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ملحق خاص يصدر عن صحيفة سوريتنا
يعنى بتغطية أعمال المجالس المحلية والمبادرات المدنية داخل سوريا

كاف لأهلها
ما يزرع يف املع�ضمية ٍ
ال�صرف ال�صحي بديل املياه لري املزروعات
تحاول معضمية الش��ام ،كعش��رات المدن المحاصرة في س��وريا تعويض النق��ص الغذائي بالزراعة،
فيمتهن الكثير من س��كانها المهنة التي لم يكونوا بعيدين عنها س��ابقاً ،إال أن لجوءهم إليها اليوم
ج��اء من باب االضطرار ،وتغلب عل��ى زراعاتهم الخضار الورقية والخضار الفصيلة القرعية ،كالكوس��ا
والبندورة.
ويبدو االتجاه نحو الزراع��ة وجني المحاصيل بوابة أمل
أن هناك من يتح��دث عن حالة من
ف��ي المدينة ،خاصة َّ
ش��به االكتفاء الذاتي من خالل ما يجنيه السكان .يقول
«إن األمور تتجه نحو التحس��ن»
مواطن م��ن المدين��ةَّ :
أن ما ي��زرع في
كم��ا
تدريجيً��ا،
و«الحص��ار ب��دأ يف��ك
ّ
المدينة كافٍ إلطعام كامل أهلها» ،ويصف (مجد) ،الذي
يعم��ل مدي��رًا لمكتب الخدم��ات في المجل��س المحليّ
«إن ما
لمعضمية الشام ،الواقعَ بالجيد والتحسن،يقولَّ :
يسمح النظام بإدخاله في ظل الحصار الخانق ،ال يكفي
العائالت الموجودة في المدينة؛ ما يضطرّ المجلس إلى
توزيع الحصص بالتناوب إلرضاء الجميع وس��د حاجتهم،
ويعمل المجلس على إيجاد ّ
حل لمشكلة المياه».
ولعل ما يش��ير إليه مجد من مش��كلة المياه ،يتم ّثل في
المعاناة الرئيس��ة للسكان ،خاصة أن الزراعات الصيفية
التي يعملون بها ،تتطل��ب بالدرجة األولى الريَّ الكافي
والمنظم ،وهو ما يصعب توفيره.

ال�صرف ال�صحي بدي ًال

تعدّ مش��كلة نقص المياه ،إحدى أهم المش��كالت التي
تواج��ه أهال��ي معضمية الش��ام وتش��غلهم؛ األمر الذي
دفعه��م إلى اس��تخدام مي��اه الصرف الصحي ،لس��قاية
مزروعاتهمّ ،
كحل بديل لم يجدوا غيره.
ويعزو البعض لجوءه إلى ه��ذا الحل ،إلى الجفاف ،وقلة
المي��اه ،وتده��ور نوعية المياه العذبة المتوفرة ،بس��بب
التخل��ص غير الس��ليم من مياه الص��رف الصحي ،بينما
تع��ود األس��باب ،وفق آخري��ن ،إلى عدم وج��ود مصادرَ
مي��اه بديلة ،في ِّ
ظل صعوبة حفر اآلب��ار ،حيث ال وقودَ
لتش��غيل اآللي��ات ،إضافة إلى الزيادة الس��كانية ،وزيادة
وفرة مياه الصرف الصحي.
ويعتب��ر بعض المزارعين ،في الس��ياق نفس��ه ،أن مياه
الص��رف الصحي تح��وي الم��واد الغذائي��ة الالزمة التي
تساعد على زيادة نسبة المحاصيل.

خماطر وحتذيرات

وح��ول مخاط��ر اس��تخدام مي��اه الص��رف الصح��ي في
س��قاية المزروعات ،أوضح أحد المهندس��ين الزراعيين
أن «مياه الصرف الصحي ،تحوي على ماء
في المدين��ةّ ،
بنس��بة  % 99.9إضاف��ة إل��ى كميات صغيرة م��ن المواد
العائمة والذائبة؛ العضوية وغير العضوية ،أما الملوثات
الت��ي تش��كل الخطر االكبر والمس��ببة لألم��راض فهي
فيروس��ات (المعوي��ة) والبكتيري��ا (الكولي��را) والديدان،
الموج��ودة بنس��ب عالي��ة ومختلف��ة في مي��اه الصرف
الصح��ي ،فض ً
ال عن أنّه يمكن له��ذه الميكروبات البقاء
عل��ى قيد الحياة ف��ي التربة ،أو على س��طح المحاصيل
لفترات طويلة ،إلى أن تنتقل إلى إلنسان أو الحيوان».
أما المش��كلة األخط��ر التي تتع��رض لها الترب��ة ،جراء
إش��باعها بمياه الصرف الصحي ،فهي الملوحة (التملح)
التي تؤدي إلى تآكلها ،والحدِّ من األوكسجين ،وبالتالي
وقف نمو النباتات.
وتؤث��ر ه��ذه الجراثي��م المس��تخدمة في مي��اه الصرف
الصح��ي ،عل��ى صحة األهال��ي ،وتلحق به��م أمراضاً ال
تع��دُّ وﻻ تحصى ،ولع��ل أبرزه��ا ،التهاب األمع��اء ،كما
تعتب��ر مياه الص��رف الصحي ،مكانًا مناس��بًا لنمو ذبابة
الرمل التي تسبب مرض (اللشمانيا) .لكنَّ مياه الصرف
الصح��ي أصبح��ت ،في ظ��ل الحص��ار المطب��ق ،وعدم
توف��ر قطع التبدي��ل لآلليات الزراعي��ة المعطلة ،وغياب
الرقابة الصحية ،والحاجة الماسة إلى طعام يسد الرمق
ويمسك بأطراف الحياةَّ ،
الحل الوحيدَ ألهالي المدينة».
تضم مدينة معضمية الش��ام أكثر من  40آلف شخص،
ينقصهم الكثير من الدعم اإلنساني واالقتصادي ،بدءاً
بالماء وليس انتها ًء بالوقود.
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تغلب في المدينة زراعة الخضار
الورقية والخضار الفصيلة القرعية
كالكوسا والبندورة
المعضمية  5تموز 2015
عدسة كنان الدمشقي لسوريتنا
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� 7000إن�سان ي�أكلون من مطابخ اجلنوب

بحلول شهر رمضان،
قام المكتب ،بتجهيز
مطبخين وثالث
نقاط توزيع في كل
من ببيال ويلدا وبيت
سحم
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يعم��ل المكتب االغاث��ي في ريف دمش��ق الجنوبيّ ،على
تخدي��م العائ�لات المهج��رة والمنكوبة ،من خالل إنش��اء
مطبخ خيري.
إن
ويقول محمد الخير ،المس��ؤول ف��ي المكتب اإلغاثيَّ « :
المطب��خ ب��دأ بطهي مادة الع��دس التي يس��ميها األهالي
ش��وربة الحياة ،والت��ي كانت في أوقات م��ن الحصار حلم
كل عائلة فقي��رة في المنطقة الجنوبية ،حيث وصل ثمن
الكيلو الواحد من العدس إلى  12ألف ليرة سورية».
ومع دخول المواد الغذائية إلى المنطقة الجنوبية من خالل
معبر ببيال ،انتقل عم��ل المطبخ ،إلى مرحلة جديدة ،هي
«طه��ي مادتي الرز والبرغل بش��كل أساس��ي إضافة إلى
أطعمة أخرى ،تختلف حس��ب المواد التي يس��مح بإدخالها
إلى المنطقة».
ويذك��ر الخي��ر ،أنّه «بعدم��ا اقتحم تنظي��م الدولة مخيم
اليرموك ،وقام بتهجير لألهالي ،زاد عمل المكتب بش��كل
كبي��ر ،حي��ث تم تجهي��ز الش��قق ومراكز إلي��واء العائالت
المهج��رة ،وتأمين الم��اء والدواء والطع��ام ،وجرى إطالق

حمل��ة (إيث��ار وإطع��ام) لمهج��ري مخيم اليرم��وك ،فتمت
تغطي��ة عدد كبي��ر من ه��ذه العائالت في كل م��ن ببيال،
ويلدا ،وبيت سحم».
ق��ام المكت��ب ،بحلول ش��هر رمض��ان ،بتجهي��ز مطبخين
وث�لاث نقاط توزي��ع في كل من ببيال ويلدا وبيت س��حم،
لتوزيع وجبات اإلفطار على المهجّرين من مخيم اليرموك
والمناطق األخرى ،وعائالت الحجر األسود« ،التي ال تجد ما
تأكله بسبب تمركز تنظيم الدولة في الحيّ».
ويغطي نش��اط المكت��ب من خالل المطب��خ الخيري ،حوالي
سبعة آالف شخص ،وهو عدد «يزداد يومياً بسبب عدم توفر
الم��ال لش��راء المواد الغذائي��ة ،فالعوائل معدوم��ة المردود
المال��ي ،وال أحد يمل��ك عم ً
ال ،وغالبًا ما يضط��ر ربُّ العائلة
إلى انتظار وجبة اإلفطار ،ليذهب بها إلى عائلته الصائمة».
ويوجّه الخير في ختام حديث��ه ،نداء إلى جميع المنظمات
والجمعيات ،لدعم «المطابخ وتأمين سلل غذائية للعوائل
المهج��رة ف��ي المنطقة ،ممن ال يس��مح له��م بالدخول أو
الخروج».

ال مياه وال �أدوية :التيفوئيد ينت�شر جنوب ًا
س��جل ناش��طون مدنيون في جنوب دمش��ق ع��دة حاالت
إلصاب��ة أطف��ال بالحمى التيفي��ة (التيفوئي��د) في بلدات
المنطق��ة ،إضاف��ة إل��ى أم��راض وأع��راض أخ��رى م��ن
حساسية ،وإسهال ،وغيرها تنتج أغلبها عن عدم صالحية
مياه للش��رب ،في ظ��ل النقص الحادِّ لألدوي��ة والمعدات
الطبية عمومًا.
وكان��ت الهيئة الطبية لجنوب دمش��ق ،نش��رت خالل األيام
الماضية على صفحتها الرس��مية ف��ي (فيس بوك) ،تحذيراً
بش��أن انتش��ار التيفوئيد في المنطقة ،في وقت يؤكد فيه
الناش��ط اإلعالم��ي محم��ود الش��امي ،أن أعم��ال التنظيف
وحرق النفايات« ،يقوم بها الناس بصورة فردية في معظم
الحاالت» ،كما يدق الش��امي ناق��وس الخطر ،حول النظافة
إن معظم
العامة والوضع الصحي جنوب دمش��ق .يق��ولّ »:
أحياء الجنوب ليس فيها مياه صالحة للش��رب ،ويلجأ الناس
إلى مي��اه اآلبار ،التي تكون هي األخرى غالبًا غير صالحة».
وم��ع ارتفاع درج��ات الحرارة وانتش��ار الحش��رات واألوبئة،
أصبحت مسألة توفير مياه شرب نظيفة مسألة صعبة.
وتش��تد وطأة مس��ألة النظافة العامة في مناطق معينة،
منه��ا ،كم��ا يذكر الش��امي ،الحج��ر األس��ود ،إذ «ال يوجد
مجل��س محل��ي ليهت��م به��ذا األم��ر ،بعدما توق��ف عمل
المجلس الس��ابق ،إثر اقتحام تنظيم الدولة الحي ،إضافة
أن النفايات تتراكم بصورة مرضيّة في الحجر األسود
إلى ّ
والقدم والمخيم».
وأمام الواقع الصحي الخطر تنحسر وتكاد تنعدم مشاريع
التنمية المس��تدامة في جنوب دمشق ،حيث يعيش أغلب
الناس على المش��اريع الصغي��رة المرتبطة بالزراعة على
أس��طح المن��ازل ،أو تربي��ة األرانب ،فض ً
ال عن البس��اتين
التي يزرع فيها األهالي الخضروات بشكل أساسي.
وتنف��ذ المجال��س المحلي��ة حالي��ًا أعم��ا ً
ال متواضع��ة،
كحم�لات إفطار للصائمي��ن وتوزيع أطعم��ة مطبوخة،
أن «الناس لم تعد
وفق الناش��ط الش��امي ،الذي يؤك��د َّ
تطالب المجالس المحلية بشيء ،بل أصبح تأمين لقمة
الطعام همهم الوحيد».

