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ا يدل عـلى مستـوى اإلقبال يوميـاً 
ـنــصــة الــتــعـلــيــمــيـة الــعــالي عــلى ا
ــفــتـوحــة لــكل الــطــلــبـة فـي الـعــالم ا

العربي".  
rOKF² « w  VOFK² «

حــرصـت مــنـــصــة
"مدرسة" مـع بداية
الــــعـــام الــــدراسي
اجلــــــديـــــــد عــــــلى
ــنـــصــة حتــديـث ا
اإللــــكـــــتــــرونــــيــــة
وإثـــــراء جتـــــربــــة
التعلّم عبر تطبيق
مـفـهـوم "الـتـلـعـيب
في الـتـعــلـيم" إلى
جـــانب تــــســـهـــيل
خيارات اسـتخدام
ـنــصـة وتــوفـيـر ا
قـــوائم مـــشـــاهــدة
جتــــــــــــــمـع دروس
الــفـــيـــديـــو ضــمن
مــــــجــــــمــــــوعــــــات
مـتـرابــطـة حتـاكي
ــشــاهــدة ــاط ا أ

لكل مشترك.
وحتت شـعــار "تـعــلّم وامــرح" تـطـرح
مـنـصـة "مـدرسـة" مـبـدأ "الـتـلـعـيب في
التـعـليم" كـوسـيلـة إضـافيـة ومـبتـكرة
لـتـشجـيع الـطـالب في الـعالـم العـربي
عـلـى مـواصــلـة الــتـحــصــيل الـعــلـمي
والـتـعـلم الـذاتي وحتـفـيـزهم وتـعـزيز
روح الـــتـــنــــافس اإليـــجـــابـي لـــديـــهم
وتنـميـة قدراتـهم الـتفـاعلـية من خالل
ــرح حــيث اجلــمع بـــ الــفــائـــدة وا
ـنصـة متـابعة كن لـلمـسجـل في ا
كـافة الـدروس الـتـعلـيـمـيـة بالـفـيـديو
والتنـافس فيمـا بينـهم لكسب الـنقاط

ضمن ألعاب ترفيهية تعليمية.
وقالت مـيثـاء عـمر مـسؤول الـتطـوير
واالبـتـكــار في مـنـصـة مــدرسـة: "يـعـد
الــتــلــعــيـب الــيــوم أحــد أحــدث وأهم
أسـالــيب الـتــعـلـيـم احلـديث من خالل
إيجـاد آلـيـة تـفاعـلـيـة حتـمس الطالب
عــلى الــتــعــلم والــتــنــافس بــأســلـوب
ـلل عن ـا يبـعـد ا تـرفـيـهي مـشـوق 
عـمـلـيــة الـتـعـلـم ويـسـاهم في وصـول
علومات إلى الطالب بـطريقة عفوية ا

ومسلية".
UNÝ —b

نصة حملة توعوية هذا وقد أطلقت ا
حتت مـسـمى #مـدرِســهـا وهي حـمـلـة
توعوية ميدانـية وافتراضيـة متكاملة
ـعـلـمـ وأولـياء لـتـعريـف الطـلـبـة وا
األمــور في مـــخــتــلف أنـــحــاء الــعــالم
نصة من وسائط ا توفره ا العربي 
تـعـلـيـمـيـة مــتـقـدمـة ومـحـتـوى عـلـمي
ناهج دقيق مجـاني يواكب مخـتلف ا

الدراسية. 
وشــمــلت احلــمــلـة مــواقـع الـتــواصل
االجتمـاعي وعدداً من مراكـز التسوق
في دولـــــة اإلمــــارات ودول عــــربــــيــــة
مــخـتــلــفــة لـتــعــريف أوسع شــريــحـة
ـنـصـة وتـشـجيع ـا تـقـدمه ا ـكنـة 

اجلمهور على االشتراك فيها.
WÝ—b  Âu$

كمـا توفـر "مـدرسة" لـلمـشـتركـ فيـها
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وســائل تــعـلــيــمـيــة جــديـدة ودقــيــقـة
تعينـهم على حتفيـز الطالب ودمجهم

عرفية.  في العملية التعليمية وا
وتهـدف "مدرسـة" إلى تـوفيـر محـتوى
تـعــلـيــمي مـتــمـيــز ومـتـطــور بـالــلـغـة
العربية مجاناً في متناول
علم وأولياء الطالب وا
األمــور احلــريـصــ عــلى
مـــســـاعــدة أبـــنـــائـــهم في
حتصيـلهم العـلمي فضالً
عن تخفـيف عبء الدروس
اخلــصــوصـــيــة عن كــاهل
أهــالي الــطالب وتــعــزيـز
ــــــزيـــــد من اهـــــتــــــمـــــام ا
ـــتــعـــلـــمـــ في الـــعــالم ا
الــعـــربي بـــتــخـــصــصــات
الــعـــلــوم والـــريــاضـــيــات
والتكنولوجـيا والهندسة
مع توفـيـر تـعلـيم تـفـاعلي
تعة والفائدة يجمع ب ا
وينـمي الـفـضـول الـعـلمي
ويحاكي مـتعة اسـتكشاف

