
1

 2
01

5 
ان

ير
حز

 2
8 

ا |
ري

سو
ل 

اخ
ة د

حلي
لم

س ا
جال

لم
ل ا

عما
ة أ

طي
تغ

ى ب
عن

ا ي
يتن

ور
 س

فة
حي

ص
ن 

 ع
در

ص
ص ي

خا
ق 

لح
| م

ية 
حل

لم
س ا

جال
لم

ا

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

28 حزيران 2015 
souriatna@gmail.com

ملاذا هذا امللحق؟
مع انطالق الثورة السورية وبداية خروج 

نظام األسد من بعض المناطق كانت 
قوى المعارضة أمام تحديات كبيرة، تمثلت 

في إمكانية ملء الفراغ المؤسساتي الذي 
أحدثه انسحاب موظفي وعاملي الدولة من 
المدن والبلدات المحررة، وفي رد ادعاءات 
النظام بعجز السوريين عن تسيير أمورهم 
وبأن غيابه رديف لالنفالت والفوضى، وفي 

تقديم نموذج للمجتمع الدولي عن إمكانية 
وجود بديل حقيقي ومدني لنظام األسد 

ظهرت المجالس المحالية في المحافظات. 
في بدايات تأسيسها، مارس السوريون من 
خاللها شكاًل من أشكال المواطنة الفطرية 

إن جاز التعبير، وظهر بوضوح ميل السوريين 
نحو التنظيم والعمل المشترك، أقلُّه لتأمين 
الحاجات األولية، وقد شكل انسحاب النظام 

- المبني أساسًا على قاعدة تشريعية مفصلة 
للحفاظ على مركزية الدولة، ووأد أي تحرك 
أو فعالية مدنية - حاجة أساسية للمجتمع، 
للتنظيم الذاتي تطبيقًا نموذجيًا لطروحات 
قوانين ليست مرتبطة بالضرورة بالتنظيم 

السياسي أو حتى بمسائل عسكرية. فهي 
تختص بكل األمور التفصيلية في الحياة 
اليومية من القوانين التي تنظم الحياة 
المعيشية واالقتصادية، ودوائر النفوس 

والعقارات... حتى إلى القوانين التي تنظم 
عمل الجمعيات، والتشريعات الضريبية 

والجمركية.
المجالس المحلية بال شك ضرورة وحاجة 

أساسية لمجتمع عاش في ظل دولة 
متحكمة بأدق تفاصيل الحياة عقودًا، 
وتأسيس لدولة القانون والمؤسسات 

المرتقبة، ورهان اجتازته المعارضة حول 
قدرتها على إنتاج سلطاتها البديلة، 

والتأسيس لمرحلة ما بعد سقوط األسد. 
وقد قدمت المجالس المحلية الكثير 

من الخدمات مثل: »المعونات اإلنسانية 
كالطعام والمأوى، المعونات والخدمات 

الطبية، الخدمات اإلعالمية، خدمات مدنية 
كإدارة الفضالت، والنظافة، والتعليم، 

وتأمين المياه والمازوت، والشرطة... إلخ«.
وعلى الرغم من الشوائب التي على رأسها 
غياب التمثيل الصحيح للمواطنين بسبب 

سطوة المال والسالح من جهة ونقص 
الخبرة وغياب الثقافة المدنية والتنسيق 
بين المجالس المختلفة من جهة أخرى، 
إضافًة للقصف الجوي المستمر للنظام، 

الذي دمر أي بنية تحتية يمكن البناء عليها 
في المرحلة الراهنة يبقى اإلنجاز األهم 
هو زرع قيم العمل المشترك واالحترام 

المتبادل لتحقيق بيئة وظيفية متالحمة 
يسودها الود والتعاون للعمل نحو إنتاجية 
أفضل، ووضعت المجتمع المدني السوري 

أمام مسؤولياته الحقيقية في رعاية وتسيير 
الشؤون اليومية. 

م��ع اإلغ��اق النهائي للغوط��ة وضع��ف الق��درة اإلغاثية لدى 
منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية المحاصرة، وفي 
تحدٍ هو األكبر لنظام األسد، زرع المجلس المحلي في بلدة دير 
العصافي��ر 200 دونم من القمح، لتأمين متطلبات األهالي من 
مادة الطحين والبرغ��ل، إضافة إلى تأمين فرص عمل للعوائل 
المحتاجة. هذا المش��روع الذي بدأ مطلع العام الجاري واجهته 
عدة عقبات، أولها غياب أي ش��كل من أش��كال الدعم الخارجي، 

والنقص الحاد في مادة المازوت الضرورية الستخراج المياه. 
على الرغم من الصعوبات إال أن المش��روع اس��تمر واستفادت 
خمسون عائلة من فرص عمل وفَّرها، واليوم ينتظر أهالي دير 
العصافي��ر الحصاد الذي يقدَّر وَْفق��ًا للمجلس المحلي ب� 100 

طن من القمح، كفيلةٍ بتخفيف معاناة أهل البلدة. 
مش��روع دي��ر العصافير ليس الوحي��د من نوع��ه، فقد انطلق 
منذ أس��ابيع مش��روع األمن الغذائي في الغوطة الشرقية لعام 
2015م، بتموي��ل وص��ل إل��ى 355 أل��ف دوالر، قدمها مكتب 
التنس��يق والدع��م التاب��ع للحكوم��ة المؤقت��ة، بينما تش��رف 
محافظة ريف دمش��ق على عملية التنفيذ في مساحة تمتد على 
نحو 1000 دونم من األراضي الزراعية داخل الغوطة الش��رقية 

المحاصرة. 
من مب��ادرات هذا المش��روع مبادرة المكت��ب اإلغاثي الموحد 

لزراع��ة الملف��وف كأحد المحاصيل الرئيس��ة، ضمن مش��روع 
الزراعات الش��توية، الذي يس��تخدمه س��كان الغوطة الشرقية 
بدي��ًا للخبز عل��ى موائده��م، حيث ب��ات يعرف باس��م الخبز 
األخضر، إضافًة إلى مش��اريع تربية األرانب لتأمين الحد األدنى 
من اللح��وم، كونه��ا تتكاثر بس��رعة وال تحت��اج لكمياتٍ من 

األعاف كالمواشي.
وحول آليات المش��روع والتفاصيل، يقول رائد سريول )مسؤول 
مكتب المشاريع في المحافظة(: إن العمل قسم بين المجالس 
المحلية في مناطق )المرج – ضواحي دوما، وحرس��تا – مسرابا 
– مدي��رة – حورية(، بينما تنال ه��ذه المجالس ما قيمته 30% 
م��ن ناتج المش��روع أي المحصول، وتملك المحافظة النس��بة 

المتبقية أي %70 تودع في مستودعاتها. 
تخط��ط المحافظة لتوزي��ع المحصول على األف��ران بالمجان، 
ويقول سريول: »سنوزع المحصول على األفران بشكل مجاني، 
التوزيع سيتم وفق نسبة السكان بكل حي ومنطقة، وذلك عبر 

التنسيق بين المجالس المحلية والمحافظة«.
يذَكر أن غوطة دمشق تكتسب زخمًا وأهمية كبرى، وال يعطيها 
هذه القيمة رقعة أرضية تشغلها أو عدد سكانها، فالغوطة التي 
يق��در طولها ب�25 كيلو مت��ر وعرضها بين 12 - 15 كيلو متر، 

كانت صنوًا للعاصمة دمشق تأخذ منها وتعطيها.

ملفوف وقمح: خبزًا للغوطة
يصل سعر أربعة أرغفة خبز معدّةٍ من القمح الكامل والشعير في مناطق الغوطة الشرقية إلى حوالي 1000 ليرة، 

يباع الخبز القديم أحيانًا للسكان، مع توقف دخول المواد الغذائية إلى بلدات ومدن الجنوب الدمشقي، والحاجة 
الكبيرة لتوفير البديل، جاءت بفكرة مشاريع زراعية توفر االحتياجات األساسية للسكان، وعلى رأسها القمح.

أنجز هذا الملحق فريق سوريتنا داخل سوريا وخارجها بدعم من البرنامج اإلقليمي السوري | التوزيع داخل سوريا: الشبكة السورية لإلعالم المطبوع

حصاد القمح في حزرما 25 / 6 / 2015
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ج�سرين: جمل�س يحتاج لدعم اأكرب

القمامة �سماد يف دوما

»المجلس المحلي الثوري في بلدة جسرين يهدف إلى تنظيم الحراك الثوري في البلدة، وتوحيد 
الجهود في شتى المجاالت، باعتباره الممثل الوحيد للبلدة أمام جميع الهيئات والكيانات السياسية 

الداخلية والدولية«. 

ق��ام المجل��س المحل��ي ف��ي بل��دة جس��رين بالغوط��ة 
الشرقيّة بداية الش��هر الجاري، بحصد ودرس محصول 
الش��عير، ووزَّع 2 كغ منه مجان��ًا لكل عائلة، كما تم بيع 
2 كغ بس��عر 350 ليرة، هو س��عر التكلف��ة، للتأثير على 
أس��عار الس��وق وفي محاولة لتخفيض أسعارها، بهدف 

تخفيف العبء عن أهالي البلدة والوافدين إليها. 
كذل��ك وزع المجل��س مواد مختلفة ُفقدت من األس��واق 
كالس��كر والبطاطا والرز: إما بسعر الشراء، دون إضافة 
تكاليف النقل واألجور الت��ي يتحملها صندوق المجلس، 
أو بإضاف��ة هام��ش ربح��ي صغير يغطي مبال��غ األجور 

والنقل. 
ويبيع المجلس المواد األساس��ية وم��ادة الخبز في مركز 
البيع التابع له، بأس��عار مدعومة عل��ى البطاقة العائلية 
ألهال��ي البل��دة الذي��ن يعتمدون بش��كل كبي��ر على ما 

يؤمنه لهم هذا المركز. 