أهالي جنوب دمشق ينتظرون وجبات اإلفطار أمام أحد
مطابخ المكتب اإلغاثي |  8تموز 2015

دور الكفاءات واملهارات
يف تطوير املجال�س املحلية
يع��رف المجتمع المدني بوصف��ه مجموع التنظيمات،
غي��ر الحكومي��ة ،الت��ي يقوم نش��اطها عل��ى العمل
التطوع��ي ،الذي ال يس��تهدف الربح ،وال تس��تند فيه
العضوي��ة عل��ى رواب��ط ال��دم والقرابة ،وقد ش��كل
في س��وريا قبل حكم البعث داعمًا أساس��ياً للنهوض
السياس��ي الوطن��ي والقوم��ي ،وقام��ت مؤسس��اته
بوظائ��ف بنائية حي��ث ازدهر دور النقاب��ات المهنية،
واتحادات الط�لاب ،والجمعيات واألحزاب على اختالف
توجهاتها ،وحملت مشروعًا إصالحياً وتحديثياً للدولة
والمجتمع في آنٍ واحد.
م��ع حك��م البعث للب�لاد دخ��ل المجتم��ع المدني بعد
الثمانين��ات ف��ي الق��رن الماض��ي في ثب��اتٍ طويل،
وانحس��ر دور أي ش��كل من أش��كال العمل الجماعي
ألبناء الطبقة الوس��طى ،كما سجل حضور الوجاهات
والزعامات المحلية تراجعاً ملحوظًا لصالح المنتسبين
إل��ى ح��زب البع��ث عموم��ًا ،والمتعاملين م��ع الجهاز
بشكل خاص.
األمني
ٍ
لم يس��مح تس��ارع األحداث ،من اندالع الثورة وحتى
انتقاله��ا إل��ى العم��ل المس��لح ،بإنت��اج ن��واة قيادية
للمرحل��ة المقبل��ة؛ أي :مرحلة انس��حاب مؤسس��ات
الدولة من المناطق المحررة ،وتم تش��كيل المجالس
المحلي��ة « م��ن الناش��طين الثوريي��ن ،والزعام��ات
التقليدي��ة ،والبيروقراطيين المنش��قين عن النظام،
وأصحاب الكفاءات العلمية».
ش��كلت الفئة األخيرة التي تش��مل أصحاب الكفاءات
العلمي��ة من أطباء ومحامين وإداريين وغيرهم رافداً
مهمًا لعمل المجالس المحلية ،ومؤسسًا لهيكل إداري
حقيقي يدير المرحلة القادمة ،ولم تقتصر مشاركة
ه��ذه الفئ��ة عل��ى عضوي��ة المجال��س ،بل س��اهم
ً
خاصة
المس��تقلون ف��ي دعم العم��ل األهلي بق��وة،
الش��خصيات التي تتمتع بس��معة طيبة في المجتمع
المحلي حي��ث تبوأت الصدارة ف��ي عمليات التفاوض
لتبادل األسرى وغيرها كثير.
ولعل أب��رز األدوار التي تؤتمن عليها هذه الش��ريحة
هو االهتمام بمصالح المواطنين بعيداً عن أي ارتباط
أو انتماء سياس��ي والعم��ل على معالج��ة قضاياهم
وااللت��زام الش��فاف والج��اد بتطوي��ر مجتمعاته��م
الصغيرة ،عبر المش��اريع التنموية التي تدرك حاجات
الناس ،تتفاعل معهم وتعط��ي نتائج مفيدة للجميع
في محيطهم.
كم��ا تش��كل فئ��ة المثقفين عم��اد العم��ل التعليمي
واالنتاج��ي بالتع��اون مع المجال��س المحلية ،ويكفي
أن نذك��ر أن أغل��ب المش��اريع الزراعي��ة والتعليمي��ة
والحقوقي��ة ف��ي المناط��ق المحررة تم��ت من خالل
مب��ادرات فردية قدمه��ا أفراد يحملون س��مة الكفاءة
العلمية ،والثقة لدى الشارع.
تتخذ المب��ادرات الفردية أهمية كب��رى في المناطق
المحاصرة بصورة جزئية أو كلية ،وتفتقر إلى نشاط
منظمات األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية
المؤهلة ماديًا وتعبوياً ،لتخفيف آثار الحرب والحصار،
حيث ج��رى تطوير هذه األف��كار والمبادرات مع طول
الحص��ار ابتدا ًء م��ن إعادة تدوير المواد البالس��تيكية
إلنت��اج أن��واع متعددة م��ن الوقود باس��تخدام أجهزة
خاصة تم تصنيعها في الغوطة تحت الحصار ،مروراً
باختراع صحون القطة من األواني المنزلية لتحسين
إشارة الهواتف في المالجئ.
ول��م تق��ف المب��ادرات عن��د االختراع��ات التقنية بل
تعدَّته��ا ،في رمض��ان مث ً
ال ،إل��ى المطاب��خ الخيرية
الت��ي طرحت للتبرع على ش��كل أس��هم بكلفة 100
دوالر أمريك��ي للس��هم الواحد؛ ما ش��جع المغتربين
على المس��اهمة في دع��م المحاصرين في رمضان.
وق��د أتت هذه المبادرة م��ن اختصاصيين في التقانة
والمحاسبة ،وسهلت عملية جمع التبرعات وإدارتها.
أن صحافة المواطنـ ،والمبادرات
تجدر اإلشارة هنا إلى َّ
اإلعالمي��ة والتوثيقي��ة ،كان له��ا بالغ األث��ر في نقل
حقيقة ما يج��ري ،وتوثيقه كأس��اس لبرامج العدالة
واالنتقال السلمي بعد سقوط النظام.

بعد اختناقه ..جنوبُ دم�شق نحو ظروف �أف�ضل
ش��هدت بلدات يلدا وببيال وبيت س��حم ،دخول مساعدات غذائية وإنسانية طوال العام الماضي ،كان
آخرها يوم االثنين الماضي ،حيث دخلت  2500سلة غذائية ،مقدمة من منظمة الهالل األحمر العربي
السوري ،عن طريق حاجز ببيال  -سيدي مقداد.
وجاء ذلك ،بعد يوم واحد ،على دخول وفد سويس��ري ،تابع لمنظمة األمم المتحدة ،إلى المنطقة عبر
الحاجز نفس��ه ،ليتفقد األوضاع اإلنس��انية والمعيش��ية لألهالي ،ويلتقي نازحين من مخيم اليرموك،
ومقيمين في البلدات التي سعى النظام لتنفيذ ما يسميه مشروع مصالحة وطنية معها.

ا�ستطالع ر�أي
�أبو موفق� 35 ،سنة ،احلجر الأ�سود

الحمد هلل الحال أحسن من قبل ،كنا ميتين جوع،
بس انشاهلل يضل الوضع بخير مو تخرب متل
العادة

�أبو يا�سر� 30 ،سنة ،احلجر الأ�سود

ما عنا مجلس محلي وال بلدية ،عم نعتمد على
حالنا بكلشي ..المي والكهربا والنظافة وحتى
العالج..

تتصل مناطق يلدا وببيال
وبيت سحم ببعضها
في ظل الحصار ،كما
أنها مفتوحة على أحياء
الجنوب المحاصرة األخرى

�أبو حمزة الدم�شقي 35 ،احلجر الأ�سود

مشاكلنا على حالها ،ما في مي ,,وازا دبرنا مي
ما عمتنشرب ،وصابتنا أمراض كنا نسمع عنها
باألخبار بالمجاعات ..إي صرنا نحنا المجاعات

حممد �أبو النور ،طالب جامعي ،احلجر الأ�سود

�أم عمران ،احلجر اال�سود

�أ�سعار تنخف�ض ..وقدرة �شرائية معدومة

بدأ الوضع اإلنس��اني في جنوب دمشق المحاصر ،يتحسن
تدريجياً ،مع بداية الش��هر الراب��ع  ،على خلفية فتح حاجز
ببيال  -سيدي مقداد ،الحاجز الوحيد الفاصل بين العاصمة
وجنوبه��ا ،وال��ذي أغلقته ق��وات النظام منذ ثالثة أش��هر
تقريبًا.
«إن الم��واد الغذائية ،تدفقت،
ويق��ول تجمّع ربيع ث��ورةّ :
عقب فتح الحاج��ز ودخول المس��اعدات اإلغاثية المقدّمة
م��ن منظمات دولية كاألونروا والهالل األحمر ومؤسس��ات
إغاثية محليّة ،لتعود حركة األس��واق في جنوب دمش��ق،
بش��كل تدريجي ،إلى حالتها الطبيعية قبل إغالق الحاجز،
وتصبح أسواق ساحة الكشك في يلدا وشارع العروبة في
مخيم اليرموك وس��وق مفرق ببيال  -بيت س��حم ،أسواقًا
تتوفر فيها شتّى المواد الغذائية والمأكوالت والمشروبات.
وقد انخفضت أسعارها بشكل كبير ،بسبب كثرة العرض،
بينم��ا يصل س��عرها في العاصمة دمش��ق إل��ى ضعف أو
ضعف��ي الس��عر الطبيع��ي  ،وقد كانت عش��رات عش��رات
األضعاف س��ابقًا  .على س��بيل المثال انخفص سعر كيلو
األرز مع بداية ش��هر رمضان إلى  300ليرة للكيلو الواحد،
بعد أن بيع قبل فتح الحاجز بسعر  5000ليرة».
ولم تغير وفرة المواد الغذائية في أس��واق جنوب دمشق،
من حال األهالي المحاصرين ،حس��ب التجّمع عينه ،وذلك
لعدم توفّر الموارد المالية جرّاء البطالة وقلة العمل.