كل جديد. 
WOK³I²  WDš

ويـعــتـزم الــقـائـمــون عـلى
منصة "مدرسة إدخال إضافات نوعية
مستـقبالً عـلى احملتـوى العـلمي الذي
تـــوفـــره لـــعـــشـــرات ماليـــ الـــطالب
ــســاقـات الــعـرب مـن خالل إثــرائه 
ومــواد جــديــدة تــغــطي مــوضــوعـات
مـــتـــنــوعـــة مـــثل الـــلـــغــة الـــعـــربـــيــة
واحلـــاســوب والـــبـــرمــجـــة والـــذكــاء

االصطناعي وعلوم الفضاء.
 WO Ëœ  U «dý

وكــانت مــنــصـة "مــدرســة" قــد عــقـدت
شـراكات دولـيـة مع مـخـتـلف اجلـهات
احلــريـــصــة عـــلى الـــنــهـــوض بــواقع
نـطقة الـعربيـة والعالم التعـليم في ا
من خـالل تـــعـــاونــهـــا عـــلـى تـــوفـــيــر
محتواهـا التعليـمي بدون إنترنت في
مـخــيم مــريــجـيب الــفــهـود في األردن
بــــالـــــتــــعــــاون مع الـــــهالل األحــــمــــر
ـنصة تعاونها اإلماراتي. وتستكمل ا
ـنــظـمـات ــؤسـســات وا مع عـدد من ا
ـتـحـدة لـلـتـربـيـة مـثل مـنـظـمـة األ ا
والــعــلم والـــثــقــافــة "الــيــونــيــســكــو"
نظمـة اإلسالمية للـتربية والـثقافة وا
والـعـلـوم "األلـيـكـسـو" والـيـونـيـسـيف
وغـيـرهـا في تـنــفـيـذ مـشـاريع مـنـصـة

مدرسة. 
WLłdð

وتـشكـل منـصـة "مـدرسـة" الـتعـلـيـمـية
اإللــكـتــرونــيــة الـرائــدة نــتــاج حتـدي
الترجـمة الـذي أطلـقه صاحب الـسمو
الشيخ محمـد بن راشد آل مكتوم قبل
عامـ لـتـعريب 11 مـلـيـون كلـمـة من
مـحـتـوى مـنـاهج تــعـلـيـمـيـة مـتـمـيـزة
ـــيــاً فـي تــخـــصـــصــات الـــعـــلــوم عـــا
ـشاركـة متـطوع من والرياضـيات 
مختـلف التـخصـصات كـخطوة أولى
لـتـوفـيـر مـحـتوى تـعـلــــــــيـمي نـوعي
بــــالــــلــــغـــة الــــعــــربــــيـــة ضــــمن آالف
الفيديـوهات التعـليمـــــيـة الشيقة في
مـــتـــنـــاول عــشـــرات مـاليــ الـــطالب
ـعلـمـ وأولـيـاء األمـور في الـعالم وا

العربي.

ــعـــلــمــ والــريـــاضــات لــلـــطالب وا
وأولــيـاء األمــور في الــعــالم الــعـربي
ـنـظـومـة الـتـعـلـيـمـية ودعم تـطـويـر ا
ـــعـــرفـــيـــة فـي الـــعـــالم الـــعـــربي. وا
وترافقت استـعدادات "مدرسـة" للعام
اجلـديـد مع إطالقـهـا حـمـلـة تـوعـوية
شامـلـة بعـنـوان #مدرِسـهـا للـتـعريف
ــنـــصــة وبــخــدمـــاتــهــا اجلــديــدة بــا
واحلاليـة وبكـيفيـة االستـفادة األمثل
مـنــهـا من أجل حتــفـيــز الـطــلـبـة في
مـخـتـلف أرجـاء الـعـالم الـعـربي عـلى
استـخـدام مـنـصة "مـدرسـة" اجملـانـية
ـــفـــيــدة ـــعـــلــومـــة ا لـــلـــبــحـث عن ا
وتــشــجـــيع ثــقــافــة الـــتــعــلّم الــذاتي
ـعــرفي لـدى والـفــضــول الـعــلـمـي وا
ـا يـنـعـكـس إيـجـابـاً عـلى الـطـلـبــة 
تـــقـــلـــيـل االعـــتـــمـــاد عـــلى الـــدروس