اأعمال خدمية:
على صعي��د آخر، قام المكتب الخدم��ي التابع للمجلس، 
بما سماها »أكثر األعمال مشقة وصعوبة في جسرين«، 
وهو تسليك أسقية البلدة، بإمكاناته البسيطة المتوفرة، 
بعدما أدى االس��تخدام القليل للمياه في المنازل بس��بب 

صعوبة تأمينها، إلى س��طم في أسقية البلدة الرئيسية 
وه��و ما اضطر عدد م��ن العائالت إلى مغ��ادرة منازلها، 
فض��اًل ع��ن امت��الء بع��ض األماك��ن والطرق��ات بمياه 

األسقية. 
وأش��ار المجلس إلى ارتفاع تكاليف هذا العمل، بس��بب 
غالء مادة المازوت واالضطرار الستخدام اآلليات الثقيلة 
ف��ي الحفر وتغطية أجور العمال الذين يعملون س��اعات 
طويل��ة، مؤكدًا ع��دم تبني أي جهة تأمي��ن تكاليف هذا 
العمل، بينما جه��ز المكتب اإلعالمي مش��روعًا يتضمن 

تفاصيل وتكاليف العمل. 

املجال التعليمي:
أش��رف المجلس عل��ى مش��روع ترميم وإص��الح البنية 
التحتي��ة لمدرس��ة في جس��رين، بالتعاون م��ع البرنامج 
اإلقليم��ي الس��وري، حرصًا م��ن مكتب��ه التعليمي على 
»س��ير العملي��ة التعليمي��ة بالش��كل األنس��ب وتوفي��ر 

الوسائل المادية والنفسية للطالب«. 
وفي إط��ار العمل على المدرس��ة، عم��ل المجلس على 
ترميم الج��دران المتصدعة، وطالء الصفوف والجدران، 
إن��ارة  وتمدي��د  عليه��ا،  توجيهي��ة  عب��ارات  وتخطي��ط 

للصفوف، وإعادة تأهيل دورات المياه. 

خالد 32 عامًا، دوما:
المجلس رائع كتير، منوجهلن شكر كتير كبير، 

ألن عم يدعموا الناس بمشارع كتيرة، أهمها 
مشروع إفطار الصائم، عم يتم توزيع كل يوم ما 
يقارب 1000 وجبة افطار، صحي ما بتكفي بس 

هاد يلي اهلل مقدرهن علية شكرا إلهن. 

اأم �سامر، 40 �سنة، حمورية:
قدمنا طلب من شهرين للمجلس ليساعدونا 

بترميم البيوت المقصوفة والمدمرة بالحارة، 
واهلل ما قصروا، وحسب إمكانياتن اشتغلوا اهلل 

يعطيون العافية. 

اأبو حممد، 46 �سنة، عربني:
المجلس جيد وأهم ما يقوم به هو موضوع 
النظافة، وكذلك موضوع االهتمام بالعائالت 

النازحة والحفاظ على الممتلكات، لكن نتمنى 
اهتمام اكبر بهذه الناحية حيث ال يخلو األمر 

من السرقات لألغراض الشخصية، من منازل 
العائالت التي غادرت. 

اأم قتيبة، 35 �سنة، دوما:
سمعنا عن مشروع لحم األرانب، مشروع منيح، 

بس األرنب بدوالر وما في دوالر شو منعمل 
بحالنا؟؟

اأم اأمين، اأم لطفلني، زملكا:
المجالس المحلية داخل الغوطة بأكملها تقوم 

بفعاليات جيدة ال بأس بها، أهمها تنظيف 
الشوارع وإزالة ركام األبنية المدمرة وغيرها. 

اأبو خالد، دوما:
قبل أسبوعين كنت بدائرة النفوس بالمجلس 

المحلي بدي سجل مولود ابن أخي استشهد قبل 
شهرين، ما شاء اهلل عليهم، يا أخي لما تشوف 
هدول الناس بيزرع فينا األمل وبتخلينا نشوف 

بكرا أحلى. 

ا�ستطالع راأي

اس��تطاع المجل��س المحل��ي ف��ي مدين��ة دوم��ا وبعض 
المناطق األخرى تحويل أزمة النفايات المتراكمة إلى حل 
لمشكلة السماد، وحس��ب المجلس، فإن عماله يقومون 
بإعادة تكرير النفايات وتحويلها إلى أسمدة للزراعة إلى 

جانب التخلص من النفايات المتراكمة. 
وأطل��ق المجل��س المحل��ي حمل��ة »ال للتصح��ر«، وزرع 
خاللها 4000 ش��جرة زيت��ون لتكون بدياًل عن األش��جار 
التي قطعت أو س��تقطع في المس��تقبل، بع��د أن تجاوز 
الحصار عامه الثالث، واستنزفت الغوطة جميع مواردها، 
فتحولت إلى قطع األشجار المثمرة لتستعملها بدياًل عن 
الغ��از أو الم��ازوت ف��ي التدفئة والطبخ، وهو ما يش��كل 
خطرًا حقيقيًا على المستقبل الغذائي، ليس في الغوطة 

وحدها بل في دمشق أيضًا. 
ويطالب رأفت - وهو ناش��ط إعالمي في المدينة - إدارة 
المجالس المحلية، بالعمل لالستثمار في مشاريع الطاقة 
العضوي��ة وتكرير المخلفات النفطي��ة، لتكون بدياًل عن 
األشجار التي ال تزال تقطع حتى اليوم، رغم القيود التي 

فرضتها المجالس الشرعية على قطع األشجار. 
ويق��ول أب��و أحم��د )مدي��ر المجل��س المحل��ي ف��ي دوما 
لس��وريتنا(: »نح��ن بدورنا نقوم بمش��ارع صغي��رة أهمها 
تنظيف الطرقات، وإزال��ة الردم من مناطق الدمار، وإصاح 

البنية التحتية حس��ب اإلمكانات الموجودة، ومشارع إفطار 
صائم في الغوطة الش��رقية، ورش المبيدات الحش��رية في 

المدينة للقضاء على األمراض القاتلة. 
نح��ن نواجه صعوبة ف��ي تأمين المبي��دات، لكننا نفعل 
ألن ع��دم قيامن��ا بذل��ك، ق��د يس��بب كارث��ة إنس��انية 
بسبب انتش��ار األمراض، كما أننا نس��تخرج السماد من 

القمام��ة الموجودة في البل��دة، بتكريرها واس��تخدامها 
س��مادًا للمزارعي��ن، وبخاصة أنهم يعان��ون مؤخرًا، من 
قلة الس��ماد بس��بب اس��تخدامه من قبل الثوار للتفجير. 
ورغم كل ذلك، فإن )االئت��الف الوطني( وبعض الجهات 
الخاصة، تدعم المجلس، بما ال يكفي رواتب للموظفين 
فق��ط، بينما يعمل غالب عناصر الدفاع المدني، بش��كل 

تطوعي. 

تكريم طالب المرحلة اإلعدادية المتفوقين في بلدة جسرين

يواجه المجلس المحلي صعوبة في تأمين المبيدات التي تضمن عدم انتشار األمراض
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فاتن، أو أم سميح كما تحب أن تُنادى، لتستعيد سماع اسم 
ابنها »الدكتور سميح« المعتقل لدى نظام األسد منذ أكثر 
من عامين، ولالعتق��ال حكايات عديدة معها، فقد اعتقلت 
مرتين، ونالها قسط إضافي من إساءة قوات النظام كونها 
فلسطينية األصل، »أنت فلسطينية شو عالقتك بسوريا« 

كما كان يقول الضابط الذي حقق معها. 
تب��دأ القصة التي س��ترويها أم س��ميح لنا بع��د خروجها 
م��ن ف��رع الخطيب ع��ام 2014م، ودخولها إل��ى الغوطة 
الش��رقية، واش��تداد حصارها، ليتجاوز س��عر كيلو األرز 

1000 ليرة. 
»بدأت األسعار ترتفع والبضائع تتالشى، وصارت الناس 
تفقد أوزانها من الجوع، وكنت تعرفت في المعتقل على 
الس��يدة »نجاة مرشد«، هي من الس��ويداء من الطائفة 
الدرزي��ة، حدثته��ا ع��ن م��دى س��وء الوضع اإلنس��اني، 
فاقترحت علي إنش��اء مطبخ إلطع��ام المحتاجين، وفعال 
بدأت بمبلغ ساعدتني على تأمينه وهو 150 ألف ليرة«. 
ورغ��م أن المبلغ ال يكفي إلطع��ام عدد كبير من الناس، 
إال أنني بدأت العمل، واس��تخدمت أدوات الطبخ التي كان 
يمتلكها »لواء درع العاصمة« في مدينة حرس��تا، كوني 

لم أملك مطبخ أو أدوات طبخ. 
ومع مرور الوقت وسوء األوضاع، بدأت البحث عن مصادر 
لتموي��ل »مطبخ يد واحدة«، وأطلقت عليه هذا االس��م، 
على أم��ل أن نصبح يدًا واحدة ف��ي مواجهة موت يحيط 

بأهالي الغوطة المحاصرين. 