زراعة الأ�سطح

عم��د س��كان أهالي بل��دات ببيال وبيت س��حم ويل��دا ،إلى
الزراعة فوق أس��طح منازلهم ،في محاولة منهم لتحقيق
اكتفاء ذاتي .وتأتي مساعي األهالي هنا ،نتيجة استهداف

قناص��ة النظ��ام ،األراض��ي الزراعي��ة ف��ي يل��دا وببي�لا،
وسيطرته على بلدات مجاورة كحجيرة وسبينة والبويضة،
ما جع��ل الوصول إلى ه��ذه األراضي أمراً مس��تحي ً
ال ،في
ظل الفقر المنتش��ر ،وارتفاع أس��عار الخضراوات والمواد
الغذائية القادمة من دمشق.
ويذكر المكتب اإلغاثي لريف دمش��ق الجنوبيّ المحاصر،
أن توف��ر األترب��ة والس��ماد الزراع��ي وانخف��اض تكاليف
ّ
الزراعة البسيطة ،ساعدت أهالي المنطقة على االستمرار
في زراعة األسطح.

املحلي يف ببيال
املجل�س
ّ

ينف��ذ المجل��س المحليّ في بل��دة ببيال ،مش��اريع كثيرة
معظمه��ا زراع��ي ،تؤم��ن ف��رص عم��ل لألهال��ي ،رغم
انخفاض دعم المجالس المحلية كثيراً بعد الهدنة ،حسب
الناشط وليد اآلغا.
وتتص��ل مناطق يلدا وببيال وبيت س��حم ببعضها في ظل
الحص��ار ،كما أنها مفتوحة على أحي��اء الجنوب المحاصرة
األخرى ،وهي التضامن والعس��الي والحجر األسود ومخيم
أن الهدنة انعكس��ت في ببيال ويلدا
اليرم��وك ،وهذا يعني َّ
بشكل إيجابيٍّ.
على وضع هذه األحياء
ٍ
وبعد س��يطرة تنظيم الدول��ة على مخي��م اليرموك ،منذ
حوال��ي ثالثة أش��هر ،أُجب��رت الفصائل العس��كرية ،على
نص��ب حاجز بين يلدا والمخيم ،يس��مح بم��رور المدنيين
فق��ط .يقول اآلغا« :إن س��بب نصب الحواج��ز هو الخوف
من تمدد التنظيم إلى بقية المناطق» .ونفى اآلغا بش��دة
أن يكون لتحس��ن األوضاع نسبيًا في أحياء الجنوب ،عالقة
بس��يطرة التنظيم على المخيم ،وش��دَّد عل��ى أن الهدنة
وظروفًا أخرى هي من ساعدت األهالي مؤخراً.

واهلل ما شفنا سيارة للبلدية من عمر ،ليك الزبالة
كيف مكومة بالشمس والوالد عمتمرض

�أبو الن�صر ،احلجر اال�سود

مجلس محلي وما بنعرف عنو شي هون! كيف
بدو يكون في مجلس ونحنا المي يلي عم
نشربها وتكلفنا مازوت مو نظيفة !

�سعد� 27 ،سنة ،املع�ضمية

يأمنولنا مياه بعدين لكل حادث حديث.

عبد الرحمن� 25 ،سنة ،داريا

المجلس المحلي عم توصلو مصاري ما بنعرف
وين عم يصرفها!

�أبو خالد� 40 ،سنة ،داريا

نحنا مين سائل عنا!! ال المجلس المحلي وال غيرو

�أم حممود ،املع�ضمية

خمسة أشهر فقط أغلق النظام فيها الطريق
متنا من الجوع! ماذا كان يفعل المجلس المحلي
عندما كانت المعابر مفتوحة؟ أم أنه اعتقد ان
الوضع سيبقى على حاله؟

وقود على طريقة �سكان جنوب العا�صمة
تكاد س��اعتا كهرباء يوميًا ،تكون المكس��ب الفعلي الوحيد ألهالي ببيال ،ويلدا ،وبيت س��حم
وباق��ي القرى الصغيرة المحاصرة جنوبي دمش��ق ،م��ن هدنتها مع النظ��ام ،على اعتبار أن
النظام لم يس��مح حتى اآلن بإدخال المحروقات ،ما دفع األهالي لمباش��رة مش��اريع استخراج
الوقود بحرق البالستيك.
«إن العمل على تجارب الستخراج الغاز من روث الحيوانات ،كان قد بدأ
ويقول الناش��ط وليد اآلغاَّ :
قبل الهدنة مع النظام ،ليتوقف الحقاً ،حين أصبحت مادة الغاز متاحة نسبيًا ،فض ً
أن طريقة
ال عن ّ
استخراج الغاز من الروث مكلفة».
ولمّا كان هاجس تحقيق االكتفاء الذاتي في الغذاء أمراً ملحاً طوال مدة الحصار ،فقد انتش��رت
الكثير من المشاريع الزراعية ،وفقا لآلغا ،الذي أكد أنه «ما من بيت يخلو من مشروع زراعي ،ولو
في مساحات صغيرة للخضراوات؛ فوق األسطح ،أو حول المنازل ،أو حتى على الطرق العامة».
ويتخوف ناشطو المنطقة الجنوبية ،من نقص المحروقات المتزايد؛ فمادة البالستيك المستخدمة
أن توفر بعض الس��لع الغذائية بعد الهدنة ،لم يحل مش��كلة الغذاء ،ألن
س��تنفذ في النهاية ،كما ّ
غالب األهالي ،لم يعودوا يملكون أية قدرة شرائية ،بسبب انعدام مصادر الدخل ،والبطالة.
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المجلس المحلي كان موجود ،وقف ألنو مافي
دعم وشغلتو فقط طلب المساعدة على صفحة
فيس بوك ،بس حتى لو موجود هأل شو رح
يعمل ازا الحجة جاهزة وبتتصدق التنظيفات
ونقل المياه بدها مازوت وآليات وما في مصاري..
الناس مو ناطرة من حدا شي ومالها غير اهلل
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املر�أة ودورها يف املجال�س

أمسيات رمضان
في جنوب دمشق
المحاصر | ربيع ثورة
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جمتمع مدين يف احل�صار

الـ  15مرت ًا «امل�ستحيلة» يف يلدا

يشير ناشطو تجمع «ربيع ثورة» في جنوب دمشق،
أن أنش��طتهم غير الدوري��ة ،مرتبطة بأحداث
إلى َّ
ومناس��بات بعينه��ا ،بينم��ا ّ
ينفذ التجمع ،أنش��طة
دوري��ة بينها توزيع مجلة أس��بوعية ،توّقفت قبل
نحو ثالثة أش��هر ،بسبب «قلة اإلمكانيات ،واعتماد
التجمّع الكامل على إمكاناته الذاتية».
ويض��مّ التجمّع فريق حراك ث��وري ،يعمل على
عدّة أنش��طة بالتنس��يق مع المكتبين اإلعالمي
والسياسي ،الذي يحوي لجنة تواصل مع الفصائل
العس��كرية وبقية الكيانات الثورية ،وتعمل على
إصالح تجاوزات هذه الفصائل.
وتق��وم هيئ��ات مدنية أخ��رى ببع��ض األعمال،
كمرك��ز وتد الذي اتخذ من مخي��م اليرموك مقراً
له ،لينتقل مؤخراً إلى ببيال.
ويقوم عمل المركز ،بش��كل ع��ام ،على الدورات
اإلعالمية ودعم وتأهيل المجتمع المدني وتدريب
الناشطين المحليين.

عل��ى عم��ق  15مت��راً تح��ت أرض يل��دا ،توجد
مي��اه تكفي ل��ري المدنيين العط��اش في البلدة
أن تكلف��ة ليتر واحد من المازوت
المحاصرة ،إال َّ
والبالغ��ة  700ليرة تمنع األهال��ي من الوصول
إل��ى ه��ذه المي��اه ،فتوفي��ر الم��ازوت لتش��غيل
المضخ��ات ،أو حف��ر آب��ار جدي��دة« ،بطولة غير
مستطاعة هنا».
غي��اث محم��د ،أح��د الناش��طين ف��ي بل��دة يلدا،
يقول»:إن الماء من الندرة ،بحيث تشكل أحد أشدِّ
ّ
وجوه الحصار قس��اوة على األهالي ،فهم يبذلون
الكثي��ر من الجهد كل مرة ،لتأمين القليل من ماء
أن المجالس متواضعة القدرات،
الشرب ،في حين ّ
ومبررها الرسمي هو قلة الدعم دائماً».
ويق��دّم المجل��س المحلي في بلدة يلدا ،حس��ب
محم��د« ،كمي��ات م��ن المي��اه لألهال��ي ،يتوجب
عليه��م ،غالب��اً ،حمله��ا من مق��ر المجل��س إلى
منازلهم ،مهما كانت بعيدة».

م�شفى الغوطة التخ�ص�صي
«تطبيقات ذكية» و�سط احل�صار
عمد األطباء في مش��فى الغوط��ة التخصصي ،بمدينة معضمية الش��ام المحاصرة ،إلى إيجاد وس��ائل
تش��خيصية مس��اعدة ،في ظل نقص موارد الطاقة كالتيار الكهربائي والوقود ،فبدؤوا باس��تعمال أحد
تطبيق��ات الهوات��ف الذكية (كارديو ج��راف) ،لقياس بعض العالمات الحيوية عن��د المريض ،كضربات
القلب والنبض.
«إن فكرة استعمال الهاتف
قال المتحدث باسم المشفىّ :
ليس��ت س��هلة ،لكنها تعوّض األطباء والكادر الطبي في
مش��فى الغوطة عن جهد مضاع��ف ،خاصة عندما تكون
النتائ��ج المعط��اة على شاش��ة الهواتف الذكي��ة صادقة،
وتمث��ل ق��راءة صحيح��ة لوضع الجري��ح ،أو المص��اب ،أو
أصح��اب األمراض المزمن��ة ،وتعدُّ ه��ذه الخطو َة األولى
من نوعها في س��وريا ،وقد بدأ العم��ل بها منذ فترة في
المعضمي��ة ،وف��ي المدن الس��ورية التي تش��هد أوضاعاً
إنسانية سيئة».
يس��تخدم التطبيق األخي��ر نهجاً مماث ً
ال للذي تس��تخدمه
المع��دات الطبية المهنية ،عن طريق استش��عار الكاميرا
الملحقة بالهاتف الذكي ،أو الكمبيوتر اللوحي ،والحصول
على ق��راءة دقيقة لمعدل ضربات القلب ،ومدى س��رعة
نب��ض القلب ،وبخاصة ف��ي حال تعرض الش��خص إلى
بع��ض الضغ��وط ،أو ممارس��ة الرياض��ة ،أو ف��ي حال��ة
إصابته بمرض في القلب ،أو حتى من باب الفضول.
لجأ المش��فى إلى تقنية أخرى مبتك��رة  ،وذلك باالعتماد
عل��ى أدنى طاق��ة الزمة للعم��ل ،مع اس��تمرارية العمل
والمراقب��ة عن بعد ،وه��ي مزودة بكامي��را ( 12فولط -
ليد) ،تكش��ف غ��رف العناية المش��ددة وبداخلها المصاب