اخلصوصية.  
WOFłd  WBM

من جانبه قال الدكـتور وليد آل علي
مدير مشروع منـصة مدرسة: "الهدف
من مــــبـــادرة "مـــدرســــة" أن تـــصـــبح
مرجـعـية لـلـطـالب العـربي وداعـماً له
في مـسـيــرته الـدراسـيــة وأن نـسـهم
في الــوقت نــفـــسه في دعم وتــمــكــ
علم العـربي بتوفيـر محتوى رديف ا
ــنـــاهج الــدراســـيــة ويـــعــزز يــدعـم ا
المـركـزيــة الـتـعــلـيم ويـحــفـز الـطالب
ـــعــرفي عــلـى الــبـــحث الــعـــلــمي وا
وصوالً إلى تـشـجيـعهم عـلى مـتابـعة
ي مـسـتـقـبالً في حتـصـيـلـهم األكـاد
تـخصـصـات الـعلـوم والـتـكنـولـوجـيا
والـهـنـدسـة والـريـاضـيـات". وأضـاف
الــــعــــلي: "وصل مــــعــــدل احلــــصص
الــتــعــلـيــمــيــة الــيــومــيـة الــتي تــمت
مـشــاهــدتـهــا عـبــر "مــدرسـة" إلى 15
ألـفاً وفـاق مـعـدل االشـتـراك الـيومي
ـنــصـة 6 آالف مـشــتــرك جــديـد في ا
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ـنــصـة ســجّـلت مــنــصـة "مــدرســة" ا
ـفـتـوحـة اإللـكـتـرونـيـة الـتـعـلـيـمـيـة ا
األكــبـــر من نــوعـــهــا عــربـــيــاً والــتي
أطلقها صاحب السـمو الشيخ محمد
بن راشـــد آل مــكـــتـــوم نــائـب رئــيس
الدولـة رئـيس مـجـلس الـوزراء حاكم
ــاضي أكــثــر من دبي في أكــتــوبــر ا
 45مليون زيارة منذ إطالقها موفرة
أكثـر من  5ماليـ حصـة تـعـلـيـمـية
وحصدت أكثر من  2مليـون مشترك
فيمـا شهدت مسـابقاتـها اإللكـترونية
اليومية بعنوان "1000X1000 أكثر

من  4مليون مشاركة. 
وتــواصل مــنـــصــة مــدرســة تــنــفــيــذ
مشروع تغطية 1000 قرية نائية في
ـنـطقـة الـعـربـيـة لـلـوصـول حملـتوى ا
ـــنـــصــــة دون احلـــاجـــة لالتـــصـــال ا
باشر باإلنترنت. وقد  بدء العمل ا
عـلى مــشـروع مـدرســة في ألف قـريـة
نائيـة في مخيم مـريجيب الـفهود في
ـمـلـكـة األردنـيــة ثم الـسـنـغـال كـمـا ا
سـيــتم تـطــبـيـقــهـا في 25 دولـة قـبل
نـهـايــة الـعـام. ويـضـم مـوقع مـدرسـة
5000 آالف فـــــــيـــــــديـــــــو فـي مــــــواد
الـريـاضـيـات والــعـلـوم ويـتم حـالـيـاً

إضافة مادة اللغة العربية.
W¹d  1000

ــشــروع تـوفــيــر مـحــتـوى ويــشـمل ا
منصة مـدرسة التـعليـمي اإللكتروني
في 1000 قـريــة في الــعــالم الــعـربي
دون احلــــــــاجــــــــة إلـى االتــــــــصــــــــال
بــاإلنـــتــرنـت وذلك من خالل حـــلــول
إبداعية مثل جهاز "مدرسة" اللوحي
وجــهـــاز بث احملــتـــوى الــتــعـــلــيــمي
تنـقل وجهاز "مـدرسة في حقـيبة" ا
إضـافـة إلى خـيـار وحـدات الـتـخـزين
اخلـــارجـــيـــة احملـــمـــولـــة الـــتي يـــتم

توفيرها حسب احلاجة. 
wÐdF « Èu²;«

وقـال ســعـادة سـعــيـد الـعــطـر األمـ
ــبـادرات مـحــمـد بن ـســاعـد  الـعــام ا

ية:  راشد آل مكتوم العا
"تــنــطــلـق مــنــصــة مــدرســة من رؤيــة
صــاحب الــسـمــو الــشــيخ مــحــمـد بن
راشد آل مـكـتوم نـائب رئـيس الـدولة
رئـــيس مـــجــلـس الــوزراء حـــاكم دبي
"رعاه الله" بأن التعـليم حق للجميع
وتوفـيـر احملتـوى الـتـعلـيـمي اجملاني

حق للطلبة في العالم العربي".
وأضــاف الــعــطــر: "هــنـاك حــاجــة في
الــعــالم الــعــربي لــتــعــزيــز احملــتــوى
التعليمي باللغة العربية وتوفيره في
ــكــنـة من مــتـنــاول أكــبــر شــريـحــة 
الـطلـبـة الـعـرب ومـدرسـة الـتي تـمثل
إحـدى مــبـادرات مــحـمــد بن راشـد آل
ـيـة أتت اسـتـجابـة لـهذه مكـتـوم الـعا
احلاجـة لـتـعزيـز احملـتـوى التـعـلـيمي
بــالــلـغــة الــعــربـيــة بــاالســتــفـادة من
تـطــبـيـقـات الــتـكـنــولـوجـيــا احلـديـثـة
ــكن من لــلــوصــول إلى أكـــبــر عــدد 
ـعـلـمــ عـبـر تـرجـمـة ـتـعـلــمـ وا ا
وتـــعــريـب وإعــادة إنـــتـــاج أكـــثــر من
5000 فـــيــديـــو تــعـــلـــيــمـي في مــواد