ل��م تك��ن التبرعات الت��ي أجمعه��ا كبي��رة، فأحيانا كنت 
أس��تلم مبل��غ 100 دوالر أو أكثر، وتأت��ي التبرعات ممن 
يرغبون بالمس��اعدة، ثم انش��أت صفحة باسم المطبخ 
على فيس بوك ألتواصل مع من يريد تقديم المساعدة. 
المش��كلة األساس��ية هي ضع��ف التموي��ل، فالتبرعات 
الفردي��ة ال تكفي إلطع��ام جميع الناس أو حتى لش��راء 
الحط��ب، بعدما بلغ س��عر الكيل��و الواحد من��ه 75 ليرة، 
ورغ��م ذلك تابعت العمل حتى اس��تطعت الحصول على 
مبلغ 285 ألف ليرة، لشراء عدة طبخ قدمها »مركز نساء 
اآلن« واس��تطعت دفع تكاليف المكان الذي أصبح مطبخًا 

ومستودعًا لتخزين المواد. 
اليوم أنا سعيدة ألني أستطيع مواصلة الطبخ بشكل شبه 
يوم��ي، كما حصلت على بع��ض رؤوس الماعز والدجاج، 

لتأمين الحليب والبيض لألطفال في مدينة حرستا. 
أتمن��ى أن أس��تطيع تقديم الحليب ل��كل أطفال الغوطة 

لك��ن الكميات ال تكف��ي، حتى أن الوجب��ات التي أطبخها 
تكف��ي إلطع��ام 250 عائل��ة تقريبًا، بينما الت��زال مئات 

العائالت بأمس الحاجة للقمة خبز. 
ف��ي الفت��رة الماضي��ة كان التوزي��ع يتركز عل��ى مدينة 
حرس��تا، كونها من أكثر المدن حاجة، لكنني اليوم أوزعه 
في معظ��م م��دن الغوطة، وخالل ش��هر رمض��ان أردت 
العم��ل في المناطق الخط��رة والبعي��دة كمنطقة جوبر، 
التي ال تصلها الحمالت اإلغاثية ووجبات إفطار الصائمين. 
أن��ا ال أض��ع الطع��ام في صح��ون بالس��تك كم��ا يفعل 
القائمون على مشاريع إفطار صائم حاليًا، نظرًا الرتفاع 
أسعارها، لذلك أطلب من األهالي إحضار صحون معهم. 
عالقتي جيدة مع الجميع ولم أتعرض لمضايقات من أي 
أح��د، على العكس الجميع يحاول المس��اعدة على األقل 
في تنظيم عمليات التوزيع كي يحصل المحتاجون على 

حصصهم. 

اأم �سميح:
من ال �سيء تطعم املحبة

جلنة تطوعية الإح�ساء �سكان الغوطة تبداأ من حمورية
اأم وائل، 33 �سنة، زوجها �سهيد لديها 4 اأطفال، عربني:

نتمنى أن يكثف المجلس جهوده بالموضوع 
االغاثي ألنه بصراحة أكثر ما يهم الناس. إن 
لم نجد ما نأكله ونطعمه ألطفالنا فلن نهتم 

بأي أمر آخر. نسمع بأن الدعم المادي للمجلس 
قليل لكن نتمنى أن يتواصلوا مع المسؤولين في 
الخارج لزيادة الدعم ألن األسعار مرتفعة جدًا في 

الغوطة وال قدرة لنا على إعالة عائالتنا. 

عمر، 23 عامًا، حر�ستا:
المجلس المحلي يحتاج إلى دعم، طبعًا شكرا 

لكل الخدمات يلي عم يقدموها بس هاد الشيء 
حسب االمكانيات الموجودة بالغوطة. 

اأبو ح�سن، 55 عامًا، دير الع�سافري:
متأملين خير من حصاد القمح، اهلل يوفقهم 

ويشد على إيديهن، والمهم الحكومة المؤقتة 
تضل عم تدعمن. 

با�سل، 33 عامًا، م�سرابا:
المجلس المحلي مالو أي وجود على األرض 

منسمع فيه سمع فقط، وال يقدم شيء. 

اأبو وديع، 30 عاما، دوما:
المجلس المحلي ال يقدم شيء، سرقة بسرقة، 

وعدونا بمشرع افطار صائم ما عم نشوف شيء، 
وين الدعم يلي عم يجي؟

ا�ستطالع راأي

سيؤخذ على هذه القصة الصحفية أنها 
منحازة لبطلة قصتها، وهذه حقيقة، وتبريرها 

بأنه على اإلعالم أن ينحاز للبشر الحقيقيين، 
ولمن نالوا يقين الناس بأنهم صادقون، 

يعطون وال يأخذون. 

تط��وع عدد من ش��باب مدين��ة حمورية لتش��كيل لجنة 
مهمته��ا إج��راء إحص��اء س��كاني دقي��ق ع��ن العوائ��ل 
ر فيه الحصول على  المحاصرة في المدينة، في وقت تعذَّ
أرقام دقيقة حول أعداد الس��كان في الغوطة الشرقية، 
بسبب القصف اليومي، وحركة النزوح الداخلي المتكرر.

ويس��اعد هذا اإلحص��اء المجال��س المحلية ف��ي تقدير 
حاجاتها الفعلية على المس��تويات الصحي��ة، والغذائية، 
والخدمي��ة. فبدأت اللجن��ة عملها بتقس��يم المدينة إلى 
م��ة، ثم قام��ت بإحصاء  قِطاع��ات وأحي��اء ومب��انٍ مرقَّ
عدد األفراد، وَأجْرَت مس��حًا ش��اماًل عن الوضع الصحي 

والمعيشي للعوائل.
وتوسَّ��ع العمل الحقًا ليشمل جميع مدن وبلدات الغوطة 
الش��رقية؛ حيث توجَّه��ت اللجنة إلى زمل��كا وعين ترما 
وح��زة وغيره��ا؛ إلج��راء اإلحصائي��ات بالتنس��يق م��ع 

المجالس المحلية هناك.
وش��مل اإلحص��اء المتضرري��ن م��ن الح��رب وأصح��ابَ 

األمراض المزمنة والحالَة المعيش��ية لألس��ر، وبحس��ب 
القائمي��ن على المب��ادرة، فإن هدفها ه��و حفظ حقوق 
المدم��رة  البي��وت  ومعرف��ة  والمغتربي��ن،  المقيمي��ن 
والمسكونة بالنازحين إلى البلدة، التي تتوسط الغوطة 

ويلجأ إليها الهاربون من القصف والدمار. 
كذلك تس��اهم هذه المبادرة في حصر ومعرفة الحاجات 
المجتمعي��ة وترتي��ب األولوي��ات والتنس��يق بي��ن كافة 
المكات��ب في الغوطة الش��رقية، بينما يق��ول القائمون 
على المش��روع، إن أهمَّ الصعوبات التي تواجههم، هي 
تكالي��ف التنق��ل والطباعة؛ إال أنهم مس��تمرون بالعمل 

كمتطوعين.
يَُذكر أن عدد سكان الغوطة حسب اإلحصائية السكانية 
الحكومي��ة ع��ام 2010م بل��غ مليوني��ن ومئ��ة وس��تة 
وتس��عين ألف نس��مة، بينم��ا انخفض عددهم بنس��بة 
%46 خ��الل عام 2013م بس��بب الحص��ار وقصف قوات 
النظام للمدنيي��ن، وتقول اإلحصاءات التقديرية الحالية 
إن عدد س��كان الغوطة يبلغ الي��وم أكثر من خمس مائة 

ألف نسمة.
ويع��د اإلحصاء واحدًا من أكث��ر التخصصات أهمية على 
اإلطالق؛ ألنه أحد العناصر الرئيس��ية في أي عمل إداري 
أو مؤسس��ي، وهو في التطبيق العملي أحد أهم الركائز 
التي تس��اعد صناع القرار على اتخ��اذ قرارات فعالة في 
مجال السياس��ة العامة والبرامج والمش��اريع، وذلك عن 
طري��ق وضع أفض��ل األدلة المتوفرة ف��ي جوهر عملية 
تطوير السياس��ات وتنفيذها، عن طري��ق عمل منهجي 

وعلمي وعقالني. 
ف��ي التجرب��ة اللبنانية األق��رب إلينا، بع��د أربعين عامًا 
تقريب��ًا مضت على ان��دالع الحرب، ليس هن��اك إحصاء 
شامل لعدد الس��كان أو المهاجرين زمن الحرب باستثناء 
بعض الدراس��ات المبنية على إحص��اءات عينية، أو على 
ج��داول حرك��ة المغادري��ن والعائدين ل��دى األمن العام 
اللبنان��ي، إضاف��ًة إل��ى غي��اب أي إحصاء ع��ن الملكيات 
العقارية وانتقالها زمن الحرب، وهو ما أثَّر بشكل فعلي 
على سياسات التنمية والتخطيط بعد اتفاق الطائف، كما 
ساهم في ضياع حقوق شرائح بأكملها من المواطنين. 

حر�ستا يف  "نغف" ال�سيف 
يرى أهالي الغوطة الش��رقية أن فصل الصيف 
يقف لصالحهم ضد نظام األسد، الذي يمعن في 
تجويعهم وحرمانهم من أبس��ط شروط الحياة، 
إال أن فصل الحصاد يحمل للسكان المحاصرين 
ش��رورًا جديدة، فارتفاع درجات الحرارة أدى إلى 
انتشار مرض »النغف« الناتج عن تجمع القمامة 

وتركها عدة أيام أحيانًا.
)أب��و عمر 45 عامًا( من س��كان مدينة حرس��تا، 
يحمِّ��ل المجل��س المحل��ي مس��ؤولية انتش��ار 
مح��ددة  مناط��ق  باختي��ار  ويتهم��ه  الم��رض 

لتنظيفها على حساب مناطق أخرى.
بالمقاب��ل، يق��رُّ المجل��س على لس��ان إدارته، 
بع��دم قدرته على تخديم المدينة بش��كل جيد 

نتيجة نقص الوقود وتعطل اآلليات.