دون الدخ��ول إليه��ا إال عن��د الضرورة ،إلج��راء الفحوص
أن « :األطباء
السريرية وإعطاء الدواء ،ويوضح المتحدث َّ
يمكنه��م مراقب��ة المري��ض وعالماته من خالل شاش��ة
موجودة ف��ي غرفهم ،وبذلك يبقى تحت أعينهم دون أن
يكونوا معه».
وق��د نش��ر المش��فى ،ف��ي مش��هد آخ��ر ،ص��ورة ألحد
الممرضي��ن ،وه��و يضغط عل��ى كيس ال��دم الموصول
بوري��د المري��ض ،وق��ال« :إن ال��كادر الطب��ي يعمد إلى
هذه الطريقة لتس��ريب الدم بأس��رع ما يمكن إلى جسم

تختزن ذاكرة الس��وريين في معركتهم ضد المس��تعمر
نماذج مش��رفة لمش��اركة المرأة إلى جان��ب الرجال في
ً
خاصة ،س��اعدت المرأة في
النضال وفي معارك الغوطة
نقل السالح والذخيرة والمؤن للثوار في سالل الفاكهة،
كما أس��عفت الجرحى ،وأمنت مخابئ ومالجئ للثوار من
أعي��ن االحتالل الفرنس��ي ،نذكر منهن زهرية ش��كيرة،
وأم س��عيد ع��وَّاد ،وفاطمة بنت كبكب ،وزه��راء زينو..
وغيرهن كثيرات.
وفي الغوطة أيضاً يذكر التاريخ الس��وري زينب الغزاوي
ابن��ة الغوط��ة التي رافق��ت جيش يوس��ف العظمة إلى
ميس��لون متنكرة بثياب رجل ،وأقس��مت قب��ل ذهابها
إلى المعركة على النصر أو الش��هادة ،فكان لها ش��رف
المشاركة دون الشهادة لتعود وتموت بين أحفادها في
ستينات القرن الماضي.
ويكفي اس��تعراض التس��جيالت التي كانت تنقل التظاهر
الس��لمي لمعرفة دور الم��رأة الحقيقي في الث��ورة ،وربما
سجلت مدن وبلدات الغوطة الشرقية والغربية المشاركة
النس��ائية األوس��ع في المظاه��رات ،ومع بداي��ة الحصار
ً
براعة اس��تثنائية وق��درة مذهلة
أظه��رت نس��اء الغوطة
على مواجهة الصعاب كمقاتالت على الجبهة ،وناش��طات
إعالميات ،وربات منازل ،ومصدر دخل لألسرة أحياناً ،فض ً
ال
عن مشاركتهن النشطة في مجتمعاتهن المحلية.
مع تش��كيل المجالس المحلي��ة كرديف للعمل المس��لح
ومقدم��ة لبناء المجتمع المدني س��جلت ه��ذه المجالس
غياباً للتمثيل النس��وي في صفوفها األم��ر الذي لم يكن
حك��راً عل��ى الغوط��ة إذا ما ذكرن��ا أن تمثيل النس��اء في
المجل��س الوطني كان بنس��بة  % 7وارتف��ع في االئتالف
إل��ى  .% 20وق��د اقتصر غياب المرأة ع��ن المجالس على
التمثيل ال االنتخاب؛ فالنس��اء يش��اركن بفاعلية قد تكون
أكب��ر من الرج��ال في العملي��ة االنتخابي��ة لخبرتهن في
تفاصيل المجتمع المحلي وحاجاته.
ويع��ود غياب التمثيل النس��وي ف��ي المجال��س المحلية
إل��ى ظروف الح��رب وطبيعة الوضع عل��ى األرض ،ويؤكد
بعضه��م أن هذا الحال س��تنتهي بانتصار الث��ورة لتغدو
المرأة ش��ريكاً رئيس��اً في عملية اإلص�لاح والبناء ،فدفاع
الم��رأة ع��ن حقوقها أم��ر واجب م��ن الناحية الش��رعية
والدس��تورية الس��تمرار أدائها ،وإس��هامها في مش��روع
النهضة المس��تدامة ،بعيداً عن مصادرة حقها ،وتهميش
دورها ،والتزاماً منها بالقيم والمبادئ اإلنسانية.
المص��اب ،الذي ن��زف كمية كبيرة من��ه ،وحياته معرضة
أن هذا
للخطر» .وأش��ار المتحدث باس��م المش��فى إل��ى َّ
الجه��د «يتطل��ب فقط أن تك��ون طبيبًا ميداني��ًا تعايش
أصعب اللحظات ،وتُس��ارع إل��ى إنقاذ حياة المُصاب بين
يدي��ك ،ه��ذه الطريقة ال تُ��درس في كلي��ات الطب ،بل
تقتبس من واقع مرير نعيشه يوميًا».
ويقول أبو قتادة الحكيم ،رئيس المجلس الطبي للغوطة
«إن العمليات الجراحية تجرى بدون أوكس��جين
الغربيةّ :
من��ذ حوال��ي س��نتين ،وس��ط النق��ص الحاد ف��ي جميع
المواد الطبية والدواء ،ويتم االس��تعاضة عنها بالتصنيع
المحلي كالسيرومات ،وأجهزة المثبتات الخارجية ،ومواد
اس��تجدال العظمية التي تصنع على نفقة الكادر الطبي
نفس��ه؛ فال توجد أي جهة رس��مية أو أهلي��ة تتبنى هذه
المش��اريع ،وهناك فقط دعم لمش��روع الكوادر الطبية
ع��ن طريق منظم��ة الس��راج ،ودعم متقطع م��ن وزارة
الصحة لشراء األدوية والمحروقات».
ويتمثل الس��بب الرئيس��ي ف��ي غالب الح��االت الصحية
الوافدة إلى المش��فى في الحصار المفروض .ومن هذه
الحاالت :سوء التغذية بس��بب عدم توفر الطعام ،التهاب
المجاري التنفسية بس��بب تلوث الهواء واألدخنة الناتجة
ع��ن حرق الم��واد البالس��تيكية في الش��تاء ،إضافة إلى
الع��دوى البكتيرية الفيروس��ية ،جرّاء المي��اه واألطعمة
غير النظيف��ة ،فضلاً عن حاالت المواليد المش��وهة في
المش��فى والتي عزاه��ا األطباء ،إلى التس��مم الكيماوي
ال��ذي تعرض ل��ه اآلباء خ�لال الهجم��ات الكيماوية على
المنطق��ة .ويذك��ر أحد العاملي��ن في المش��فى أن أحد
أطب��اء التخدي��ر س��أل المريض عن��د دخوله إل��ى غرفة
العمليات « :ما هي آخر م��رة تناولت فيها الطعام؟ .أجاب
المري��ض :ال أذكر جيداً ،ثم قال له :عن أي طعام تتحدث
ونح��ن نكاد نموت من الجوع؟! .ف��ي عملنا اليومي هناك
قصص ومآس ال تنتهي».

نظام مدين خرج من رحم جمزرة
داريا� :أهداف الثورة على هيئة ممار�سات

ّ
تشكل المجلس المحلي في داريا في  7تشرين األول من عام  ،2012بعد أيام من أكبر
مجزرة كانت وقعت حتى ذلك التاريخ في كل الريف الدمشقي ،وذهب ضحيتها أكثر من
 700مدني «المجزرة من  22حتى  26آب» ،رد األهالي في البلدة ،ممثلين بوجهاء منها
ومن سكانها بإطالق المجلس المحلي ،مجلس لم يكتب له أن يعمل إال شهرين فقط،
ف��ي ظ��روف يمكن وصفها باآلمنة ،إذ أطب��ق الحصار على البلدة وبدأ تهجير س��كانها،
واندلعت ضدها العمليات العسكرية من قبل النظام.

ال ّرد :مدين

أن ينس��ق مع غيره في مناط��ق مجاورة للبل��دة ،فتولى فتح
حوارات مع شخصيات وجماعات في داخل درايا نفسها.
نظ��م المجل��س المظاه��رات في مناط��ق بعيدة ع��ن مركز
البل��دة ،كان��ت البس��اتين المحيط��ة مكان��ًا مثالياً لممارس��ة
النش��اط المدني آنذاك ،لتجنب أيِّ ضرر قد يلحق بالمدنيين،
أو الممتل��كات الخاص��ة والعام��ة ف��ي ح��ال هاج��م النظ��ام
المتظاهرين.

�أول الق�صف

ف��ي  13م��ن تش��رين الثان��ي ،صع��د النظ��ام م��ن عملياته
العس��كرية في داريا ،وحاول أن يفرض الحواجز العس��كرية
في قل��ب درايا ،لتقطي��ع أوصالها ،وإحباط أي ح��راك داخلها.
ش��عر المجل��س بالخطر م��ن تح��ركات النظام ،فاتخ��ذ قراراً
بض��رب الحواجز العس��كرية التابعة للنظام ف��ي البلدة ،وردّ
النظ��ام بالقص��ف بالطائرات عل��ى الحواجز ذاته��ا التي كان
سيطر عليها الجيش الحر.
ش��كل المكتب العس��كري بقي��ادة النقيب «أبو جم��ال» ،وهو
منشق عن جيش النظام ،والمالزم أول علي شاهين وأبو عمر
الحمصي ،وجميعهم ليسوا من أبناء داريا ،فيما كانت الكتائب
على األرض تضم شبانًا من درايا وغيرها من مناطق سوريا،
وحت��ى الي��وم ال يوجد أجنبي واحد يحمل الس�لاح ف��ي البلدة
والواقعة غرب دمش��ق .يالحظ هنا أن درايا لم تكن تتجه نحو

التسلح ،ولم تكن تنوي الصدام المباشر مع النظام ،وال يعاني
الحراك فيها من تعصب مناطقي ألبناء البلدة.
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في الثالث والعش��رين من كان��ون األول ،أطبق الحصار على
داريا ،ونزح أكثر من  95%من السكان ،لينخفض عدد السكان
اليوم من  250ألفًا إلى  10آالف فقطّ ،
وعُطلت أغلب المكاتب
في المجلس ،مثل مكتب التنس��يق بين األحياء ،فيما استمرَّ
عمل المكتب العاش��ر العسكري بش��كل أكبر ،ثمَّ تحول فيما
بع��د إلى لواء ش��هداء اإلس�لام الذي يش��كل  65%م��ن القوة
العس��كرية في البلدة ،وقرر المجلس أن يضبط الس��وق في
البل��دة اس��تعداداً للحصار ،فحص��ر الموج��ودات الغذائية في
مستودعات البلدة ،وأدار الموارد للفترة الالحقة.
تتثمل القوة العس��كرية في المكت��ب التنفيذي التابع للمجلس
المحلي ،بثالثة أصوات م��ن أصل  13صوتًا؛ ما يحقق التوازن
ف��ي اتخاذ القرار بين العس��كري والمدني .وه��ذا النموذج من
أن أي قرار يصدر عن المجلس ،يتم
دولة مدنية مصغرة يبين َّ
بالتش��اور بين جميع الممثلين ،وفق عدد األصوات وليس وفق
القوة العسكرية .وقد ظهر ذلك بشكل جلي ،حين أقر المجلس
الموافقة على الدخول في مفاوضات مع النظام ،وحسم قراره
وفق ذات اآللية ،مع األخذ بعين االعتبار آراء المهجرين في من
داريا إلى مناطق النظام ،أو إلى مناطق المعارضة.

