معاودة استئناف نشاطھا، قدمت

اللجنة الدولیة للصلیب األحمر لھا ید المساعدة على مدى األشھر القلیلة الماضیة. فما وجده فریق اللجنة الدولیة عند أولى

.زیاراتھ للمدرسة لم یكن مجرد دمار كبیر فحسب، بل كان خطًرا ھائل یحدق باألرواح

وتشرح السیدة "كتارینا ریتز"، رئیسة بعثة اللجنة الدولیة في العراق الوضع قائلة: "كانت ھناك قذائف ھاون تھوي

."من الطابق الثاني، كما عثر على صواریخ على األرض

حینما بدأنا تقییم الوضع في المدرسة للمرة األولى، لم یكن من المستطاع الصعود إلى الطابق الثاني بأكملھ، نظًرا"

 ."لوجود متفجرات وتلوث المكان باألسلحة

وتولى فریق إلزالة األلغام تابع للجنة الدولیة إزالة القذائف غیر المنفجرة، ما مكن عمال البناء والمصممین الداخلین من

العمل. ویُذكر أن األضرار التي خلفھا النزاع قد طالت نظام التعلیم في جمیع أنحاء العراق. فمدرسة الرجاء لیست

 .المدرسة الوحیدة التي بحاجة إلى أعمال إصالح، حسبما یوضح المھندس المعماري عمر خالد

ویشیر قائالً: "ال توجد مدارس مؤھلة الستقبال الطلبة، ما اضطرنا إلى إنشاء مدارس مؤقتة داخل "كرافانات"، لیس

."بھا كھرباء أو تبرید أو عازل حراري. وھي لیست كالمدارس التي تمتلك بنیة إنشائیة كالجدران والسقوف
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لذا، فرح الجمیع عندما أعادت مدرسة الرجاء فتح أبوابھا. فالمدرسة تستقبل نحو 600 تلمیذة وھي تنفرد بتدریس

المناھج العلمیة للتلمیذات في الرمادي. وتشیر ضحى حارث، إحدى التلمیذات إلى أن الحماس معٍد، ألن أعمال التجدید

.التي أجریت ال یتوقف تأثیرھا على المستوى المادي بل یمتد إلى أبعد من ذلك بكثیر

وتبتسم قائلة: "لم نكن نرغب في الدراسة، ولم یكن ھناك مدرسات باألساس. لكن المدرسات عدن اآلن وأصبحنا نرید

."أن ندُرس

."وأضافت: "كانت المدرسات متوترات، إال أن األوضاع صارت أفضل اآلن

ویُعد إصالح مدرسة الرجاء المشروع األول للجنة الدولیة في قطاع التعلیم في العراق، لكنھ لن یكون األخیر. لكن حتى

.اآلن، یمكن لـ "ماریا كارولینا" مندوبة اللجنة الدولیة أن تتنفس الصعداء بعد كل العمل الُمنجز

وتقول "ماریا": "نشعر بسعادة غامرة لیس فقط بعودة التلمیذات إلى الصف الدراسي، بل أیًضا لكل الجھد المبذول من

."المدرسین ومن الجمیع في العملیة التعلیمیة

نعلم بالطبع أن الفتیات في معظم البلدان في العالم بأسره یواجھن العدید من العوائق للحصول على التعلیم، لذا یمكنكم"

تخیل الحال بالنسبة لتلمیذ نازح یجلس في فصل دراسي بال كتب أو مقاعد أو جدران أو نوافذ، وكم من التحدیات

."اإلضافیة علیھ مواجھتھا لیتعلم

ھناك الكثیر من التحدیات األخرى تنتظر تلمیذات مدرسة الرجاء في المستقبل، أقلھا دعم بلدھن أثناء خروجھ من بوتقة

النزاع كما یحدونا األمل. فحصولھن على التعلیم المناسب في مدرسة یدرسن فیھا في جو من األمان واألمن، سیساعدھن

.بالطبع في مواجھة ھذا التحدي

:لتحمیل ھذه اللقطات التلیفزیونیة، یُرجى زیارة موقع األخبار بالفیدیو الخاص باللجنة الدولیة على العنوان التالي

www.icrcvideonewsroom.org

:ولمزید من المعلومات، یمكنكم االتصال

Iolanda Jaquemet، ،اللجنة الدولیة، جنیف، الھاتف: +41 79 447 37 26  سارا الزوقري، اللجنة الدولیة