الرياضيات والعلوم". 
b¹bł wÝ«—œ ÂUŽ

ومع انـطالق الـعـام الـدراسي اجلـديد
في مــدارس الـــعــالم الـــعــربي عــززت
ـــنـــصــة اإللـــكـــتــرونـــيــة "مـــدرســة" ا
ـفتوحة األكـبر من نوعها التعلـيمية ا
عــربـيــاً احملــتــوى الــتـعــلــيــمي الـذي
تـوفــره مـجــانـاً وتـضــعه في مــتـنـاول
أكـثـر من  50 مـلـيـون طــالب وطـالـبـة
ــعـلــمـات ــعــلـمــ وا ومــئـات آالف ا
بـهــدف إتــاحـة احملــتـوى الــتــعـلــيـمي
تميّز خاصة في تـخصصات العلوم ا

فرصـة الـدخول فـي منـافـسات يـومـية
مــثل مــســابــقـة "1000X1000 الـتي
ــلت حــتى الــيــوم أكـثــر من 300 ســجّ
فــائـز خـالل أقل من عــام إضــافـة إلى
ـــــشــــاركــــة في حتــــديــــات فــــرصــــة ا

ومسابقات علمية تتيح االستفادة من
ــنـــصـــة في حل األلـــغــاز مـــحــتـــوى ا
والـفـوز من خالل تـنـافس الـطالب مع
أقرانـهم ليـحتـلوا مـراكز مـتقـدمة في

قائمة "جنوم مدرسة".
وبعـد التـحديـثات اجلـديدة أصـبحت
ـتـطـلـبـات الـتــقـنـيـة لـلـمـنـصـة أكـثـر ا
بساطـة وصار بـاإلمكان اسـتخـدامها
عـلى مـخـتـلف األجـهـزة اإللـكـتـرونـية
الـعــامـلـة بـأنــظـمـة الــتـشـغــيل األكـثـر
انــتـــشـــاراً مــثل ويـــنــدوز وأنـــدرويــد
ولـــــيــــنـــــوكس و IOS إضــــافـــــةً إلى
تـــوفــيـــرهـــا حــلـــول تـــخــزيـن وبــحث

متنوعة في متناول الطالب.
5LKFLK  ‘—Ë

ورشة وعـقـدت "مـدرسة" أكـثـر من 35 
للـمـعـلـم في 26 مـركز تـدريب تـابع
لوزارة التـربيـة والتعـليم في مـختلف
أنـحـاء اإلمـارات بـالـتـعـاون مع وزارة
الــتـربــيـة والــتــعـلــيم اســتـفــاد مـنــهـا
مــــعــــلـــمــــاً وتــــربـــويــــاً وذلك  1,356
ــنـصــة وآلـيـات لـتــعـريــفـهـم بـفــكـرة ا
ـــثــــلى من احملــــتـــوى االســــتـــفــــادة ا
تنوع الذي توفره; خاصة التعليمي ا
واد العلـمية التي توفرها في مجال ا
بالـلغـة العـربيـة إلى جانب تـزويدهم
بأفـضل الـسبـل لتـحـفيـز الـطالب على
ـنـصة واالشـتراك في التـسـجيل في ا

سابقات الدورية التي تنظمها.  ا
u¹bOH UÐ ”Ë—œ

وتقـدم منـصة "مـدرسة" آالف الدروس
التعـليميـة بالفـيديو وبالـلغة الـعربية
في مواد الفيزياء والكيمياء واألحياء
والـــعــلـــوم الـــعــامـــة والـــريــاضـــيــات
ــنـــاهج ـــتـــوافـــقــة مـع مـــخــتـــلـف ا ا
تطورة من مرحلة رياض الدراسية ا
األطـفــال وصــوالً إلى الــصف الــثـاني
فـاهيـم العـلمـية عشـر حيـث تشـرح ا
بــطــرق مـبــســطــة وعــروض مــصـوّرة
تـقـرّب الـفـكـرة الـعــلـمـيـة لـلـمـتـعـلّـمـ
ــعــلــمـــ وأولــيــاء األمــور وتــمــنـح ا
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ــرأة كــمــا أن يـقــظــة اجلــيش بــقــضــايــا ا
والــشــرطـــة والــتي تــعـــمل عــلى مــدار 24
سـاعـة تـعـد ضـمـانـة رئـيـسـيـة فى حتـقـيق
ـنـاخ لـنـجاح األمن واالسـتـقرار وتـهـيـئـة ا

ؤتمر . هذا ا
طـلوب من اإلعالم فى تـفعيل { وما هـو الدور ا

رأة ? مبادرة ال للعنف ضد ا
- أتمـنى أن تلـتزم وسائـل اإلعالم الصدق
ـوضوعات واستخـدام الدراسـة الختـيار ا
الهـادفـة التي تـهم اجملـتـمع مثل مـؤتـمر ال
رأة والـذي يجب تغطيته من للعنف ضد ا
كــافـــة احملــاور ولـــديــنـــا كــوادر اعـالمــيــة
ؤتـمر على مستوى عال مشاركة فى هذا ا
وعـــلى رأســـهــا اإلعـالمــيـــة هـــنـــاء والــتي
أصــبــحت واحــدة من أشــهــر االعالمــيـات
ـرأة الـتـي تـنــاولت قـضــيـة الــعـنف ضــد ا
حـيث عــايـشت تــلك الـتــجـربــة مع زوجـهـا
عـلى مــدار عـشــر سـنــوات وبـالـتــالي جـاء
تـــعــبـــيــرهـــا عن تــلـك الــقـــضــيـــة صــادقــا

وموضوعيا .