جمل�س بال �سلطة بندقية ..وم�شاريع تنظر �أبعد من جغرافيا املدينة
عرفت داريا حراكاً مدنياً اس��تثنائياً منذ عام 2003م ،حين نظم ش��بان البلدة حملة ضد الرشوة والفساد في البالد،
ونش��روا أفكاراً حول مدى انتش��ارها وخطرها على الس��وريين ،فاعتقل النظام عدداً من المشاركين لسنوات طويلة
فيم��ا قب��ل الثورة ،إال أن حالة الحراك المدني تلك ،س��اعدت داريا على النهوض بالعم��ل المدني وتنظيمه في أيام
الحراك السلمي ثم الحرب والحصار.
م��ن الصعب اليوم الحديث عن إنج��ازات حققها المجلس المحلي في
داريا ،بحس��ب ما يقول رئيس��ه طارق معترم��اوي ،فالمجلس يعمل
في ظ��روف صعبة للغاية في ِّ
ظ��ل الحصار المف��روض على البلدة.
يقول معترماوي« :وضع المجلس في ظرف الحرب صعب ،وال يمكن،
الي��وم ،وصف العمل على تأمين الوقود مث� ً
لا باإلنجاز ،لكن يمكنني
الحديث عن عملنا في المجال اإلغاثي والطبي؛ لدينا مش��فى ميداني
أعتقد أنه جيد ،وفيه عيادة سنية ،ومع هذا فإنِّي ال أعتبر ذلك إال في
إطار إطفاء الحريق ال أكثر».
يُس��جل للمجل��س المحلي ف��ي درايا أن ال س��يطرة للعس��كر عليه،
فالبندقي��ة موجودة بش��كل أو بآخر حي��ن يتخذ الق��رار ،لكن الكلمة
األخيرة ليس��ت له��ا ،وهذا ما يراه معترماوي مي��زة .وفي ذلك يقول:
«ه��ذه الحالة ل��و كانت معمم��ة في كل الب�لاد ،لربما كان المش��هد
السياسي والعسكري اليوم مختلفًا تماماً لما فيه صالح السوريين».
أن التمويل الذي يص��ل إلى المجلس من منظمات
يعتب��ر معترماوي َّ
المجتم��ع المدني أو م��ن الحكوم��ات ،ال يلبي االحتياج��ات وال يكفي
للمش��اريع التي ين��وي المجلس تنفيذها؛ فهن��اك «أكثر من 17320
عائلة مسجلة في المكتب اإلغاثي ،بعضها تعيش في ظروف صعبة
وال تمل��ك أي دخ��ل على اإلطالق ،كم��ا لدينا  2220ش��هيداً ،و1140
معتق� ً
لا ،وقراب��ة  5000جريح؛ أي :لدينا أكثر م��ن  400عائلة تحتاج
إلى مس��اعدة أينم��ا كانت .نح��ن ،اليوم ،ال نس��تطيع تأمي��ن ِّ
كل ما
يحتاجون لس��بب هام ،وهو أن الجهات الداعمة تفكر بالجغرافيا ،وال
تفكر بالديمغرافية».

الدميغرافيا ال اجلغرافيا

أن أي ن��ازح م��ن درايا إلى
«إن المجل��س يعتب��ر َّ
يق��ول معترم��اويَّ :
المناط��ق الفقي��رة ف��ي س��وريا ،ه��و ضمن عم��ل ومه��ام واهتمام
المجل��س ،لك��ن ال��دول أو المنظمات المانح��ة ال تراع��ي ذلك؛ فهي
ترفض أن ينفذ المجلس مش��اريع له في مناطق النظام» .ويش��رح
الفك��رة بالقول« :لدينا ،مث ً
ال ،عائ�لات فقيرة نزحت إلى زاكية ،وهي
أن المنظمات الدولية
منطقة تحت سيطرة النظام ،ويعتبر المانحون َّ
كاله�لال والصلي��ب األحم��ر ومفوضي��ة الالجئين تصل إل��ى هؤالء
وتق��دم لهم ما يحتاج��ون ،لكنَّ هذا غير صحي��ح ،فالمعلومات التي

لدين��ا تقول إنهم بأمس الحاجة إلى أقل الموارد ،ألننا نعتبر أن هذه
مس��ؤوليتنا ،وقد تمكنا العام الماضي من تأمين الحقائب المدرسية
للطالب هناك ،لكننا هذا العام لم نستطع ذلك ،والسبب هو التفكير
بالجغرافي��ا الذي تتميز ب��ه المنظمات والجه��ات الداعمة ،وترى ذلك
صحيحاً ،ونحن ال نراه كذلك».
يضي��ف معترم��اوي« :هن��اك 1400عائل��ة م��ن دراي��ا ف��ي األردن،
ومثله��ا ف��ي لبن��ان ،وعش��رات اآلالف ف��ي مناطق س��ورية يعانون
م��ن المالحقة األمني��ة ،والتضييق عل��ى الحواجز وخط��ر االعتقال
عل��ى الهوية .ونحاول أن نص��ل لهم لكننا عاجزون الي��وم .أولويتنا
هي عائالت الش��هداء ،والمعتقلين ،والجرح��ى ،والفئات األكثر فقراً
َ
نعمل بشكل جيد لتوفر الدعم
وحاجة .ونس��تطيع في قلب داريا أن
َ
وننفذ فيها المشاريع ،كما نتطلع إلى المزيد من العمل مع
والموارد،
المهجرين والنازحين».

مكتب الأمم املتحدة يف �سرير النظام

يتهم معترماوي مكتب األمم المتحدة في دمش��ق بما يسميه «النوم
«إن الق��رار األمم��ي( )2165الخاص
ف��ي س��رير النظ��ام» .ويق��ولَّ :
بإدخ��ال المس��اعدات إلى المناط��ق المحاصرة في س��وريا لم يطبق
أب��داً على األرض» .تظهر التقارير الت��ي يرفعها المكتب األممي في
أن « توزيع المس��اعدات يتمُّ في المناطق غي��ر المحاصرة؛
دمش��ق َّ
ألن��ه ال طريق آمنٌ إل��ى مناطق الغوطة ،أو جنوب دمش��ق ،أو حتى
المعضمية الت��ي وقعت هدنة مع النظام .علمًا أن القرار ينصُّ على
إش��عار أطراف الصراع بإدخال المس��اعدات وليس طلب اإلذن منها».
ول��م تدخل األممُ المتحدة حتى اآلن إلى دراي��ا ،رغم أن القرار اتخذ
بإجم��اع أعضاء مجل��س األمن ،والمكتب األممي ال يفعل ش��يئاً ،وإن
فع��ل فهو يحاب��ي النظام وينف��ذ إرادته ،فيما تصل مس��اعداته إلى
السويداء مث ُال بد ًال من المناطق التي يحاصرها النظام».
ينف��ذ المجلس مش��اريع تعليمي��ة ،وإغاثية في قلب داري��ا ،والغالب
عل��ى عمله مش��اريع األطفال ،وي��رى معترماوي أن هذه المش��اريع
َ
الطفل والمرأة ،كم��ا أن المكتب القضائي
تس��تهدف في الوقت ذاته
يُس��ير بعض الش��ؤون المدنية في البلدة كشهادات الوفاة ،والزواج،
وتس��جيل المواليد الجدد ،فيما يستمر العمل في ظل حصار وقصف
متواصل في البلدة التي دخلت منذ أيام يومها األلف من الحصار.

بدائل من �صنع النا�س
بداريا يف ظل �ضعف دعم
املجل�س املحلي
بعد م��رور نحو عامين عل��ى حصار النظام
لمدين��ة داريا ،كان الب��دّ أن يطور األهالي
الوس��ائل الالزم��ة للتغل��ب عل��ى واقعه��م
الصعب وظروف الحصار المعقدة.
يصف الناش��ط اإلعالمي ،مهن��د أبو الزين،
الجه��ود المبذول��ة داخل داري��ا المحاصرة،
بالكبيرة ،مش��يراً إلى وجود «عدة مش��اريع
للتنمي��ة المس��تدامة ،انطلق��ت منذ س��تة
أشهر في المدينة ،وشملت تحويل مخلفات
(البالستيك) إلى محروقات ،من أجل تشغيل
مولدات الكهرب��اء ومضخات المياه ،وضمان
استمرار األعمال الزراعية التي تشمل داريا
ومعضمية الشام المحاصرتين».
ويؤكد أبو الزين ،ألسباب تقع في مقدمتها،
ن��درة كل م��ن المياه والطاق��ة الكهربائية،
أن عمليات الري للمزروعات
طوال عامي��نَّ ،
«تع��د مس��ألة دقيق��ة يتجن��ب العامل��ون
واألهال��ي خالله��ا إه��دار الم��اء ،وينتش��ر
بالتالي ري المزروعات بطريقة التنقيط».
ويعمل األهالي ،على غرار الغوطة الشرقية
المحاصرة ،على تحويل َّ
مُخلفات الحيوانات
العضوي��ة ،إلى غ��از يمكن اس��تخدامه في
الطب��خ .وتعدُّ بع��ض المش��اريع اإلغاثية،
المس��تمرة منذ بداية الحص��ار ،غير كافية
ألن «رات��ب
لرف��ع معان��اة األهال��ي ،نظ��راً ّ
العامل في المجلس المحلي ال يكفي لشراء
خمسة كيلو غرام من الرز».
َّ
أك��د أب��و الزي��ن الذي��ن كان يعم��ل ناطقًا
إعالمي��اً للمجل��س المحل��ي ف��ي مدين��ة
أن
داري��ا ،والذي اس��تقال ألس��باب خاصةَّ ،
« المجل��س يب��ذل جه��ده لخدم��ة األهالي،
َ
وقلة الدعم هي الس��بب األساسي في حال
وجود تقصير .ومن ح��قِّ الناس أن تطالب
المجل��س بالمزيد ،لكنه في الحقيقة يعمل
بإمكانات محدودة».
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وجه��ت الدعوة ،بعد المجزرة مباش��رة ،للوجه��اء مع العائالت
بش��كل س��ري النتخاب أعض��اء المجل��س المحل��ي ،فالنظام
كان ال ي��زال بش��كله األمني ف��ي البلدة ،ويص��ف بعضُ من
عاص��ر تلك الفترة الخطوة بأنها كان��ت بمثابة توحيد الجهود
اإلعالمي��ة واإلغاثية في البلدة من خالل توحيد تنس��يقيتين
تتحدثان باسم داريا.
دع��ت لجن��ة الحكم��اء المؤلف��ة من خمس��ة ش��خصيات لعقد
االنتخابات ،وش��كل المجلس بعشرة مكاتب ،تسعة منها تعنى
بالش��أن المدني ،متخصصة في القض��اء ،والطبابة ،واإلغاثة،
والتعليم ،والتنس��يق بين األحياء ،والحراك السلمي ،واإلعالم،
والعالقات العامة (أين المكتب التَّاسع؟) ،فيما كان مكتب الدفاع
يق��وم ،كما أراد له المؤسس��ون ،بمهمة حماي��ة المتظاهرين،
والدفاع عن المدنيين في وجه النظام ،وسُ��مي المكتب بشكل
رمزي بالمكتب العاشر ،وتأخر العمل فيه حتى وقت الحق.
كان التركيز كبيراً في الفترة األولى ومباشرة بعد التأسيس،
على مكتبين رئيس��ين ،هما مكتب اإلعالم والمكتب اإلغاثي؛
اخت��ص األول ،بطبيعة الحال ،بنقل أخب��ار البلدة ،فيما تولى
الثاني رعاية ذوي الشهداء ،والجرحى ،والمعتقلين .ولم تكن
بقية المكات��ب قادرة على العمل بكل طاقتها بس��بب الوضع
األمن��ي في درايا آنذاك ،غي��ر أن مكتب العالقات العامة حاول

التمويل الذي يصل لمجلس داريا ال يلبي االحتياجات وال يكفي للمشاريع التي ينوي تنفذيها
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املجل�س املحلي يف املرج
البنية العامة واخلدمات وال�صعوبات

ا�ستطالع ر�أي
زهري احلجي� 53 ،سنة ،مرج ال�سلطان

الرجاء من المجلس المحلي االهتمام بموضوع
تراكم النفايات في مناطق التجمعات السكنية.