يوزع مطبخ أم سميح الوجبات الغذائية على معظم بلدات الغوطة بما فيها جوبر
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وقد كرست العديد من العهود والمواثيق الدولية الحق في االنتخاب والمشاركة كحق أساسي 
من حقوق اإلنسان، ونصت الكثير من القوانين على حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة 
لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.  فإرادة الشعب هي جوهر سلطة 
الحكم، ويج��ب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تُجرى دوريًا باالقتراع العام، 
وعل��ى قدم المس��اواة بين الناخبين، وبالتصويت الس��ري أو بإجراء مكاف��ئ من حيث ضمان 

حرية التصويت. 
في تجربة المجالس المحلية الس��ورية لم تكن العملية االنتخابية مثالية بالمعنى القانوني، 
ففي أغلب الحاالت انبثقت المجالس المدنية من المجالس الثورية، وفي بعض الحاالت كانت 
المجالس المدنية تنبثق من المجالس العس��كرية وتُشكل من قِبَلها، كما أن االنتخاب بقي 

لصالح األشخاص والمجموعات القادرة على جلب تمويل خارجي لمشاريع الدعم واإلغاثة. 
ولما كان الهدف القريب من إنشاء المجالس المحلية هو إيجاد صيغة محلية واقعية لمواجهة 
تح��دي تقديم الخدم��ات العامة في ظل الثورة وظروف التدمير الت��ي يفرضها النظام؛ إال أن 
الهدف األس��مى واألهم هو االنتقال لتأسيس حياة عامة يسودها مبدأ الكرامة والحرية على 
كامل األراضي السورية، لذا البد من التشديد على الحق االنتخابي ونزاهة وحرية االنتخابات 

بشكٍل كامل.
كما يجب النظر إلى العملية االنتخابية بوصفها آلية من آليات اإلصالح في سوريا المستقبل، 
فاإلصالح لغة يكون باس��تبدال المصلح بالمفس��د عبر عملية اإلب��دال واإلحالل، واالنتخابات 
الح��رة هي الوس��يلة الس��لمية األبرز الت��ي يتم من خالله��ا اإلصالح لمؤسس��ات الدولة، من 
أعلى مس��توى إلى أدناه، وإذا كانت الثورة هي الس��بيل إلس��قاط الدكتاتوريات، فإن العملية 

االنتخابية النزيهة هي الوسيلة األنجح لمنع ظهورها ثانيًة. 
م��ن هنا كانت أهمية الصوت االنتخابي والمحافظة علي��ه، والحرص على أال يُعطى إال لمن 

يستحق، فال يُباع وال يُشترى، وال يُجامل به أحد، وال يُهمل. 

مكاتب وجلان:
وتتبع للمجلس عدة مكاتب ولجان، بينها لجنة الخدمات، 
وإزال��ة  الش��وارع  وتنظي��ف  القمام��ة  جم��ع  ومهمته��ا 
األنق��اض، وتعمل في ظ��روف صعبة جدًا، نتيجة نقص 

الوقود الالزم للمعدات وقطع الغيار.
لجن��ة المي��اه والصرف الصح��ي، وتقوم عل��ى االهتمام 
بش��بكة الص��رف الصح��ي المتض��ررة ج��راء القص��ف 
المستمر منذ أربعة أعوام، إلى جانب تأمين مياه الشرب 

للمواطنين.
أم��ا مكت��ب لج��ان األحي��اء، فمهمت��ه إحص��اء األهال��ي 
واالهتم��ام بإع��داد قوائم باحتياجاته��م، ويعتبر رئيس 
لجن��ة الحي بمثاب��ة المختار في حيه، فقس��مت المدينة 
إلى ثمانية أحياء، لكل حي رئيس لجنة حي يتبع للمكتب 
التابع بدوره للمجلس المحلي، ويستقبل المجلس جميع 

الشكاوى من األهالي عن طريق مكتب لجان األحياء.
ولجن��ة المقاب��ر، مهمته��ا حفر القب��ور وتنظي��م المقابر 
وتوثيق الدفن ضمن س��جالت خاصة، إضافة إلى السجل 
المدني ويهتم بالوالدات والوفيات وجميع شؤون التسجيل 

المدني وإصدار بطاقات شخصية وعائلية مؤقتة.
الس��جل العقاري أيضًا، ويهتم بأرش��فة وتدوين السجالت 
العقاري��ة والمحافظ��ة عليه��ا وإص��دار إخراج��ات القي��د 
العقارية وتوثيق البيوت، وهيئة الرقابة والتفتيش وتعمل 
على مراقبة عمل اللجان الثورية واالطالع على الش��كاوي 

الواردة بحق أحدها والتدقيق المالي في سجالتها.
ولجنة الكهرباء، التي تحاول تنظيم المولدات الكهربائية 
التي توفر اش��تراكًا س��اعيًا للكهرباء في المدينة، بينما 

يش��رف مكتب اإلي��واء، على الممتل��كات المهجورة وفتح 
الش��قق للوافدي��ن ومن ه��م دون منزل. بينم��ا تتمثل 
مهمة لجنة للمس��تودعات بالحرص على المس��تودعات 

العائدة ألشخاص خارج المدينة.
وتضم األمان��ة العام��ة للمجلس المحل��ي، ممثلين عن 
جميع اللجان المدني��ة العاملة في المدينة، وهو ما يتيح 
االط��الع على جميع مش��اكلها والمش��اركة ف��ي الحلول 

والتنسيق في العمل.
ويعم��ل ما يقارب 50 موظفًا - بين إداري وخدمي - على 
خدم��ة ما ال يقل عن 50 ألف مواطن من أهل المدينة أو 
م��ن الوافدين إليها، كما يعمل على اس��تحداث مكاتب أو 

لجان حسب الحاجة.

م�ساريع:
قال »أبو اليس��ر براء« المس��ؤول اإلعالمي في المجلس 
المحلي: »إن المجلس ال يتلقى أي دعم باس��تثناء بعض 
التبرعات من فاعلي الخير، ويعمل على مش��اريع كثيرة، 

منها ما هو قيد التنفيذ، وآخر قيد الدراسة«.
ومن مش��اريع المجلس، إعادة تدوير النفايات واستخراج 
الس��ماد منها ومشاريع حفر اآلبار وإعادة تأهيل الحدائق 
والمراف��ق العام��ة وتنظي��م األس��واق، أي كل ما يتعلق 

بالشق المدني لخدمة المواطنين.
وآخر مش��اريع المجلس، كان تأمين س��لة غذائية بوزن 
12 كغ غرام بسعر مدعوم جدًا مقارنة بالسوق، »فمثاًل 
س��عر كيلو الس��كر 2500 في الس��وق تم تأمينه بسعر 

300 ل.س وجميع مواد السلة بنفس السياق.

�سعوبات ومطالب:
أه��م الصعوبات التي تواجه المجل��س، هي قلة الموارد 
وخاصة م��ا يتعل��ق بالروات��ب اإلدارية ولجن��ة الخدمات 
وصيان��ة اآللي��ات م��ن نق��ص ف��ي قط��ع الغيار وش��ح 

المحروقات وغالء أسعارها.
وأكد »أبو اليسر« لسوريتنا، أن عضو المجلس يتقاضى 
8000 لي��رة، إن كان مت��زوج و 4000 إن كان أع��زب، و 
»نجتهد لرف��ع الراتب دون جدوى، فه��و راتب مخزي في 
ظ��ل الغ��الء الفاحش في األس��عار، ونطالب بش��دة عن 

طريق وزارة اإلدارة المحلية لكن ال استجابة.
يتقاض��ى عض��و المكت��ب التنفي��ذي ف��ي وزارة اإلدارة 
المحلية ش��هريا 1500 دوالر، في حين أنهم إلى اآلن لم 
يرس��لوا أي مبلغ كرواتب إدارية للمجالس التي تعطيهم 
الش��رعية، وإل��ى اآلن كل مجلس في الغوطة الش��رقية 
يجته��د منفردًا لتأمي��ن نفقاته وبخاص��ة اإلدارية منها، 
ولس��نا مس��تفيدين من االئت��الف أو الحكوم��ة المؤقتة 
بش��يء، حتى المنح التي تقدم من ال��دول يتحكمون بنا 
فيه��ا، كأنه��م هم المانح��ون لها! كما ح��دث في المنحة 
القطرية التي أرس��لوا الدفعة األولى منها نصف المبلغ، 
وما نزال بانتظار الدفعة الثانية التي ربما ال تصل بحجج 
متع��ددة مثل صعوبة إيص��ال المبالغ، أو عدم اس��تيفاء 

موضوع توثيق المبالغ وحجج أخرى«.

عربني: جمل�س منظم لـ 50 األف مدين

تدابري الوقاية من الق�سفانتخابات املجال�س: �سوتك حقك، حافظ عليه

تأسس المجلس المحلي في مدينة عربين، منتصف عام 2012م، وشهد نظامه الداخلي تعدياًل 
مستمرًا حتى منتصف عام 2014م، حين تم التوصل إلى صيغة تضمن الخروج بمجلس محلي فاعل 

بمشاركة شعبية وثورية، مدة واليته سنة قابلة للتجديد.

تعتبر االنتخابات المحلية األصدق تعبيرًا عن رغبات وطموحات المواطنين، كونها 
بعيدة نسبيًا عن تجاذبات السياسة، ولنتائجها مفعول مباشر وملموس على حياة 

الناخب اليومية.