 …—ULŽ vHDBB  ≠ …d¼UI «

أســتـأثــرت قــضـيــة الــعــنف ضـد الــنــسـاء
بـاهـتـمـام الـرأي الـعام فـى األونـة األخـيرة
فى ظل تـفــاقم تـلـك الـظـاهــرة سـواء داخل
األسرة أو اجملـتمع وفى ظل هـذا االهتـمام
طرحت سـفـيـرة السالم والـنـوايا احلـسـنة
د/ عزة شـاكر والـتي نالت أكـثر من تـكر
نـظـرا لــدورهـا الـبـارز فى خــدمـة اجملـتـمع
راة والوطن العربي والـعمل على تـمك ا
اقـتــصـاديـا لــتـحـقــيق األهـداف الـســامـيـة
راة من ـنـاهضـة العـنف ضـد ا مبـادرتـها 
خالل مــؤتــمــر سـيــعــقــد فى مــديــنــة شـرم
الشـيخ فى شـهر نـوفـمبـر الـقادم بـحـضور
شـخــصـيــات مـصــريـة وعــربـيــة بـارزة فى
شـتى اجملـاالت وفى خـضم اسـتـعـداداتـهـا
ـؤتـمـر كـان لـ (الـزمـان) مـعـها لـعـقد هـذا ا

هذا احلوار:
{ شـهـدت األونـة األخـيـرة تـفـاقم ظـاهـرة العـنف
ضـد النـساء فـما هـو حتلـيلك ألسـباب تفـاقم تلك

الظاهرة ?
رأة شـخـصـية جـمـيلـة ورقـيقـة ونـظرا - ا
ـا شـجع لـرقــتـهـا اتــهـمـوهــا بـالـضــعف 
ـارسـة قوتـه ضدهـا رغم أن الـرجل عـلى 
ـرأة مــخـلـوق الـواقع يــؤكـد عـكـس ذلك فـا
قوي ولكن تظـهر قوتهـا فى أوقات محددة
رض زوجها تقف مـعه وتتحمل فعندمـا 
طلقة تخرج الى رأة ا سئولية كاملة وا ا
الـعـمل لــلـبـحث عن مــصـدر رزق تـعـول به

أوالدها .
ــبـادرة الــعــربــيــة الـتي { ومــا هى أهم مـالمح ا

راة ? ناهضة العنف ضد ا طرحتيها 
ـنـاهضـة الـعـنف ضد بـادرة الـعـربيـة  - ا
ــراة تــرتــكـز عــلى عــدة مــحــاور أهــمــهـا ا
االهتمـام بثـقافـة األنثى منـذ الصـغر حتى
تكون قوية ومستعدة جملابهة الشدائد فى
أي وقت  وتدريبها للتعامل مع البشر من
نطق وهـنا تبرز خالل استخدام الـعقل وا
أهمـيـة الـتـنمـيـة الـبشـريـة فى هـذا اإلعداد
ــراة لــتــكــون لــهــا ولــيس مــعــنى إعــداد ا
شــخـــصــيــة قـــويــة جملــابـــهــة االزمــات أن
رأة والرجل يكمالن تصطدم بالرجل ألن ا
بعضـهمـا البعض وال غـنى ألي منـهما عن

األخر .
ـؤتــمـرات تـعـقـد ويـصـدر { هـنـاك الــكـثـيـر من ا
عنهـا قرارات وتوصـيات ولكنـها ال تنـفذ فما هى
الضمـانات لتـنفيـذ قرارات مؤتـمر ال للـعنف ضد

دينة شرم الشيخ ? راة والذي سيعقد  ا
- الــرئـيس الــســيــسي هـو أكــبــر ضــمـانه
لـتـنــفـيـذ الــقـرارات الـتي ســوف نـصـدرهـا
والتي ستـرفع إليه فى ظل اهتـمامه البالغ
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واد { وهل تـرين أن هنـاك قصـوراً فى بـعض ا
واجهة تلك الظاهرة ? التشريعية 

- نـــريــد من خـالل مــؤتـــمـــرنــا أن يـــعــرف
صـري وجهة نظـر السيدات فى اجملتمع ا
ـــارس ضـــدهم أســـبـــاب الـــعـــنف الـــذي 
ـؤتـمـر يـشـارك فـيه كـافـة خـاصـة أن هـذا ا
فئات اجملتمع فـنحن ال نهدف الى الصدام
ولــكن أن يــعــرف اجملـــتــمع الــعــنف الــذي
تتعرض لـه النساء دون مـجاملـة للوصول
ألفضل احلـلـول والـتي سوف نـرفـعـها الى

الرئيس لتفعيلها .
ؤسـسة الديـنية فى تلك { وماهى رؤيـتك لدور ا

القضية ?
ؤسـسـة الـدينـيـة لـها دور كـبـيـر سواء - ا
أكـان ذلك مـن جـانب الــكـنــيـســة أو األزهـر
وكما قـال رسولنا الـكر فى حديث له عن
رأة الـنسـاء رفـقـا بالـقـواريـر نظـرا لـرقـة ا
ــرأة ال يـــقــتــصــر فــقط عــلى والــرفق مع ا
ـتــد أيـضـا مـعــامـلـة الــزوج لـلـزوجــة بل 
لرفق األب مع بـنـاته ألن اسـتخـدام الـعنف