�أبو عمر �سالمة� 27 ،سنة ،مرج ال�سلطان

ال يوجد مجلس محلي باألساس ،وال مرة سمعت
فيه

توفيق �سالمة� 50 ،سنة ،مرج ال�سلطان

ملحق خاص يصدر عن صحيفة سوريتنا يعنى بتغطية أعمال المجالس المحلية والمبادرات المدنية داخل سوريا | الغوطة الغربية وجنوب دمشق |  12تموز 2015
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تأس��س المجلس المحليّ في منطقة المرج بالغوطة الشرقية ،بعد لقاءات عدة ،بين مختلف الفعاليات
الثورية العاملة في المنطقة ،وتلبية الحتياجات األهالي المتزايدة.
وفي ظل غياب دور النظام ،وضرورة تسيير وتنظيم الشؤون المدنية ،كان البد من إيجاد مؤسسة تقوم
بالتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة ،لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
عقد االجتماع التأسيسي األول للهيئة العامة للمجلس ،في السادس عشر من شهر شباط 2013م ،حيث
ت��مّ اختيار ممثليها من البلدات المش��اركة وعددها  28بلدة ،كما تم إق��رار النظام الداخلي للمجلس،
وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ،وتسمية مدراء المكاتب التنفيذية.
كذلك ،عقد االجتماع األول لمجلس اإلدارة المحلية في منطقة المرج ،في التاس��ع عش��ر من شباط 2013م ،بينما
جرت انتخابات الدورة الثانية للمجلس المحلي في آذار 2014م ،لتأتي الدورة الثالثة في آذار من العام الجاري.
ع��دّل المجلس نظامه الداخل��ي مرات عدة ،كان آخرها قبل انتخابات ال��دورة الثالثة بأيام ،كما أعيدت
هيكلة المجلس ،بناء على قرار لجنة إشراف عليا منتخبة ،في أيار من هذا العام.

م�شاريع وتن�سيق

يش��رف المجلس ،على تنفيذ عدد من المش��اريع الخدمية،
إلى جانب مش��روع خاصٍّ لترميم نظ��ام الصرف الصحي
ف��ي 2014م ،ومش��اريع طبي��ة وتعليمية (دع��م المدارس
والطالب والمدرسين) وزراعية وغيرها.
ويق��ول محم��د الرفاع��ي ،عض��و المجل��س المحل��ي في
إن «المجلس يعمل على تنس��يق الجهود
منطق��ة الم��رجّ :
اإلغاثي��ة والطبي��ة والخدمي��ة ،بي��ن المؤسس��ات الخيرية
ومنظم��ات المجتم��ع المدني ،لتت��م إحالة كل نش��اط إلى
مكتبه المختص ،كما يس��عى إلى محاربة الفساد اإلداري،
والنهوض بالعمل المؤسساتي ،ورفع سوية كوادر العمل».
ويدرس المجلس ،كذلك ،العديدَ من المش��اريع التي تعنى
بالطاقة البديلة ،ويعمل على توعية الناس كم أجل استخدام
مصادر الطاق��ة المتجددة؛ كالمياه والطاقة الشمس��ية ،في
وق��ت يُجري فيه دراس��ات كثيرةً ،ويتبادل األف��كار مع كثير
م��ن المختصين وفعاليات في الغوطة الش��رقية ،وخاصة ما
يتعلق بموضوع حفر غاز الميتان والطاقة الشمسية.
ويق��وم المجل��س بدراس��ة وتنفي��ذ مش��اريعَ حيوي��ةٍ،
باالشتراك مع هيئة رس��مية تتبع لجهات حكومية ،وتعمل
بإش��راف الحكوم��ة المؤقتة ،مث��ل :وحدة تنس��يق الدعم،
ومحافظ��ة ريف دمش��ق .كما يعم��ل بالتعاون والتنس��يق
مع مؤسس��ات مجتمع مدني مس��تقلة ،فض ً
ال عن منظمات
إقليمية ودولية ،على رأس��ها البرنامج اإلقليمي الس��وري،
الذي يعتبر شريكًا حيويًا وهاماً في هذه المرحلة.

هيكلية ومكاتب

يت��مّ تعيي��ن أعض��اء المجلس ،حس��ب النظ��ام الداخلي،
َ
ش��رط وجود الكفاءة
إمّا عبر مجل��س اإلدارة ،أو االنتخاب
والخبرة ،وتكون مدة رئاسة المجلس سنة ميالدية.
ويتأل��ف الهي��كل التنظيم��ي للمجلس المحل��ي ،من هيئة
الرقابة ،ومجل��س اإلدارة في المس��توى األول ،تليهما في
المستوى الثاني ،تسعة مكاتب ،هي مكتب الشؤون اإلدارة
القانوني��ة ،مكت��ب اإلع�لام والتواصل والدراس��ات ،مكتب
التربي��ة والثقاف��ة والتعلي��م ،مكت��ب الزراع��ة واالقتصاد
وال��ري ،مكتب الخدمات ،مكتب اإلغاثة والتنمية واإلحصاء،
المكتب الطبي ،مكتب الدفاع المدني ،والمكتب المالي.
ويمل��ك المكت��ب اإلحصائي ،وفق الرفاع��ي ،قاعدة بيانات
كامل��ة عن كل أهال��ي المنطقة ،وتوجد خط��ة لتوليه في
المس��تقبل القري��ب مه��ام الس��جل المدني كاف��ة  ،وذلك
َ
حال اكتمال الدراس��ة الخاصة بهذا المشروع وتهيئة البنية
التحتية والموارد المادية والبشرية الالزمة له.
أمّ��ا هيئ��ة الرقاب��ة والتفتيش ،فه��ي جزء م��ن الهيكلية.
وق��د اتخذت مؤخ��راً دوراً هامًا جدا ف��ي التعديل الذي طرأ
أن لها س��لطة كبيرة،
على تش��كيلة المجلس المحلي ،كما ّ
وقراراته��ا نافذة عل��ى جميع هيئات المجل��س ،إضافة إلى
تنسيقها مع الجهات القضائية المختصة في المنطقة.
وتبرز المس��اهمة األكبر للمرأة في المجلس ،عبر المكتب
الطبي وكادر التمريض ،كما أن لها دوراً حيوياً في الس��لك
التعليمي أيضًا ،وقد شجع المجلس مشاركتها فيه ،وحرص

على تعليمها في المدارس ،فض ً
ال عن مش��اركة المجلس،
في تنفيذ مشروع تنموي موجه لتمكين المرأة.
ويملك المجلس ،إلى جانب ذلك ،حقَّ اإلشراف الكامل على
النش��اط التعليمي ف��ي المنطقة ،عبر المكت��ب التعليمي،
الذي يدير عدة مشاريعَ تعليميةٍ لدعم الطالب والمدارس
والمعلمين ،ويقوم بإدارة وتنظيم كامل العملية التعليمية.

تقييم و�صعوبات

يقول الرفاعي« ،ال توجد أية مؤسسة ثورية تقوم بالعمل
المطلوب منها على أكمل وجه ،بسبب ضخامة االحتياجات،
وعدم اس��تقرار ،وشح الموارد ،وعدم وجود اعتمادات ثابتة
يمكن أن تلبي أبسط احتياجات أهالي المنطقة».
َ
«الحالة
أن
وحول الصعوب��ات التي تواجه المجلس ،يذك��ر َّ
َ
والبطالة ،والغال َء ،والحصارَ
المعيش��ية المتدنية ،والفقرَ،
َ
العس��كرية،
المطب��قَ ،والقص��فَ المس��تمرَ ،والعملياتِ
تعيق عمل المجلس ،بينما يعول السكان عليه ،وينتظرون
ٌ
بديلة لمؤسس��ات
من��ه الكثيرَ؛ فهو مؤسس��ة حكم محلي
الدولة س��ابقاً ،لكن عدم كفاية الموارد يحول دون ارتقائه
إلى مستوى طموحات وآمال المواطنين».

الفعاليات الع�سكرية واملدنية

أصب��ح المجلس المحل��ي مؤخراً الس��لطة الوحيدة صاحبة
الش��أن في إدارة شؤون المدنيين ،في ظل عالقة جيدة مع
الفصائل العسكرية الموجودة في المنطقة ،خاصة أن هذه
األخيرة ،اتجهت إلى قضاياها العس��كرية ،واتجه المجلس
المحلي إلى القضايا المدنية وتسيير أمور المواطنين.
ويعمل المجلس ،في المقابل ،على رفع مس��توى التنسيق
م��ع الفعالي��ات والمجال��س األخرى« ،فال يمك��ن للمجالس
ُ
العمل بمعزل
المحلية ،في بلدات ومدن الغوطة الشرقية،
ع��ن جاراته��ا ،مهما بع��دت عنه��ا .خاصة أن ل��كل منطقة
ممي��زات تجاري��ة وصناعي��ة وزراعي��ة ،وف��ي ه��ذا اإلطار
تتعاون المجال��س المحلية ،للقيام بمش��اريع زراعية على
مس��توى الغوطة الش��رقية ،ويت��مّ تنفيذها ف��ي منطقة
أن
المرج؛ كونها الخزان الزراعي االستراتيجي للغوطة ،كما ّ
المؤسسات المدنية الفاعلة هي ،بمعظمها ،مؤسسات ذات
طابع إنساني .وللمجلس تنس��يق عالي المستوى مع هذه
المؤسس��ات .وجميع الخدمات التي تقدمها تتم بالتنس��يق
مع المجلس المحلي عبر مكاتبه التنفيذية المختصة».

موجود .بس هو وقلتوا ،من  4أيام اجت قذيفة
على محصول قمح فاحترق المحصول لبين ما
وصلوا عــ اساس يطفوا الحريق!

عبد الرزاق� 35 ،سنة ،مرج ال�سلطان

المجلس المحلي ما في ال دعم الو وال شيئ ،وهاد
سبب فشلوا بهي المناطق؛ يعني ال عمال تنظيف
وال تعبئة ماء ،وال بيقدم شيئ .بس باالسم
موجود .بس بعتقد اذ كان في دعم بيكون الوضع
احسن ،متلوا متل مجلس دوما وغيرها.

