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

souriatnapress.net
souriatna@gmail.com

هكذا تدار اخلدمات يف حلب.. مهام ون�شاطات وبدائل
ما إن خضعت أجزاء واس��عة من مدينة حلب وريفها لسيطرة المعارضة حتى سارعت مجموعة من خريجي الجامعات ورؤساء 
المؤسسات المدنية للعمل من أجل توحيد الجهود بين المؤسسات الثورية التي تعنى بأمور المدنيين، وتولي أمور البلديات 
والمجالس التي كانت تس��ير ش��ؤون المواطنين في عهد النظام، وبعد مرحلة قصيرة تولى فيها اإلدارَة المحليَة المجلسُ 

االنتقاليُّ لمدينة حلب، وتم اإلعالن عن المجلس المحلي للمدينة بداية شهر آذار من عام 2013م. 
ومن أجل تسيير شؤون المدينة والقيام بالمهمات الخدمية، أنشأ المجلس عدة مكاتب منها )الهندسة، والمالية، والتعليم، 
والصح��ة، واإلغاثة، واإلدارة المحلية(، واختار لإلش��راف عليه��ا مجموعًة كفاءات من حملة الش��هادات الجامعية، أو أصحاب 

الخبرات العاملين في المجال المدني في عهد النظام، حيث تم االعتماد عليهم في بناء هذا الجسم المدني. 
وبس��بب اتس��اع رقعة المدينة المحررة، وعدم قدرة المجلس على تس��يير أمور المجتمع فيها، تمَّ تش��كيل ثالثة قطاعات 

معتمدة، وهي )قطاع األنصاري، قطاع حلب القديمة، وقطاع بستان القصر(. 

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

تش��كو حلب من قل��ة المعدات واآلليات المتعلق��ة بعمل الخدمات

حلب وريفها

عوائق مرتاكمة
قطاع بس��تان القصر، هو أوَّل مؤسسة خدمية تنشأ في المناطق 
الخارجة عن س��يطرة النظام، وتعدُّ ن��واة قيام المجلس المحلي 
ف��ي حل��ب، إال أنَّ تاري��خ هذا القطاع لم يش��فع له ف��ي مواجهة 
النقص الذي يعيشه القطاع اليوم من معدات وآليات الزمة، األمر 
الذي يحاول القائم��ون عليه تعويضه بتكثيف جهودهم من أجل 

كسب رضى المدنيين المقيمين في مناطق تخديمهم. 
أبو عمار، رئيس قطاع بستان القصر، تحدث لسورتنا عن تاريخ 
القطاع والمش��اكل التي واجهتهم خ��ال فترة عملهم فيقول: 
»أعلنا عن تأس��يس ه��ذا المركز الخدمي في األس��ابيع األولى 
التي رافقت دخول الثوار إلى المدينة، بعد اجتماع تم عقده بين 
الناش��طين الثوريين وأصحاب الخبرات المنشقين عن مجالس 
النظام الخدمي��ة، وبعدها تمَّ االندماج داخل جس��م المجلس 
المحل��ي، ويمك��ن الق��ول: إنَّ أي��ة مش��كلة صغي��رًة كانت أم 
كبيرة تمرُّ عل��ى المجلس المحلي، ومركزنا أكبر المتضرِّرين؛ 
النعدام وجود الدخل البديل، أو المس��اعد البديل الذي يساعد 
قطاعنا، وكانت مش��كلة الرواتب خيرَ دليٍل على ضعفنا، والتي 
جعلتن��ا مكبل��ي األيدي أم��ام استفس��ارات العم��ال، إال أننا لم 
نتوقف عن تقدي��م الخدمات لألحياء التي نحاول تخديمها رغم 
انعدام اآللي��ات في هذا القطاع منذ م��دة طويلة«. ويتابع أبو 

عمار »يقتصر عملنا فقط عل��ى الخدمات االعتيادية كالنظافة، 
والص��رف الصحيِّ، وإص��اح األعطال الكهربائي��ة، لكنْ قمنا، 
مؤخ��رًا، برفع طلب إل��ى المجلس المحلي من أج��ل حفر اآلبار 

داخل الحيِّ بعد انقطاع المياه فترات طويلة«. 