غـالـبـا مـا يـؤدي الى نـتـائج عـكـسـيـة عـلى
عكس اإلقناع الذي يولد نتائج إيجابية .
{ شهدت الـفترة األخيرة تفـاقم ظاهرة التحرش
كن مواجهة تلك الظاهرة ? واألغتصاب فكيف 
- اعتقـد أن التشـريعات التـي يتم إعدادها
كـفــيـلــة بـالـتــصـدي لــتـلك الــظـاهـرة فــلـقـد
تـحرش أما فرضت عـقوبـات رادعة عـلى ا
غتـصب فينـبغي أن يعـدم فى ميدان عام ا
كـمــا كــان لـلــمـجــتـمـع الـعــام دور بـارز فى

التصدي لتلك الظاهرة .
{ ومــا هي رؤيــتـك فى أســبــاب تـــفــاقم ظــاهــرة
ـكن احلد الـطالق فى الـفـتـرة األخيـرة ? وكـيف 

منها ?
- أرى أحد أهم األسباب الـرئيسيـة لتفاقم
تـلك الـظـاهـرة هـو الـتقـارب فـى السـن ب
ـتـلــكـان رؤيـة الـزوجــ ونـظـرا ألنــهـمــا 
واحدة ومع تمسك كل طرف بـوجهة نظره
فـيـمـكن أن يــؤدي ذلك الى الـطالق كـمـا أن
الــعـصــبــيــة الـزائــدة تــعـد أحــد األســبـاب
الرئـيـسيـة لـلطـالق ولألسف فإن كـثـير من

الرجـال يعـتـقد أنه يـبذل مـجـهود أكـثر من
ـنـاخ ـرأة والـتي يـجب عـلــيـهـا تـهـيـئـة ا ا
ـنـزل مع أن ـنـاسب له بـعـد عـودته الى ا ا
ـرأة ـرأة تـبــذل مـجـهــود أكـبـر خــاصـة ا ا
الـعـاملـة الـتي تـتـحـامل عـلى نـفـسـهـا بـعد
عودتها من العمل إلعداد متطلبات األسرة
ورغم ذلك حتـــاول أن حتــتــوي عـــصــبــيــة
زوجــهــا ولــذا فــإن عــلى الــزوج أيــضـا أن
يـحتـوي زوجـته من خالل الـكـلـمة الـطـيـبة
فـــضال عـن ذلك فـــإن الـــتـــدخالت الـــغـــيـــر
مــرغـوب فــيــهــا من جــانب أهل وأصــدقـاء
الزوج تعـــــــــد عامال رئـيسيا فى تفاقم
شاكل بــــــــ الزوجــــــــ والتي تؤدي ا
الى الــــطالق لــــذا يــــســـتــــوجــــــــب عــــلى
الـــزوجـــ عـــدم إفـــشـــاء أســـرار احلـــيـــاة
الـزوجــيــة والـتي تــؤدي فى الــنـهــايـة الى

هدمها .
{ وماهى رؤيـتك ألسباب تـعدد الزوجات ? وهل

تؤيدين إصدار تشريعات للحد منها ?
سؤولة األولى عن - أرى أن الزوجة هى ا
دفع زوجـهـا لـلــزواج بـسـيـدة أخـرى ورغم
ذلك فــهــنـــاك بــعض الــرجــال ال يــكــتــفــون
بـزوجة واحـدة حـتى لـو أحـسـنت الـزوجة
وال يـقتـصر معـامـلته ووفـرت له كل شـيئ 
األمر على ذلك بل يحاول أن يه كرامتها
ـحـاولـة الـتـقـلـيل من قـيـمـتـهـا واإلشـادة
ـنـطــلق فـإنـني ومن هـذا ا بـإمـرأة أخــرى 
أؤيــد إصــدار تــشــريــعـات لــلــحــد من تــلك
الظـاهـرة شـرط أن تكـون تـلك الـتشـريـعات

مدروسة جيدا .
{ وما تقـييمك للدور الذي يلعبه اجمللس القومي

رأة ? للمراة فى معاجلة قضايا ا
- ال أريــد أن أوجه انــتــقــادات لــلـمــجــلس
الـقومـي للـمـرأة ألنـنـا نـحـتـاج الى تـكاتف
ـرأة اجلــمــيع إليــجــاد حـلــول لــقــضــايــا ا
ــسـئــولـة عن ولــكـنــني أطـالـب بـانــتـقــاء ا
اجملـلس الـقـومي لـلـمـراة فى كل مـحـافـظـة
ــقـابـلـة وقـريـة بــعـنـايـة فــائـقـة من خالل ا
وجلــنــة حتــكــيـم من الــنــســاء عــلى كــافــة
ستـويات حتى يـتم اختيـار كوادر قادرة ا
ـرأة وإيـجـاد عـلى الــتـعـامل مـع قـضـايــا ا