حممد عبد اهلل� 45 ،سنة ،مرج ال�سلطان

نحنا بهي المناطق منسيين ،وما حدى بيتعرف
علينا بشي؛ ال مجلس محلي وال غيرو ،أصال كل
المرج ما فيها غير كم عيلة ليكون فيها مجلس
محلي فعال!!

�أبو عمر� 33 ،سنة ،بلدة الن�شابية

من بعد التحرير ما منسمع غير مجلس محلي
انحل ،وتشكيل مجلس محلي ..احنا ماعم انشوف
منهم غير الحكي..

حممد� 28 ،سنة ،بلدة الن�شابية

واهلل طقت روحنا واحنا عم انروح ونحكي.
ونقلن :يحطو مكرو باص واحد يقدر ينزلنا على
دوما مشان نقدر نشتري االغراض ..النو هون
متل مالك شايف صحرا

جا�سم� 23 ،سنة ،بلدة اوتايا

لسا المازوت والكاز على حالو! سعر متل النار
ومافي غير منسمع :رح ندعم ورح انوفر وكلون
عم يكذبو..

�أبو طلحة� 30 ،سنة ،بلدة �أوتايا

في مشاريع ،متل مالك شايف ،ارض كبيرة ومحصول
كبير .بس ياترى بيتوزع على هالعالم الغلبانة.

�سامر� 27 ،سنة ،مرج ال�سلطان

واهلل على أساس في أمل من توزيع الخبز بعد
ما كان في مشروع بعشرات الدونمات كانوا
مخصصين لهالشي ،بس لالسف متل مالك شايف
حصاد ومدري وين راحو بالقمح كالعادة حرمية

حنان و�أختها مها� 25 ،سنة ،مرج ال�سلطان

عم نحاول انفهم هالمسؤولين إنو الزم يكون
عنا مركز لبيع المواد الغذائية ،ألنو واهلل عم
انموت الف موتة لننزل على دوما ونجيب
أغراضنا ،وهات لتالقي ركبة! يا إما بتوقف ساعة،
أو ساعتين ويمكن ماتالقي حتى!

�أبو جا�سم� 40 ،سنة ،حر�ستا القنطرة
للمجلس إشراف كامل على الفعاليات التعليمية والمكتب التعليمي،
الذي يدير عدة مشاريع لدعم الطالب والمدارس والمعلمين

بدنا يوفرو شوية محروقات لهالمولدات ،لنقدر
نزرع متل هالعالم والخلق .واهلل بعنا حالنا ،ويلي
فوقنا ،وتحتنا ،لنقدر نفكر نسقي هاألرض..

�شهر تطوعي لتنظيف جمرى
ً
حفاظا على الري منه
بردى
أطلق فريق الدفاع المدني في وادي بردى مؤخراً،
حمل��ة تنظيف مج��رى نه��ر ب��ردى ،الواقع ضمن
المناطق المح��ررة بطول  20كيلومتراً ،إضافة إلى
حوض نبع الفيجة وعدد من آبار المنطقة.
ويش��ارك في الحمل��ة  58متطوع��اً ،بالتعاون مع
س��كان المنطقة ،وتس��تمر عملية التنظيف شهراً
واح��داً ،قاب� ً
لا للتمدي��د ،إن دعت الحاج��ة .وذلك
على خلفية تلوث كبير لحق بمجرى النهر ،بس��بب
النفايات والمخلفات وغياب العناية.
ق��وات النظام .ويؤكد عليا أنهم «صامدون على الرغم من
ق ّل��ة الموارد واألدوات واآلليات؛ اآللية الوحيدة التي نمتلكها
هي جرار زراعي ،م��زود بكبين خلفي كان مخصصًا لجمع
القمامة باإلضافة لـ (تركس) صغير ،وأدوات حفر بدائية».
ويس��عى الفري��ق ،إل��ى الحفاظ عل��ى نظافة نب��ع الفيجة
بشكل خاص ،باعتباره المصدر األساسي لمياه الشرب في
دمشق وريفها.
أن «القصف الجوي ودمار األبنية السكنية،
ويلفت عليا ،إلى ّ
يؤديان إلى تلوث مياه الش��رب ف��ي وادي بردى ،خاصة نبع

«ح ّرا�س» نحو طفل بعيد عن احلرب
بدأت «شبكة حراس» عملها ،كمبادرة تربوية بمدينة داريا ،في تشرين األول 2013م ،استهدفت
الطفل من حيث الحماية والتعليم والدعم النفسي ،بهدف خلق مجتمع جديد متعلم.
ويعم��ل مكتب حماية الطفل على توثيق االنته��اكات ،وتدريب المجتمع ومراقبة عملية الحماية،
والعم��ل المس��لح فيما يخص تجنيد األطف��ال ،وعند مصادفة حاالت تجني��دٍ ألطفال يقوم فريق
«حراس» بالحديث مع المس��ؤولين ،ومحاولة إقناعهم بإبعاد األطفال عن السالح ،وإعادتهم إلى
البيئة التعليمية ،وتقديم الدعم النفسي لهم.
وتنشط «شبكة حراس» فيما يخص المشاريع الميدانية في مناطق عدة داخل سوريا ،كريف دمشق،
وإدلب ،ودرعا .أما فيما يتعلق بمشاريع بناء القدرات فتعمل بالتعاون مع مدربيها ،في أماكن مختلفة.

ن�شاطات و�إجنازات:

ف��ي ش��هر أي��ار الماض��ي ،واص��ل
المكتب أعماله الكثيرة ،وكان أهمها
إع��داد وتنفي��ذ جلس��ات امتحاني��ة
للط�لاب المتقدمي��ن لنيل ش��هادة
التعليم األساس��ي ،وذل��ك بتوجيه
اهتمامه��م إلى النقاط األساس��ية
والهامة في كل مادة ،ومساعدتهم
في النقاط غير المفهومة.
وأنه��ى فريق م��ن وح��دة التدريب
التابع��ة للمكت��ب ،التدريب��ات
َ
األساس��ية المرش��دة للجان حماية
الطف��ل ،لمجموع��ة ضمّ��ت 12
معلم��ة ،من كوادر مدرس��تي دوما
الثانية ،وس��يف الدول��ة األولى في دوما ،ووزّع ش��هادات
اتباع التدريب على المشاركات.
كذلك ،أقامت الش��بكة تدريبًا على األساسيات المرشدة
في حماية الطفل ،لـ  12متدربًا من الكوادر العاملة في
مؤسسة «آفاق اإلنس��انية» في مدينة سقبا ،إلى جانب
التدريب��ات الش��هرية التي تقيمه��ا للمراك��ز التعليمية
الواقعة تحت إش��رافها .ومن ذلك تدري��ب العاملين في
روضة «حلم الطفولة» على مهارات التفكير اإلبداعي،
واس��تكملت ورش��ة التربي��ة المختص��ة ب��كادر فري��ق
الحماي��ة والدعم ف��ي المكتب وعدد م��ن المعلمات في
مدرسة «لحن الحياة».
وش��اركت الشبكة بفاعلية ،في المؤتمر التعليمي األول
ف��ي الغوط��ة الش��رقية ،الذي ألق��ى الضوء عل��ى واقع
ومشاكل الطالب ،والعملية التعليمية ،والكوادر العاملة
ف��ي س��لك التعلي��م ،إضافة إل��ى المقترح��ات والحلول
لمواجهة هذه الصعوبات والتحديات.
وش��ارك المكتب أيض��ًا ،في حفل ختام العام الدراس��ي
لكل م��ن روضة «حل��م الطفولة» في بلدة بيت س��وى

ومدرس��ة لحن الحي��اة ،وال��ذي أقيم للم��رة األولى في
البل��دة ،وتضمّ��ن العدي��د م��ن النش��اطات الترفيهي��ة
لألطفال ،وتكريم العاملين والطالب.
وق��دم فري��ق المكتب تدريب��ات التربي��ة المختصة في
مدرس��ة «لح��ن الحي��اة» ،وتضمن��ت الورش��ة مواضيع
ع��دة أهمها :التوح��د ،صعوبات التعلم ،وإع��داد الخطة
التربوي��ة الفردية ،كما تخللها جلس��ات عملية تطبيقية
ليصبح الفريق مهيأ إلعداد الخطط في األوضاع الجارية
واالستجابة لها.
وقد واصلت ورش��ة األمهات ،بدورها ،اجتماعاتها نصف
الشهرية ،ومناقشة المراحل النمائية للطفل ،بينما بدأ
الفريق مش��روع بن��اء المكتبة ،فجمع عدداً يس��يراً من
الموس��وعات وقصص األطفال ،وعيّ��ن أمينًا للمكتبة،
عمل على أرشفة موجوداتها وتنظيم عملية اإلعارة.
وقدم المكتب خدمات لـ  83طف ً
ال وطفلة من أصل 173
حال��ة تم رصدها ،بينه��ا أربع حاالت ع�لاج طبي ،ثالث
حاالت عالج نفس��ي ،و 13حالة متابع��ة خطط تعليمية
فردية ،و 30حالة إعانة مالية.

الفيج��ة ،لذلك تبقى عناصرنا ف��ي حالة تأهب وعمل دائم
لجمع الركام وترحيله وابعاده عن منابع المياه».
وتع��دّ ه��ذه الحملة ،الثاني��ة من نوعها ،وق��د ّ
نظم الدفاع
المدن��ي في وق��ت س��ابق ،وبالتعاون مع مجلس «ش��ورى
المجاهدي��ن» والهيئات الطبية المحلي��ة والمجلس المحلي
ً
حملة اس��تمرت ثالثة أش��هر ،عملت على
ف��ي وادي بردى،
تنظيف وتعقيم المنطقة بعد انتش��ار مرض التهاب الكبد
الوبائي ،وشملت حينها توزيع مواد التعقيم والتنظيف على
المدارس واألماكن العامة ،إضافة إلى إقامة حمالت توعية
وتعريف باألمراض الناتجة عن تلوث المياه.