الت��وزع وعدم التجم��ع؛ إذ يعطي التجم��ع الفرصة المناس��بة للطيران   •
للض��رب مكان التجمع، كما يفت��رض أال يحتوي الملجأ الواحد على أكثر 

من خمسين شخصًا. 
ف��ي ح��ال التواج��د داخل المن��ازل يجب الن��زول إلى الطاب��ق األرضي،   •

واالبتعاد عن النوافذ والمطبخ والغرف التي يمكن أن تشتعل. 
االختباء تحت الطاوالت أو تحت األس��رة بعد تغطيتها بألواح خش��بية إن   •

أمكن. 
كما ينصح بتغطية الرأس بشرشف أو منشفة مبلولة؛ لتجنب استنشاق   •
الغبار في حال س��قوط القذيفة على أحد أج��زاء المنزل مما يؤدي إلى 

االختناق في كثير من الحاالت. 
االحتف��اظ دائم��ًا بصاف��رة أو مصباح ي��دوي، وذلك لطل��ب النجدة من   •

المسعفين بعد انتهاء الغارة. 
تغليف الوثائق الرس��مية »شهادات ميالد، وشهادات جامعية ومدرسية،   •
وس��ندات ملكية« بمس��توعب بالس��تيكي »نايلون« ووضعها في علبة 
حدي��د ودفنه��ا في الطاب��ق األرضي في م��كان معلوم، بحيث يس��هل 

استخراجها الحقًا. 
في حال بدأت الغارات وكان الش��خص في مكانٍ مكشوف، عليه البحث   •
فورًا عن أي حفرة أو ساتر لالختباء، وفي حال تعذر ذلك، فإن االستلقاء 
عل��ى جنب وحماية الوج��ه والعينين هو أفضل وس��يلة لتقليل الخطر، 
ك��ون القذائف تنفجر بطريق��ة مخروطية وكلما كان الجس��م مالصقًا 
ل��ألرض تقل��ص احتمال اإلصابة، كم��ا ينصح بفتح الف��م لمنع حدوث 

انفجار في الرئتين جراء الموجات الصوتية المذكورة سابقًا. 
في حال انتهاء القصف يتوجب االمتناع تمامًا عن االقتراب من أي جسم   •
مش��بوه أو العب��ث به أو محاولة ردمه أو س��كب الم��اء عليه، بل يتوجب 
وضع إش��ارة واضحة لمنع االقتراب ريثما تعالج المس��ألة، كون القنابل 
التي يستخدمها النظام تنفجر على مراحل أو تكون بشكل ألغام تنفجر 

عند االقتراب منها. 

أعمال مجلس مدين��ة عربين اليومية
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يص��ل العدد الكلي لف��رق الدفاع المدن��ي في ريف 
دمش��ق إلى 350 عنصرًا، موزعين على 17 مركزًا، 
تس��عة منهم في الغوطة الشرقية، إال أن هذا العدد 
ال يبدو كافي��ًا لتغطية جميع عمليات اإلنقاذ في ظل 

استمرار قصف النظام العشوائي على المنطقة.
يعمل عناصر الدفاع المدني ساعات طويلة، ويقول 
ف��راس )أح��د المتطوعي��ن(: »إن العم��ل ال يتضمن 
دوامًا رس��ميًا، يمكن للمتطوع أن يعمل 24 س��اعة، 
وال توجد مناوبات، فهناك حالة اس��تنفار شبه دائمة 
بس��بب القص��ف، وتتوزع نش��اطاتنا بين اإلس��عاف 
وإنقاذ العالقين تحت األنقاض وإخالء المدنيين من 

أماكن القصف وإطفاء الحرائق«. 
وبمقارنة المقابل المادي مع عدد الساعات الطويلة 
لعمل عناصر الدفاع المدني، وأهمية ما قاموا به، ال 
ينال هؤالء ما يس��تحقونه، فلم يتلق أي منهم راتبًا 

مقابل عمله مدة طويلة.
ومنذ قرابة ش��هر باتوا يحصل��ون على مقابل مادي 
يت��راوح بي��ن 100 و150 دوالرًا، ويقول محمود آدم 
)المتح��دث باس��م الدفاع المدني في ريف دمش��ق(: 
»إن ما يحص��ل عليه عناصر الدف��اع المدني اليوم، 
ه��و تحفيزي بالنس��بة لغالء المعيش��ة في الغوطة 
بس��بب الحص��ار، 100 دوالر تكفي العائلة أس��بوعًا 
واح��دًا ال أكث��ر. عمِلن��ا أرب��ع س��نوات دون انتظ��ار 
مقابل، تمام��ًا كالصليب أو اله��الل األحمر أولوياتنا 

هي تقديم المساعدة«. 
 من جهة أخرى أسهمت تدريبات أجرتها إدارة الدفاع 
المدن��ي ف��ي غوطة دمش��ق، اس��تمرت عل��ى مدى 
ثالثة أس��ابيع في رف��ع مه��ارات المتطوعين، يقول 
آدم: »إن أع��داد المتدربي��ن وصلت إلى 150 متدربًا، 
غالبهم من ذوي الخبرة، فقد عملوا طوال الس��نوات 
األرب��ع الماضية، لكن ينقصهم التدرب على مهارات 
متقدم��ة ف��ي إخ��الء الجرح��ى والمصابي��ن، ورف��ع 
األنق��اض، وإنقاذ العالقين تحتها، فضاًل عن س��بل 
اإلطفاء وكيفي��ة التعامل مع النيران في حال نقص 
الم��واد مث��ل الب��ودرة وس��يارات اإلطف��اء الثقيلة«، 
الخب��رة  ذوي  م��ن  بمدربي��ن  »اس��تعنا  ويضي��ف: 

الطويلة، كانوا يعملون في مؤسس��ة الدفاع المدني 
قبل بدء الثورة«.

وكأي مؤسس��ة إغاثي��ة غي��ر ربحي��ة ف��ي المناطق 
المح��ررة، تعتم��د مؤسس��ات الدف��اع المدن��ي على 
الدع��م المقدم م��ن قب��ل منظمات أخ��رى، وهو ما 
يح��دد إمكانياته��ا وينعك��س على مس��توى عملها. 
ومع تحولها من هيئة إلى مؤسس��ة، استطاع الدفاع 
المدني في ريف دمش��ق الحص��ول على دعم مادي 
أكبر، أدى إلى رفع جاهزيته من %35 إلى %75 اليوم. 
يوض��ح آدم، أن الدعم ال��ذي تتلقاه مديريت��ه اليوم، 
تقدِّمه منظمتان، يضاف إليه دعم فردي تحصل عليه 
من بعض المتبرعين، إال أنه ليس هناك موردًا دائمًا، 
ويتابع: »تصرف األموال المقدَّمة في تغطية التكلفة 
التش��غيلية للعم��ل، لكنه��ا حتى الي��وم ال تفي بكافة 
المتطلبات، وس��بب النقص الحاصل هو ش��ح اآلليات 
الثقيلة لرفع األنقاض ك� )التراكس( وسيارات الشحن 
كبي��رة و )الش��وكة(، هن��اك أيض��ًا ش��ح بالمحروقات 
كالديزل، والم��ازوت، والبنزين. يمك��ن لهذه المعدات 
أن تكون س��ببًا أساسيًا في تس��هيل العمل، ومن َثمَّ 
إنقاذ مزيد من أرواح المدنيين العالقين تحت المباني 
المنهارة، يضط��ر المتطوعون في كثي��ر من األحيان 
للحفر بأيديهم وقد تستمر عملية اإلنقاذ عدة أيام«. 

وتعمل كلٌّ من المجالس المحلية والمحافظة التابعة 
للحكوم��ة المؤقت��ة والدف��اع المدن��ي، ف��ي تقديم 
الخدمات المدنية ألهالي الغوطة الش��رقية بش��كل 
منفصل ومس��تقل، ورغم وجود تقاطعات في مهام 
كثيرة، فمن النادر أن يتم التنسيق أو التعاون بينها.

ويش��ير آدم إل��ى »حاجة الدفاع المدن��ي للتعاون مع 
كل م��ن المجالس المحلي��ة والمحافظة، خاصة في 
مج��ال تبادل اآللي��ات؛ إذ يمكنهم االس��تعانة بآليات 

أخرى في الحاالت الحرجة بغرض اإلنقاذ«. 
ويعود تشكيل مؤسسة الدفاع المدني في الغوطة، 
إلى ش��هر أيار 2014م، إال أن نشأتها بدأت مع الثورة 
السورية، حيث ساهمت جهود فردية في مدينة دوما 
بتكوين ما يسمى »هيئة الدفاع المدني« التي تولت 

حينها عدة عمليات إنقاذ ضمن إمكانات محدودة. 