ن�شاط القطاع يف تقدمي اخلدمات
كان قط��اع المدين��ة القديمة، في الفترة الس��ابقة، أكثر المراكز 
ش��كايًة من قل��ة المعدات المتوفرة لديه؛ بس��بب اتس��اع رقعة 
المناط��ق الت��ي يخدمه��ا القطاع، وحاجت��ه إلى آلي��ات ومعدات 
مختلف��ة األحج��ام، إضافًة إل��ى الضائق��ة المالية الت��ي واجهت 

المجلس المحلي بدايَة هذا العام وانعكست عليه. 
رئي��س قطاع المدينة القديمة علي مروح تحدث ل� س��وريتنا عن 
الضائق��ة المالية التي مرَّ بها المجلس، والمش��اريع التي يحاول 
القط��اع تقديمها لألحياء التي يخدمها موظفوه »تركت الضائقة 
المالية التي مرَّت على المجلس المحلي بش��كٍل عامٍّ آثارًا سلبية 
ف��ي حياة العمال والموظفين، الذين اضطروا إلى بيع بعض منَ 
األدوات المنزلي��ة من أجِل تس��ديد الدي��ون المتراكمة عليهم؛ 
نتيجة انقطاع رواتبهم مدة ستة أشهر، وبعد مظاهرات ووقفات 
احتجاجية عدة نظمها العمال، قامت بعض المنظمات والجمعيات 
بمساعدتنا وتوفير رواتب للموظفين مدة ستة أشهر، األمر الذي 

جعل المجلس المحلي يتنفس الصعداء رغم قصر المدة«. 
توحيد الجهود بين المؤسسات الثورية

ومن بي��ن القطاع��ات التابع��ة للمجل��س من وط��دت عاقتها 
بمجال��س األحياء الت��ي تخدمها، من أجل تس��هيل عمل القطاع 
وتقدي��م الخدمات بش��كل أفض��ل إلى هذه األحي��اء، مثال قطاع 

األنصاري. 
ويعتبر قط��اع األنصاري أكب��ر قطاعات المجل��س المحلي، حيث 
تش��مل خدماته 11 حي��ًا، ويعتمد ه��ذا القطاع عل��ى المجالس 
الثوري��ة الموجودة ف��ي األحياء التي يأخذ عل��ى عاتقه تخديمها، 
إضافة إلى وضع آليات الفصائل العس��كرية تحت إشرافه، بسبب 
النقص ف��ي المعدات الازم��ة، وقد لقي تجاوبًا كبي��رًا من هذه 

المؤسسات. 
س��امر قربي مدير قط��اع األنصاري، يتحدث ع��ن اإلنجازات التي 
حققها القطاع والخدمات التي يقدمها إلى المدنيين، رغم ضعف 
االمكان��ات والضائق��ة المالية الت��ي تعصف بالمجل��س المحلي 
فيق��ول: »يقوم قطاع األنصاري بترحيل م��ا يقارب 800 طن من 
القمامة بش��كل أس��بوعي، إلى المكبات الموجودة على خطوط 
االش��تباك مع ق��وات النظام، في حي اإلن��ذارات، ومكب كروم آل 
بري، كما نقوم بإصاح ش��بكات الصرف الصحي العامة والخاصة 
التي تتعرض للقصف، ومتابعة أم��ور الكهرباء، وإصاح األعطال 

التي تواجه المحوالت والكابات الرئيسة«. 

•  تم اإلعان عن المجلس المحلي للمدينة بداية شهر آذار 
من عام 2013م.

•  يضم المجلس ع��دة مكاتب منها )الهندس��ة، والمالية، 
والتعليم، والصحة، واإلغاثة، واإلدارة المحلية(.

•  قس��م المجل��س المدين��ة إل��ى ثاث��ة قطاع��ات )قطاع 
األنصاري، قطاع حلب القديمة، وقطاع بستان القصر(. 

•  يعدُّ قطاع بس��تان القصر نواة قيام المجلس المحلي في 
حلب.

•  يس��تعين قط��اع األنص��اري بآليات الفصائل العس��كرية 
لتقديم الخدمات.

9 آب 2015 
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اأ�شامة تلجو: نحن م�شتقلون.. احلكومة خذلتنا و�شرعيتنا من النا�س
كثي��رة هي التفاصي��