الأطفال واحلرب
لعل أشد الفئات العمرية تأثراً بالحروب والحصار هم األطفال؛
نظراً لقل��ة خبرتهم المعرفي��ة والحياتي��ة ،ومحدودية آليات
ً
إضافة إلى طبيعة الخيال في مرحلة
التكيف التي يمتلكونها،
الطفولة ،والذي يضخِّم الحدث الس��لبي أو اإليجابي بصورة
أكبر بكثير من حجمها الواقعي .وغالبًا ما يظهر األثر المباشر
للح��روب على األطف��ال من خ�لال ردود الفعل الح��ادة على
الصعيد النفسي واالجتماعي والفيزيولوجي ،فيظهر عندهم
ٌ
فرط للنشاط ،وعدم اس��تقرار ،وكثرة التساؤل ،والنَّهم في
ً
إضافة إلى انعدام الثق��ة بالمحيط ،وحاالت
تن��اول األطعمة،
من الهلع والكوابيس ترافق النوم عادةً.
في خضم الحرب ال مكان لبيئة نفسية متوازنة لألطفال إال أن
دور األهل األهم يكون في تخفيف آثار الصدمة وانعكاساتها
على إنسان المستقبل عبر مجموعة من اإلجراءات:
• التخفيف م��ن تعابير الخوف والهل��ع ،وضبط النفس قدر
أن الطفل يش��عر بحجم المأس��اة
اإلم��كان ،على اعتب��ار َّ
واأللم من تعابير الكبار حوله.
• التناوب على مرافقة األطفال أثناء الغارات ،وفي المالجئ،
بحيث ال تكون األم برفق��ة األطفال طوال الوقت وال األب
كذلك ،وينص��ح دائماً بجمع عدد من األطفال مع بعضهم
البعض لقدرته��م على تأمين الدعم النفس��ي لبعضهم
فطريًا.
• العم��ل على ش��غل انتب��اه األطفال بأنش��طة منزلي��ة أيًا
كان��ت المواد ،وفي ح��ال انعدام وج��ود األوراق واألقالم،
تكفي بعض الحجارة الصغيرة لخلق مس��احات للعب في
المالجئ.
• اإلجابة على أسئلة الطفل بهدوء ،وعدم االنفعال ،واألخذ
أن الطفل يميل بشكل ال إرادي إلى تحميل
بعين االعتبار َّ
نفسه مسؤولية األوضاع السيئة التي تعيشها األسرة.
• إشراك الطفل في مسؤوليات األسرة زمن الحرب؛ كرعاية
األصغر س��نًا ،أو مس��اعدتهم على الكتابة ،أو الدراسة ،ما
ً
فسحة من االستقرار.
يعزِّز ثقة الطفل بنفسة ،ويتيح له
• ال ب��دَّ ،عن��د المس��اء وف��ي غي��اب التي��ار الكهربائي ،من
االس��تفادة من تراث الغوطة ومروي��ات األهل التي تؤكد
عل��ى انتصار الخي��ر دائماً ،واألم��ل والمس��تقبل الجميل
ألثرها اإليجابي على الطفل.
• ال ب��دَّ أيضًا ،عن��د انتهاء الغارات أو ج��والت القصف ،من
تش��جيع األطف��ال عل��ى مس��اندة اآلخري��ن واالطمئن��ان
عل��ى أصدقائه��م وزمالئهم؛ م��ا ينمي عندهم الش��عور
بالمسؤولية ويدربهم على المشاركة.
• المحاولة ،قدر اإلمكان ،في إبعاد الطفل عن مشاهد الدم،
أو الدف��ن ،أو العزاء .وفي حال حدوث وفاة يجب مصارحته
بالواقعة ،وتعزيز اإليمان لديه.
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أن الهدف
ويش��ير المش��رف على الحملة أحمد عليا ،إل��ى « َّ
األس��اس ه��و تأمي��ن المي��اه الصالح��ة للري ،بع��د تحول
الزراعة إلى مصدر أساسي لدخل المواطنين في المنطقة،
بس��بب حصارها من قبل النظام ،وسوف يؤدي غياب مياه
ال��ري النظيفة إلى توقف الزراع��ة؛ وبالتالي حرمان اآلالف
أن «الفريق يعمل أيضاً على
من قوتهم اليومي» ،مضيفًاَّ :
تنظيف عدد من اآلبار القديمة من أجل تأمين مياه الشرب
للمدنيين ،والتي ال تتوفر بكثرة في العديد من المناطق».
ويعم��ل المش��اركون ف��ي ظ��ل قل��ة األدوات واآللي��ات
واإلمكانات المادية ،فض ً
ال عن الخطر الدائم بس��بب قصف

شارك في الحملة
 58متطوعاً،
بالتعاون مع سكان
المنطقة
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حني «ج َّنت» الهامة و�أطلقت م�شفى علني ًا
بل��غ ع��دد العملي��ات الجراحية التي أجريت ف��ي مجمع الش��ام الطبي في الهام��ة 129 ،عملية خالل
العش��رين يوماً األولى من ش��هر رمضان بزيادة مقدارها  % 230عن نفس الفترة من العام الماضي،
حي��ث كان الع��دد  56عم ً
ال جراحياً ،وبزيادة مقدارها  % 196عن عش��رين يوماً قب��ل ذلك ،بتكلفة ال
تتجاوز  3000ل .س ،ألكبر عمل جراحي.
في أواخ��ر ع��ام 2012م ،أنه��ى النظام أوس��ع عملياته
العس��كرية على بلدتي الهامة وقدس��يا إل��ى الغرب من
دمش��ق ،تاركًا البلدتين بال أية خدمات صحية أو خدمية،
م��ع أضرار بالغة ال ت��زال ظاهرة حتى الي��وم في البنية
التحتية ،كانت البلدتان خاليتين تمامًا من أي مش��فى ،أو
طبي��ب ،أو أي منظمة طبية ،أو حتى مس��توصف ،وباتت
الحاجة إل��ى تخديم المنطقة التي تض��م أكثر من 400
ألف مواطن س��وري ال يس��تطيعون الوص��ول إلى مركز
طب��ي ف��ي حال��ة الط��وارئ أو االس��عاف نتيج��ة الوضع
المت��ردي ،والحص��ار والمتقط��ع والتدقي��ق األمني على
الحواجز المحيطة ملحة جدّا.
القت فكرة إنش��اء مش��فى التي أعلن عنها مجموعة من
ش��باب الح��راك الث��وري المبكر ف��ي الهام��ة ،الكثير من
االس��تهجان؛ فكي��ف لك أن تعل��ن عن مش��فى ال يتمتع
بصفات المش��فى الميداني ،بل مشفى علني رفع اسمه
عليه؟!
كان أصح��اب المب��ادرة يعول��ون عل��ى العلنية كس��بيل
لحماي��ة المش��روع ،وكان��ت المخاط��رة كبي��رة آن��ذاك،
وس��رعان ما ثبت��ت صحة وجهة نظره��م ،ولم تتعرض
المش��فى ألي استهداف مباش��ر ،لكن محمد الشامي أحد
كوادر المشروع ال يخفي أن الفكرة كانت مجنونة.

�أمام الق�صف

كان االعتماد األول على الدعم الش��عبي الذي سيقف خلف
المش��روع ،فالحاجة الكبيرة إلى مركز طبي بين األهالي،
جعل��ت الحماي��ة تأتي م��ن الداخ��ل ،يقول الش��امي« :إنه
كان من الممكن االس��تمرار ف��ي المطالبة بأي إنجاز ،لكن
المشروع استطاع أن يحقق بعض المطالب البسيطة».
ويؤك��د الش��امي أنه��م ق��رروا أن يضع��وا المش��روع ،أي
المش��فى ،أم��ام أعين النظ��ام .يق��ول« :قررن��ا أن نقول
للنظام هذا هو المش��فى ،قم بقصفه إن اس��تطعت ،فإن
فعلها فس��يضيف جريمة ح��رب جديدة لرصي��ده ،لكنه لم
أن النظام قد قصف كل المشافي
يفعل» .مع اإلش��ارة إلى ّ
الميدانية والمراكز الطبية التي أقيمت قبل ذلك في الهامة.
يعرِّف القائمون على المجمع المش��روع بأنه تنموي طبي
يقدم خدماته عن طريق عيادات تخصصية بفرعه األول،
والمش��فى المجهز على مدار الس��اعة بفرعه الثاني .وقد
تمكن المشروع منذ إنشائه من تقديم العديد من الخدمات
للسكان ،والمقيمين المهجرين من مناطق دمشق وريفها.
وقد تمثلت الفكرة األساس��ية ف��ي خلق مجتمع مدني حي
وقادر ،وبحس��ب تعبير الش��امي« :كنا نري��د االنتقال من
الحالة الثورية األولى إلى حالة البناء ،وأردنا أن ننتقل إلى
الخطوة الثانية من العمل» .المجمع جزء من مؤسسة شام
للتنمي��ة االجتماعية ،ويرفع القائمون عليه ش��عاراً« :نحن
ندير وال نملك».
انطل��ق المجم��ع بعي��ادة واحدة ،ثمَّ توس��ع ليش��مل عدة
اختصاص��ات طبي��ة في مجم��ع العي��ادات ،فافتت��ح مركز
التوليد ،ومركز اإلس��عاف والطوارئ الذي يعمل على مدار
الساعة في كال البلدتين.

طفل النظام

يعم��ل في المجم��ع اليوم أكثر من  38طبيب��اً يعملون في
مشافي دمشق أيضاً ،وعن هذه االزدواجية بين المكانين
يقول الش��امي« :بهذه الطريقة تمكنا م��ن حماية الكادر،
واألطباء ،والمشفى ،والمرضى .نحن مث ً
ال ال نطلب بطاقة
ش��خصية من المريض ،كل ما يهمنا هو الحالة اإلنسانية
التي تحتاج إلى العالج».

ف��ي  26ش��باط 2014م ،كان ضاب��ط ف��ي ق��وات النظام
يستقل س��يارته في بلدة قدسيا وتعرض إلى إطالق نار،
قض��ى األب وأصي��ب الطف��ل ،اس��تقبل المش��فى الحالة،
وحاول ال��كادر الطبي تقديم العالج ل��ه ،لكنه توفي أثناء
العم��ل الجراح��ي ،وحافظ ال��كادر على س�لامة األم حتى
لحظ��ة مغادرتها للمنطقة ،وقد «تبرع الكادر الطبي بالدم
للطفل أثناء العمل الجراحي ،وكان من الممكن أن نقايض
عليها وعلى الطفل ،لكننا تصرفنا بإنسانية أو ًال».

على طريق التمويل الذاتي

يُدعم المش��روع اليوم بحوالي  35ألف دوالر ش��هرياً ،يتلقاه
المجمع م��ن إحدى المنظمات الدولية ،فيما يس��عى القائمون
عل��ى المبادرة إل��ى الوصول إل��ى تمويل ذات��ي كامل ،يقول
الش��امي« :نحن على هذا الطريق ،وفكرتنا أن هذا المشروع
هو خدمي بامتياز ،ويس��عى إلى دعم حياة اإلنس��ان أو ًال ،وال
عالقة لنا بأيِّ فصيل عسكري ،أو سياسي ،أو حزبي ،ونخطط
اليوم للوصل إلى عش��رة آالف مستفيد يومياً» .وقدم المجمع
خدماته ألكثر من  120ألف مستفيد منذ تاريخ إطالقه.
ال يخفي الش��امي أن المش��روع يحتاج إلى دعم مالي أكبر
لتأمين معدات وأجهزة ضرورية لسير العمل ويلفت النظر
إل��ى نقطة هامة في ه��ذا المجال« :نح��ن ال نريد تموي ً
ال
تش��غيلياً ،بل نحت��اج إلى تمويل مس��تدام نص��ل به إلى
لحظ��ة نق��ول فيها للداعم نحن ال نحتاج��ك وال نريد منك
أي شيء إضافي».
يخط��ط القائم��ون عل��ى المش��فى وغي��ره من مش��اريع
مؤسس��ة ش��ام ،إقامة مش��اريع ف��ي المج��االت التعليمة
الخاص��ة باألطف��ال ،ويقول��ون إنه��م جاه��زون إلط�لاق
المش��روع؛ فالكوادر جاهزة ،وكذلك القدرة والمخططات،
أن عائق التمويل يقف دون ذلك ،وال زلنا بانتظاره ،فيما
إال َّ
تستمر الخشية من جيل غير متعلم قد يظهر في السنوات
القادمة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اآلن.