الدفاع املدين يف ريف دم�سق:
باأيدينا نزيل الركام

و...
يحقق املعجزات وينتظر واحدة

هكذا يشرح أكرم أبو علي )مدير اإلعالم في الدفاع المدني 
بالغوطة الشرقية( صعوبات عمل المتطوعين في فريقه، 
نه من تقديم  ويتمن��ى لو أن الفريق يمتلك دعمًا كافيًا يمكِّ

مساعدة أكبر.
ى فريق الدفاع المدني في ريف دمش��ق دعمًا ال يذكر،  تلقَّ
بعدم��ا بدأ عمل��ه بالتزامن م��ع انطالق الثورة ف��ي البالد، 
ويش��ير أبو عل��ي إل��ى أنَّ دعمًا ش��حيحًا وصل خ��الل أربع 
س��نوات، ل��م يمكنه��م حتى اآلن م��ن امتالك آلي��ات ثقيلة 
يحتاجها العمل اإلنس��اني واإلغاثي الذي يقوم به الفريق، 
ويضي��ف: »آخ��ر دع��م وصلن��ا، كان من مجل��س محافظة 
دمش��ق - مكتب المش��اريع، وبدعم من البرنامج اإلقليمي 
الس��وري، ه��ذا الدعم أمَّ��ن لنا بع��ض اآللي��ات الخفيفة، 
كالكش��افات الليل��ة والق��وارص و )صواريخ الجل��خ(، لكنه 

توقف ولم نستطع تأمين المزيد«.
ف��ي ليلة واح��دة من األس��بوع الثاني في حزي��ران، قصف 
النظام دوما بثالثة صواريخ )أرض – أرض(، س��قط إثرها 
بناءان مؤلفان كل بناء من خمسة طوابق، وعَلِق عشرات 

المدنيين تحت األنقاض.
اس��تطاع فريق الدفاع المدني إنقاذ ستة مدنيين بما يملك 
م��ن آلي��ات خفيفة. يق��ول أبو عل��ي وهو يش��رح الصورة 
المرفقة: »العمل على إنقاذ الش��اب اس��تمر س��ت ساعات، 
س��اعدتنا الكش��افات الليلية على العمل لي��اًل، مع أن الجهد 

كان كبيرًا، في النهاية ُأنقِذ الشاب ونجا من الموت«.
يرى أبو علي أن الدفاع المدني الس��وري يتمتع باس��تقالل 
سياسي كامل، وال يتبع ألي جهة عسكرية، ويطالب بتلقي 
الدعم من كل الجهات الثورية داخل البالد وخارجها، مؤكدًا 
أن الفريق ال يملك أي ش��رط لتلقي الدعم، باستثناء البقاء 
بذات االس��تقالل: »نحن عمليًا بال دعم اليوم، من المتوقع 

أن تصلنا رواتب للمرة األولى نهاية الشهر الجاري«.
تلق��ى الدف��اع المدني في ريف دمش��ق س��يارتي إس��عاف 
وس��يارة إطف��اء من وحدة تنس��يق الدعم، قبل نحو ش��هر 
ونص��ف، فبعدم��ا كان الفريق يتنق��ل بالدرج��ات الهوائية 
طوال س��نوات، بات اليوم يملك عرب��ات تمكنه من التنقل 
بش��كل أس��رع، بعدم��ا تلق��ى دعم��ًا صغيرًا من مؤسس��ة 

»مايدا« على شكل دفعة واحدة لم تكرر.
ينتظر فريق الدفاع المدني أن يتلقى دعمًا تش��غيليًا الزمًا 
للعمل في ظل ضربات النظام الجوية، لكن هذا االنتظار ال 

مكان له عند الفريق بعد كل غارة.
الفريق الذي س��اهم في إنقاذ حياة العشرات، ينتظر اقتناء 
آليات ثقيلة كالرافعات وسيارات الدفع )التركسات( وغيرها، 
كي يستطيع إنقاذ الجميع، دون أن تتكرر قصة محمد الذي 

استشهد تحت أنقاض منزله.

»ألكثر من اثنتي عشرة ساعة، استمر العمل على 
إزالة األنقاض! قصف النظام البناء بصواريخَ 
بالستية، ومحمد عالق تحت الركام! أدواتنا ال 

تساعدنا في تسريع عملية البحث والرفع... وصلنا 
إلى محمد، لكن الطفل فارق الحياة، لقد تأخرنا!«.

خالل دقائق فقط تفرغ طائرات النظام أو مدفعيته نيرانها على بيوت 
السوريين، فتحل الكارثة، ويهرع عناصر الدفاع المدني إلى المكان في 

زمن قياسي، ليبدؤوا إسعاف الجرحى وإخماد النيران وإخالء المكان، وإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من تحت األنقاض.

يتكرر السيناريو ذاته في مناطق كثيرة تسيطر عليها قوات المعارضة، وهو 
ما دفع باتجاه تكوين ذاتي لفرق الدفاع المدني.

وحدة اإلطفاء في عربين تخمد حريق في أحد محاصيل القمح بعد استهدافها بقذائف الهاون.

كادر الدفاع المدني في ريف دمشق يصل إلى 350 عنصر موزعين على 17 مركزًا، 9 في الغوطة الشرقية
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االآالف مهددون: الهيئات الطبية يف غوطة دم�سق
اإمكانيات ال تفي باالحتياجات

ينعكس حصار الغوطة الشرقية اليوم على 
مستوى الرعاية الطبية التي يحصل عليها 

أهلها، ويتعسر في ظله إجراء أبسط العمليات 
اإلسعافية والجراحية، أو الحصول على مجرد 

مسكن لأللم. وبين عدد محدود جدًا من 
األطباء واالختصاصيين، وشح األدوية وارتفاع 

أسعارها، يدفع المرضى الثمن كل يوم. 

وتش��هد العناية المش��ددة المركزية للغوطة الش��رقية 
الموج��ودة ضم��ن مركز دوم��ا الطبي ضغط��ًا كبيرًا في 
م��ا يتعلق بالمرضى. يتزامن مع اش��تداد عمليات قصف 
النظ��ام تبعًا ألبو عدن��ان »أحد األطباء ف��ي دوما« الذي 
يقول: »إن متوس��ط أع��داد المرضى ش��هريًا يصل إلى 

120 مريضًا ضمن المركز«. 
يعي��ش قرابة 25 مريضًا بالقص��ور الكلوي حياتهم في 
ظل تهديد دائم بتوقف العالج، لكون وحدة غسيل الكلية 
هي الوحيدة في دوما، وهي تحت إشراف المكتب الطبي 
الموحد، تتولى إجراء جلسات غسيل الكلى بشكل دوري 
لهؤالء المرضى، بعدد يصل إلى 125 جلس��ة شهريًا، إال 
أن المركز يعاني من انقطاعات متكررة لمعدات غس��يل 
الكلية، وهو ما يضطره إلى تقليل أعداد الجلس��ات لعدد 

من المرضى خالل فترة االنقطاعات. 
 يق��ول أب��و محمد وه��و أحد مرض��ى القص��ور الكلوي: 
»أعي��ش في منطقة بعيدة نوعًا م��ا عن المركز، وأزوره 
ثالث مرات ش��هريًا إلجراء جلسة الغسيل. فقدت صديقًا 
لي منذ 3 أش��هر كان مصاب��ًا بالقصور الكلوي أيضًا، لم 
تتوفر حينها المعدات إلجراء الغس��يل بالوقت المناس��ب. 
حيات��ي أيضًا في خطٍر دائ��م، يقول األطباء إن ما لديهم 

اليوم سيكفي مدة محدودة فقط«. 
وتول��ى اله��الل األحمر ف��ي دوما مؤخرًا إدخ��ال عدد من 
مع��دات غس��يل الكل��ى، ضمن قافل��ة مس��اعدات طبية 
وغذائي��ة، فيقول الطبيب أبو عدن��ان: »إن ما تم إدخاله 
م��ن قبل الهالل األحمر، وه��و مقدم من منظمة الصحة 
العالمي��ة، ج��اء ف��ي وق��تٍ كان المركز فيه على وش��ك 
اإلغالق، إال أن هذه المواد ال تكفي أكثر من ش��هر واحد 
فق��ط. نواجه حاليًا مش��كلة عدم دخ��ول الدفعة الثانية 
لمعدات غس��يل الكل��ى والتي كنا ق��د وُعِدنا بها. هناك 
صعوب��ة دائمة ف��ي تأمين المس��تلزمات الطبية الالزمة 

الستمرار العمل الطبي في الغوطة«. 
بدورهم يعمل الجراحون في الغوطة الش��رقية، وس��ط 
ظروف اس��تثنائية بس��بب كثرة أعداد اإلصابات وظروف 
الحصار. يقول أبو محمد - وهو ممرض -: »يمكث الجراح 
ف��ي كثير من األحي��ان مدة طويلة في غرف��ة العمليات، 
وقد يضط��ر إلجراء العمليات ل� 24 س��اعة متواصلة في 
أوقات اش��تداد القصف والمعارك«، وتشير أرقام المكتب 
الطب��ي الموحد في دوما إلى إجراء 1269 عملية جراحية 
خالل األش��هر الخمس��ة األولى لعام 2015م؛ أي بمعدل 

ثماني جراحات في اليوم الواحد. 
أع��داد  أن  إال  االختصاص��ات،  معظ��م  وج��ود  ورغ��م 
االختصاصيي��ن قليلة جدًا نس��بة لعدد الس��كان، وينحصر 
وج��ود اختصاص��ات كلٍّ م��ن الجراحة الصدري��ة والجراحة 
الترميمية وجراحة األوعية في دوما، بينما يوجد اختصاصي 

وحيد للجراحة العصبية في كامل مناطق الغوطة. 
من جانب آخر، يعاني أهالي الغوطة الشرقية، من انتشار 

األوبئة التي تسجل أعدادًا متزايدة من المصابين، ويشير 
المتحدث باسم المكتب الطبي الموحد في دوما إلى انتشار 
الحمى التيفية، والس��ل، إضافة إلى التهاب الكبد )ا(، وهو 
ما أكدته الهيئة الطبية العامة في الغوطة الش��رقية التي 
لفتت إلى انتش��ار الحمى التيفية والمالطية، بس��بب عدم 
وجود الكهرباء الالزمة لحفظ األطعمة ومشتقات الحليب 
ف��ي الغوط��ة، وأضافت أن هذا م��ا يبرر ازدي��اد مراجعي 
العيادة الداخلية فيها بنسبة %15 خالل شهر أيار الماضي، 

فضاًل عن العدد الكبير لمراجعي المخبر والصيدلية. 
وتعتمد جميع المراكز الطبية القائمة اليوم على معدات 
وأجهزة المستش��فيات الت��ي قصفها النظ��ام منذ ثالثة 
أع��وام، في حين تس��تمد الم��وادَّ الطبي��ة واألدويَة من 
مس��اعدات مجموعة منظمات طبي��ة تتلقاها بين الحين 
واآلخ��ر، وقد واجه��ت هذه المراك��ز خطر اس��تهدافاتها 
المتك��ررة من قبل قوات النظام، كان آخرها في ش��باط 

2015م، وراح ضحيتها طبيبان وممرض. 