حلول لها .
{ فى الـنـهـايـة مـاهى األجــنـدة الـقـادمـة لـكم فى

راة ? مجال حقوق ا
ـراة ســيـكـون - مـؤتــمـر ال لــلـعــنف ضــد ا
بـدايـة خلـطـوات أخــرى فى مـجـال حـقـوق
ؤتمـر بداية رأة وأتمـنى أن يكون هـذا ا ا
ـــرأة أمـــاكن هـــامـــة فـى كـــافــة لـــتـــقـــلـــد ا
الــقـــطــاعــات حــتـى تــســتــطـــيع أن تــثــبت
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وسط حالة الـفوضى التي تـشهدهـا البالد وحالـة الال حرب والالسلم
ـتظـاهرين ثـمة سـوآل مطـروح ٠٠ كيف الـسبيل ـؤقته) مع ا (الهـدنة ا
ـتشـعـبة الـتي باتـت تتـطلب حـلول شـكلـة  الـعويـصة وا ـعاجلـة هـذه ا

رجعية ? سريعة قبل انتهاء الفترة التي حددتها ا
ستخبي من األمور ومحاولة رئيس مجلس وعلى الرغم من الظاهر وا
شـكـلة من خالل  دعـوة رؤساء الـنواب مـحمـد احلـلبـوسي مـعاجلـة  ا
الــنــقـابــات لالســتـئــنــاس بـآراءهم وتــشــكـيل مــجــلس خـدمــة لــتـعــيـ
ا اخلـريجـ وايجـاد فرص عـمل للـعاطـل عن الـعمل  لـكنـها وعـذرا 
أقول تبقى  هذه احلـلول و الطروحات حـلول ترقيعـية مؤقته ترتبط مع
ـيـزانـية ـورد الـوحـيد  ارتـفـاع او انـخفـاض أسـعـار الـنفط بـاعـتـباره ا

وظف ٠٠   الدولة وسد رواتب ا
واطن ضمانات طلوب ايجاد حلول واقعية تعطي ا وبصرحة نقولها ا
في ايـجاد فـرص عمل ثـابته ودائـميـة  التتـأثر بـاخلط البـياني الرتـفاع
نـطقة معرضـه  لزلزال ايقاف وانخفـاض اسعار  النفـط خاصة وان ا
ـتـحـدة ـتـــفـجـر بـ الـواليـات ا صـادرات الــنـفط بـسـبب الـوضــــــع ا
شـكـلـة ٠٠  وماهي ـعـاجلـة ا وايـران ٠٠ فـكيف الـوصـول الى حـلول 

طلوب اتخاذها من قبل الدولة ? اإلجراءات ا
فـروض بالـدولة ان تـعمل فورا ودون تـأخيـر  على اسـتثـمار األموال ا
ـتـوفـرة من ايـرادات الـنــفط الفـتـتـاح مـعـامـل إنـتـاجـيـة  ولـنـبـدأ  أوال ا
بـإنشـاء معـامل  صغـيرة واطـئـة الكـلفـة مثل مـعامل  خـاصة بـتصـنيع
يزانية مبالغ كبيرة ستورد منها ا ياه  التي ترهق الدولة و يكلف  ا ا
ـعـلـبـات الـغـذائـيـة ومن  او إنـشـاء مـصـانع واطـئـة الـكـلـفـة لـتـصـنـيع ا
نتـوج الزراعي  احمللي بـاالتفاق مع ضمـنها الـتمور بـاالستفـادة من ا
مـسـتـثمـرين مـحـليـ او اجـانب والـتوسـع بتـوزيع األراضي الـزراعـية
إلقامة مشاريع زراعية  تعاونية منها حقول دواجن وعجول وأحواض
ـعاهد اسمـاك  خاصـة بخـريجي كـليـات الطب الـبيـطري والـزراعة  وا

الزراعية ٠٠ 
شـاريع التـعاونـية وتـشغـيل الشـباب الـعاطل عن الـعمل وغـيرهـا من ا
شاريع وإعطاء اجليش دور في عـملية البناء  واإلعمار  من في هذه ا
خالل مـشـاركـته في تـنفـيـذ مـشاريـع البـنـاء واإلعـمار بـاالسـتـفادة من
ـيـسرة ـصـريـة في هـذا اجملـال  وإلـغـاء  مـنـح الـقـروض  ا الـتـجـربـة ا
القـامة (مشـاريع  واطـئة الـكلفـة ) التـي تقـدمها وزارة الـعمـل  بعد ان
تحـقق من إنشاءها اثبتت  هـذه التجربـة فشلهـا  في حتقيق الـهدف ا

 ٠٠
ـطـلـوب لـيس إنشـاء مـجـلس خـدمة بـقـدر مـاهـو مطـلـوب  إنـشاء إذن ا
مجلس ذمة  تديره عقـول مفتوحه حتمل خبرة   السـتثمار اإلمكانيات

الية استثمارا امثل ٠٠  ا
فلـيس الـتـنـظـيـر والتـأطـيـر هـو احلل بـقـدر  مـا هو اسـتـخـدام الـعـقول
االقتصادية ومـا أكثــــرها في العراق لـلتعجيل في اعادة عـجلة البناء
ـواطـن يـعــيـــــش في فــالـبالد بــاتت عــلى حــافــة االنــهــــــيــار وبــات ا
سجـــــن كـبير اسـمه العـراق واالنتــــــظـار ليس في مـصلحـة اجلميع
نتــــــــوج فالكل متضرر نتيجة  اخلمول وعدم الرغبة في النهوض با