بغداد، الھاتف:  +964 790191 69 27

:لالطالع على ما تفعلھ اللجنة الدولیة لدفع السكان في العراق، یمكنكم زیارة الموقع التالي

https://www.icrc.org/en/where-we-work/middle-east/iraq

twitter.com/icrc وتویتر facebook.com/icrc ویمكن متابعة اللجنة الدولیة عبر فیسبوك

                       

http://www.icrcvideonewsroom.org/
http://www.facebook.com/icrc
http://twitter.com/icrc


SHOTLIST

المكان: مدرسة الرجاء، الرمادي، العراق

لقطة عریضة من الخارج للمدرسة المدمرة :0:09 – 0:00

لقطة من طائرة بال طیار للمدرسة المدمرة :0:16  - 0:09

لقطة من طائرة بال طیار للمدرسة المدمرة، وعمال البناء یؤدون مھمتھم :0:16  - 0:09

لقطة من الداخل لفصل طالھ الضرر، والحائط الذي یفصلھ عن الممر :0:31 – 0:24

مقطع صوتي لمدیرة المدرسة زینب فیصل (باللغة العربیة):" العام الماضي، كنا نعمل بمدرسة :0:55 – 0:31

مھدمة، وبدائیة. وكانت نفسیتنا متعبة، كمدرسات وطالب. كان منظر الخراب مؤلًما لنا حقیقة. وكنا نحب أن نمحو ذلك

."من الذاكرة

لقطة من الداخل لفصل طالھ الضرر، وإلى أسفل للدور األرضي :1:00 – 0:55

  تفقد الضرر في جمیع أنحاء الفصل :1:08 – 1:00

مقاطع صوتیة للسیدة "كتارینا ریتز"، رئیسة بعثة اللجنة الدولیة (باللغة اإلنجلیزیة): "كانت ھناك :1:25 – 1:08

قذائف ھاون تھوي من الطابق الثاني، كما عثر على صواریخ على األرض. حینما بدأنا تقییم الوضع في المدرسة للمرة

 ."األولى، لم یكن من المستطاع الصعود إلى الطابق الثاني بأكملھ، نظًرا لوجود متفجرات وتلوث المكان باألسلحة

لقطة لسقف الفصل المدمر 1:30 – 1:25

لقطة للسقف المنھار وعامل بناء أثناء عملھ :1:36 – 1:30

ثالثة عمال بناء :1:41 – 1:36

مقاطع صوتیة لعمر خالد، اإلدارة التعلیمیة بمحافظة األنبار(باللغة العربیة): "ال توجد مدارس مؤھلة :2:12 - 1:41

الستقبال الطلبة، ما اضطرنا إلى إنشاء مدارس مؤقتة داخل "كرافانات"، لیس بھا كھرباء أو تبرید أو عازل حراري.

."وھي لیست كالمدارس التي تمتلك بنیة إنشائیة كالجدران والسقوف

مجموعات الفتیات یتوافدن على المدرسة 2:18 – 2:12

فتیات یجلسن في الفصل 2:22 – 2:18

فتیات یرفعن أیدیھن 2:27 – 2:22



الفتیات والمدرسون في الممر 2:31 – 2:27

التلمیذات یتنقلن في المكان 2:34 – 2:31

مقاطع صوتیة للتلمیذة ضحى حارث (باللغة العربیة):" "لم نكن نرغب في الدراسة، ولم یكن :2:50 – 2:34

ھناك مدرسات باألساس. لكن المدرسات عدن اآلن وأصبحنا نرید أن ندُرس.كانت المدرسات متوترات، إال أن األوضاع

."صارت أفضل اآلن

تلمیذة تقرأ أمام المدرسة 2:55 – 2:50

لقطة من الخلف للتلمیذات والمدرسة تكتب على السبورة :3:00 – 2:55

مقاطع صوتیة لـ "ماریا كارولینا، مندوبة اللجنة الدولیة (باللغة اإلنجلیزیة): "نعلم بالطبع أن 3:29 – 3:00

الفتیات في معظم البلدان في العالم بأسره یواجھن العدید من العوائق للحصول على التعلیم، لذا یمكنكم تخیل الحال

بالنسبة لتلمیذ نازح یجلس في فصل دراسي بال كتب أو مقاعد أو جدران أو نوافذ، وكم من التحدیات اإلضافیة علیھ

."مواجھتھا لیتعلم

الفتیات في الفناء أثناء تحیة العلم :3:35 – 3:29

لقطة من الجو لتجمع التلمیذات خارج المدرسة :3:47 – 3:35

مدة الفیلم: 3:47
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