تربية االأرانب يف الغوطة ال�سرقية
هل ت�سد الرمق؟

تجاوز حصار نظام األسد للغوطة الشرقية عامه الثالث، فتراجعت أعداد 
األبقار والثروة الحيوانية عموما بنسبة تجاوزت %60 حسب تقديرات 

المجالس المحلية في الغوطة. 
وبدأ نفوق األبقار بسبب الجوع واألمراض منذ أكثر من عامين، وهو ما 

دفع بالسكان والهيئات المحلية للبحث عن بدائل عن لحومها، بعدما 
تجاوز سعرها خالل شهر رمضان 3000 ليرة حسب »منظمة أسس«.

بدوره��ا بدأت هيئة اإلغاثة اإلنس��انية الدولة IHR، مش��روعًا يقوم عل��ى تربية أمات 
األرانب في مدينة دوما، ضمن مزرعة تضم 180 قفصًا مزودًا بمعالف ومشارب وبيوتًا 
لل��والدة، تح��وي بداخلها 150 من أم��ات األرانب الجاهزة للتكاث��ر، إضافة إلى 30 ذكرًا 

قادرًا على التلقيح.
وتقول الهيئة: إنها أطلقت المش��روع بالتعاون مع إدارة المجالس المحلية، في محاولة 
لتأمي��ن فراخ األرانب لس��كان الغوطة بس��عر يقل بنس��بة %40 عن س��عرها الحالي، 

وتأمين بديل مناسب للبروتين الحيواني.
ويتحدث نوار قاسم مدير المنح في »مركز بيتنا سوريا« )إحدى المنظمات الداعمة( أن 
تربي��ة األران��ب - األرانب األلمانية تحديدًا - هو أحد الحل��ول لتأمين مصادر بديلة عن 
لحوم األبقار والدجاج، »فمدة أربعين يومًا كافية لتلد أمات األرانب، إضافة إلى سهولة 

تأمين األعالف التي ال تحتاج إلى سعرات عالية، كاألعشاب البرية«.
وتخض��ع تربي��ة األرانب وضمان الحف��اظ على حياتها، لعوامل خاص��ة - كما يقول أبو 
الطي��ب )أحد األطباء البيطريين المش��رفين على المش��روع( - ولتأمي��ن ظروف تربية 
مناس��بة، ويش��ير إلى أنهم »بنوا أقفاصًا خاصة لألرانب معزولة عن األرض وبتهوية 

جيدة، إضاف��ة إلى تلقيح المواليد الجدد للحيلول��ة دون إصابتها بمرض جرب األرانب، 
الذي يؤدي إلى وفاتها بشكل مؤكد«.

ول��م يدخ��ل المش��روع مرحلة التوزيع بع��د، إال أن عددًا من س��كان مدين��ة دوما قالوا 
لس��وريتنا: إنهم ال ينتظرون منه الكثير، فيقول أبو إس��كندر )25 عامًا( أنه س��مع عن 
مش��روع األران��ب منذ عدة أش��هر وإلى اليوم لم ي��رَ أرنبًا واحدًا، ويضي��ف: »مللنا من 

األخبار التي ال تشبع«.
أم��ا أم محم��د - وهي أم ألربعة أطف��ال - فتقول: »إن كانت األران��ب للبيع فما الفائدة 
منها؟ نحن ال نس��تطيع ش��راء البرغل حتى نش��تري اللحمة«!، إال أن المشروع يبقى - 
حسب الناشط اإلعالمي تيم السيوفي - »خطوة جيدة على أمل أن تستمر وال تجهض 
ككثي��ر من المش��اريع البديلة األخرى، كمش��اريع الطاقة أو الزراع��ات البديلة التي لم 

تغير من الوضع المعيشي شيء حتى اليوم«.

يعاني أهالي الغوطة الشرقية، من انتشار األوبئة التي تسجل أعدادًا متزايدة من المصابين

تربية األرانب أحد الحلول لتأمين مصادر بديلة عن لحوم األبقار والدجاج
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ا�ستطالع راأي

فار�س، 25 �سنة، عربني:
المجلس منظم جدًا وال يمكن ألحد أن يصدق 
كيف تم إنشاء كل هذه المكاتب من ال شيء 

وفي ظل الحصار والقصف. على معارضة 
الخارج أن تخجل من نفسها وأن تنظر لهذه 

المجالس والتجارب الرائدة وتدعمها بكل ما لديها 
من امكانيات ألنها فعال نواة للدولة السورية 

الحقيقية بعد سقوط النظام. 

اأبو مو�سى، 60 عامًا، والد لثالث �سهداء، دوما:
لما بشوف وجوه شباب مكتب الخدمات بدوما 

عم يشتغلو بتنضيف الشوارع أو يبخوها لمنع 
الحشرات واألمراض، قلبي من جوا بيفرفح، 

يا عمو الغوطة رح ترجع تعمر، اهلل يوفقن 
ويحميون. 

اأبو علي، 38 عامًا، مقاتل يف اجلي�س احلر، 
ال�سيفونية:

إخواننا في المجلس المحلي لمدينة دوما ال نرى 
منهم سوى الخير والعطاء، وننتظر توحيد الجهود 

في المؤسسات الفاعلة بالمدينة. 

اأبو بالل، 30 عامًا، القابون:
محطة توليد الكهرباء موجودة بالحي، ومن عنا 

بتطلع للمناطق التانية، المجلس بيوزع الساعات 
على كيفو، ويا دوب بتجي 3 ساعات بالنهار.

اأبو خالد، دوما:
قبل أسبوعين كنت بدائرة النفوس بالمجلس 

المحلي بدي سجل مولود ابن أخي استشهد قبل 
شهرين، ما شاء اهلل عليهم، يا أخي لما تشوف هدول 

الناس بيزرع فينا األمل وبتخلينا نشوف بكرا أحلى. 

اأبو الرباء، 35 عامًا، �سقبا:
ليش عم تغطوا أخبار المجالس؟ شو إلكن 

مصلحة معن؟ ومين عم يدعمكن؟

�سعيد، 28 عاما، كفر بطنا:
في كتير شغالت منيحة بالمجالس بشكل عام، 

وفي أفكار حلوة لبناء سورية وإلعادة إعمار 
الغوطة، بس بدها دعم ألن رواتب الموظفين ما 

عم يقدروا يأمنوها متل الناس. 

املجل�س املحلي يف القابون: 
جهود كبرية رغم احل�سار

جمموعة احلياة للتنمية يف حي القابون

بعد هجمة النظام الشرسة على حي القابون 
وفرضه حصارًا عليه قبل عامين، عملت جهود 

فردية على إدارة شؤونه المدنية، ليتم االتفاق 
الحقًا، على تأسيس مجلس محلي في أيلول 

2014م. 
ويق��ول رئيس المجلس المحلي في ح��يِّ القابون »أبو 
عل��ي« لس��وريتنا: إن المجل��س يضم كف��اءات علمية، 
ويتأل��ف من ع��دة مكاتب، ه��ي، مكتب اإلغاث��ة، ويعنى 
بش��ؤون إغاث��ة المدنيي��ن القاطني��ن من أهال��ي الحي 
والضيوف من األحياء المج��اورة وأهالي الغوطة، ويوفر 
لهم قدر استطاعته المواد الغذائية وحليب األطفال، إلى 

جانب تأمين المساعدة للعائالت الفقيرة والمعدمة. 
مكتب اإلس��عاف، الذي يعمل على مدار الساعة إلسعاف 
إل��ى  وإيصاله��م  وتخديمه��م  المصابي��ن،  الجرح��ى 
المستش��فى من أج��ل المراجعات، ومكت��ب الدفن، الذي 

يقوم بتخديم المقبرة وتجهيزها وتسجيل الوفيات. 
وتعمل الورش��ة الصحي��ة، على إصالح وتخديم ش��بكة 
المياه في الحي، بينما تعمل ورشة طوارئ الكهرباء على 
إصالح وتمديد شبكات الكهرباء المنخفضة والمتوسطة 

التوتر. 
أمَّ��ا مكتب الدف��اع، فيحتاج مكتب إخ��الء ومركز إطفاء، 
وكان يض��م ورش��ة أعمال النظافة، وبس��بب عدم توفر 

الدعم الكافي قامت مؤسسة حياة بتبني الورشة. 
يضاف إلى ذلك، مكتب اإلحصاء، ومهمته إحصاء س��كان 
الحي والش��هداء واأليتام، كما تض��م المجالس المحلية 
أيضًا، مكتبًا طبيًا وآخر تعليميًا، ومؤسس��ة حياة تتكفل 
بمهام هذي��ن المكتبين على أكمل وج��ه، ويأتي الدعم 

المادي من الحكومة المؤقت��ة والجمعيات اإلغاثية ولكن 
هذا الدعم ال يكفي لتأمين متطلبات الحي. 