احمللي ٠٠ 
فـلـنـتـكـاتف لــلـبـــــــدء في بـنـاء  هـذا الـبــــــــلـد الـذي انـهـكـته احلـروب

والكروب ٠٠ 
ـعـاجلـة األمور ونحـن الـيـوم نـحـتـاج الى شـخـصـيـات  اكـثـر.  وعـيـا  
بروح متفـــــــتحة شخصيات نظيفه وغير ملوثة  بالســـــــحت احلرام

لــــــموس اثـناء ـراقبـة الفــــــعل ا وهـذا  أليـتم اال 
الـعــمل والـســيــرة الـذاتــيـــــــة لـألشـخــاص ولـيس

دروس  ٠٠  االختيار العشــــــوائي غيــــــر ا
فال تتـوقع من نبـتة الـصبـار ان تثـمر لك الـتفاح
حــاول ان تـعــرف اصل األشـيــاء مـاضـيــهـا كي
ــسـتــقـبـل ونـصــبح عـلـى مـاقــعـلــنـا اليـصــدمك ا

نادم

-1-
ـكــانـةُ الـدولـيـة لـلـعـراق لـالهـتـزاز طـبـقـا لـكل �ال يـسـوغ أنْ تُـعَـرّض ا
ـعـايـيـر بل الـعـمل الـدائـب لـرفـعـة الـعـراق واحـتالله مـكـانه ـوازين وا ا
ــتـعــيّن عـلـى كل الـعــامـلـ فـي االجـهـزة الـعــالي حتت الـشــمس هـو ا

ؤسسات العراقية . وا
-2-

تظاهرين السلمي فرطة في مواجهة ا �والشك انَّ استخدام القوة ا
واعـتــقـال بــعض الــنـاشــطـ فـي مـجــال حـقــوق االنـســان دون أوامـر
ا ضـرر وينـعكس صـداقيـة احلكـومة الـعـراقيـة ا قـضائـية يـضـران 

طاف على مكانة العراق الدولية . االثر السلبي في نهاية ا
-3-

�وهـذا مـا حـصل بــالـضـبط حـيث فــقـد الـعـراق عـضــويـته في مـجـلس
حـقــوق االنـسـان خالل االنـتـخـابـات الـتي جـرت مـؤخـرا في اجلـمـعـيـة

تحدة . العامة لال ا
وأما الـنعـوت واألوصاف الـسلبـية الـتي أُطلـقتْ على الـسلطـة العـراقية
ــكــانـة ــا يــضـر  جـراّء ذلك فــهي أكــثــر من أنْ حتــصى وكلّ ذلك 

العراق وسمعته الضرر البالغ ...
-4-

وهــنا يوجه السؤال للمسؤول التنفيذي األول فـي العراق ويقال له :
تظاهرين صادرةً منك ? هل كانت األوامر باطالق النار على ا

فان قال :
ال

صيبة وانْ قال : فتلك هي ا
صيبة أعظم نعم فا
فقد قال الشاعر :

اذا كنتَ ال تدري فتلكَ مصيبة
صيبة أعظم وإنْ كنتَ تدري فا

-5-
ـرجـعـيـة الــديـنـيـة الـعـلــيـا في الـنـجف األشــرف حـمّـلت احلـكـومـة ان ا

سؤولية بشكل صريح ال لبس فيه وال غموض . العراقية ا
وما زلـنا جـميعـا ننـــــتظر نـتائج الـتــحقـيق الذي كُلّـــفت بـــه اللــــجنة
ـرجــــعـيـة الـديـنــــيـة اخلـاصـة الـتي شُـكــلّت اسـتــــجـابـةً لـتـوجـهــات ا

العـــليا .
وليكن واضحا من اآلن :

ان الـدماء الـزكيـة الـتي اريقت واجلـراح الـبلـيـغة الـتي اصابت اآلالف
ـتـظـاهــرين الـعـراقـيـ لن تــسـمح بـقـبـول اي تـقــريـر يـقـفـز عـلى من ا
احلـقــائق ويـبــتـعــد عن االفـصــاح احلـقــيـقي عن اجلُــنـاة الــذين خـلت
قلوبهم من الـرحمة واالنسـانية فأزهقـوا األرواح بدم بارد ودافعوا عن

اخلائن والفاسد .
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ان حـظـر التـجـوال في بغـداد وفي بـعض احملـافظـات الـعراقـيـة وقطع
االنـــتـــرنت وتــعـــطـــيل عـــمل شـــبــكـــات الـــتــواصل

االجتماعي ال يؤدي الى غيـــــاب الصورة
احلــقـــيــقـــيــة عـــمــا وقــــــع عن أنــظـــار الــدول
ــراقــبــ الــدولــيـــ  وال تــنـــــمــحي مــــن وا
ــرعــبــة ذاكــرة الــتــاريخ تــلــــــك االخــــــبــار ا
وحـــــســــاب الـــــــلـه أكــــبــــر مـن احلــــســــابــــات

والتداعيات ...

دارس نصة جتوب ا حافلة ا