ذ  ويذكر »أبو علي« أن المجلس المحلي في القابون، ينفِّ
مشاريع عديدة، بينها مشروع شبكة المياه، ويقوم على 
مد ش��بكة مياه آبار لتغطي��ة الحي، ومش��روع حيواني، 
يضم أبقارًا ودجاجًا، وهو مشروع تنموي يؤمِّن الحليب 

للحي، وفي طور اإلنشاء لتأمين البيض أيضًا. 
ويخ��دم المجلس المحل��ي - وَْفق تصريح رئيس��ه - ما 
يق��ارب 20 أل��ف نس��مة، يتعاون��ون مع��ه بش��كل جيد، 
لمعرفته��م ظروف العم��ل وصعوباته الكثي��رة، وأهمها 
نقص الدعم الم��ادي لمكاتب المجلس، وصعوبة تأمين 
مواد ومس��تلزمات العمل، نتيجة الحصار الذي يخضع له 
الح��ي، بينما يص��ل عدد العاملين ف��ي المجلس إلى 60 

عاماًل. 

إصالح ش��بكات الكهرباء إحدى مهام المجلس المحلي في القابون

ه��ي مجموعة غير ربحي��ة ال تتبع ألي جهة سياس��ية أو 
عسكرية أو مناطقية. وهي عدد من الشباب والناشطين 
والذي��ن يعملون بدعم ومس��اندة م��ن المجتمع المحلي 
وبعض المنظمات ذات الطابع اإلنس��اني، ويهدفون أواًل 
وأخي��رًا للعمل م��ن أجل اإلنس��ان، ومن أجل مس��تقبل 

سوريا. 
تأسس��ت مجموعة الحي��اة للتنمية في ح��ي القابون في 
منتصف العام 2012 خالل ظروف حرب عصيبة وحصار 
ش��به مطبق على مناطق ريف دمشق، وذلك عن طريق 
عدد من الشباب والناشطين الذين عملوا واهتموا بشكل 

أساسي باألمور الطبية والتعليمية. 
وكان��ت البداي��ة على ش��كل عم��ل فردي دون تأس��يس 
مجموعة بش��كل معل��ن، حيث تم العمل على تأس��يس 
مش��فى ميداني في الحي لعالج جرح��ى الحرب، ومعهد 

لتعليم األطفال المنقطعين عن الدراسة بسبب الحصار 
والنزوح. 

ب��دأت المجموع��ة تتوس��ع ف��ي أواخ��ر الع��ام 2013 مع 
ازدي��اد مش��اريعها وع��دد العاملين فيه��ا، واليوم تعمل 
بش��كل أساسي في حي القابون وتخدم عدد من األحياء 

المجاورة مثل برزة وتشرين وحرستا الغربية.
تق��وم المجموع��ة بدع��م كل من مش��فى الحي��اة الذي 
يتضمن مش��فى للعملي��ات الجراحية ومش��فى للتوليد 
ومشفى للجراحة العينية وعيادة أسنان ومخبر ومجموعة 
عيادات ش��املة، ومدرس��ة الحياة التي تقوم على تعليم 
مئات الطالب ف��ي كافة المراحل الدراس��ية، إضافة إلى 
بعض المشاريع التشغيلية واإلغاثية التي تهدف لتأمين 

مواد غذائية أساسية لعدد من أهالي المنطقة. 

يضم مش��فى الحياة مشفى للعمليات الجراحية ومشفى للتوليد ومش��فى للجراحة العينية وعيادة أسنان ومخبر ومجموعة عيادات شاملة
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تأس��س تجم��ع مراكز نبع الحي��اة في مطلع ع��ام 2013م، 
وافتتح المركز األول في مس��رابا، التي افتقرت إلى وجود أي 
مدرس��ة، بينما وصل عدد المراكز اليوم إلى خمسة، تتوزع 

في دوما، والريحان، والشوفونية، ومسرابا. 
تُعن��ى ه��ذه المراك��ز باألطف��ال والس��يدات، إضاف��ة إلى 
المش��اريع الزراعي��ة، ويق��ول مج��د الدي��ك أحد مؤسس��ي 
المش��روع: إن المركز الواحد يس��تقبل م��ن 200 إلى 250 
طف��ًا في منطق��ة تضم أكثر من 850 أل��ف مدني محاصر، 

بينهم حوالي 250 ألف طفل. 
ويشرح: »تستقبل المراكز حوالي ألف طفل كل ثاثة أشهر، 
والرق��م يتج��دد بع��د انتهاء الم��دة، التي تتضم��ن التعلم 
م��ن خال اللعب والدعم النفس��ي، ومع نهاي��ة كل تدريب 
أو مش��روع، نق��دم للطفل المش��ارك بع��ض األدوات التي 
تمكن��ه من تطبيق ما تعلمه في منزله، مثل أدوات النظافة 
الشخصية في ختام أس��بوع صحي توعوي مثًا، بينما نفرد 

مساحة للدعم النفسي والصحي لمرتادي المراكز«. 
الطريق��ة غي��ر التقليدية في التعلي��م - أي التعلم من خال 
اللعب - تتم من خال مدرس��ين ومش��رفين تلق��وا تدريبًا 
خاصًا خال عامين ونصف، فضًا عن أن نسبة كبيرة منهم، 

مدرسون وتربويون سابقون. 
يتاب��ع المركز مش��اريع الدعم النفس��ي لألطف��ال، فيوضح 
الديك أّن المركز يقدم جلسات دورية خاصة بالعائات، كي 
تتمك��ن من التعامل مع الطفل بش��كل يتوافق مع ما تلقاه 
في المرك��ز بعد انتهاء فت��رة وجوده هناك، ويش��مل ذلك 
حت��ى التدريب على تجهيز الوجبات الغذائية الخاصة بصحة 
الطفل النفس��ية، كم��ا خُصِّص مركزان لتقدي��م التدريب 

المهني ل� 300 سيدة يتجددن كل شهرين ونصف. 
ويعمل المركز مع النس��اء السوريات، ويقدم دورات في عدة 
مهن منها »تصفيف الش��عر، وصيانة الحاس��ب، والحياكة، 
واللغتي��ن العربي��ة واإلنكليزي��ة«. يقول الديك: إن األس��ر 
تفضل دورات اإلس��عاف األولي، لما لها من دور في حياتهم 

اليومية في مناطق ريف دمش��ق، ويتابع: »معظم السيدات 
فق��دن دورهن كرب��ات منازل؛ ف��ا م��واد وال محروقات وال 
كهرباء أو موارد في المنازل، النساء تحتاج للتعلم والتدريب، 
كي تس��تمر في العمل واإلنتاج. كثير من الس��كان شاهدوا 
مصابين يقع��ون أمامهم، لذلك هناك تفضيل لدروات مثل 
اإلس��عاف األولي، عمومًا نحن نستطلع اآلراء حول المشاريع 
التي يجب أن نقدمها للعائات والسيدات، في الغالب القرار 
بن��وع التدريب الجدي��د يتم عبر نتائج االس��تطاعات، التي 
تق��ول أيضًا إن األهالي يرغبون ب��أال تكون الدروة أو المدة 
التي تستقبل فيها المراكز الطفل ثاثة أشهر بل تمتد عامًا 

كامًا، لكن هذا غير متاح لنا حاليًا«. 
فترة التدريب وما يمكن أن تقدمه مراكز نبع الحياة، ترتبط 
بتلقي التمويل والدعم الازم من جهات إنسانية، هذا الدعم 
ال يزال غير كاف لتأمين كل احتياجات الس��كان أطفااًل ونساًء 
في مناطق ال تقدم الحي��اة الطبيعية، بينما يملك القائمون 
على المراكز ش��رطًا واحدًا لتلق��ي أي تمويل، وهو أال يفرض 
عليهم أو على المستفيدين أي فكر سياسي أو أيديولوجي. 

حق��ق المرك��ز بعض النجاح ف��ي حاالت كثي��رة، عانى منها 
األطفال نتيجة ما عاش��وه وعرفوه في مناطق تش��هد نزاعًا 
عس��كريًا، ويذكر المتحدّث: »في حاالت التبول غير اإلرادي، 
وضعف النط��ق، والعنف ل��دى األطفال، ش��اهدنا كثيرًا من 

حاالت التقدم والتغلب على المشكلة النفسية العضوية«. 
يه��دف القائم��ون عل��ى المش��روع برمت��ه إل��ى أن يكون 
مس��تدامًا، حت��ى اللحظة التي يقوم فيه��ا المجتمع المحلي 
ب��إدارة المش��روع بنفس��ه، ويع��ول »الديك« عل��ى القبول 
الشعبي للمراكز التي ال تتبع أي جهة، فهي ال تزال مستقلة 
ال تتبنى فكرًا سياس��يًا أو أيديولوجيًا معينًا، وتؤمن للسكان 
اليوم في أدنى المس��تويات، مراكز آمنة بعيدة عن المعارك 
واالش��تباكات وعمليات القصف، ه��ذا يظهر من خال أبنية 
المرك��ز الت��ي تقع في أقبي��ة مجهزة باالتص��االت ومعدات 

اإلسعاف األولية لحاالت الطوارئ. 
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لم يختلط معاذ »7 سنوات« مع أقرانه في مركز نبع الحياة للطفولة بمدينة دوما، كان يفضل 
اللهو واللعب وحيدًا، وفي وقت الغارات يركض مسرعًا إلى مكان سقوط القذيفة دون أن يحسب 

العواقب، أو يشعر بالخوف، كان يعاني من تبعات نفسية ناتجة عما يعيشه األطفال في بالد 
تشهد عمليات عسكرية، ومع الوقت عاد معاذ إلى السلوك الطبيعي نسبيًا، بعد ثالثة أشهر على 

وجوده في المركز. 


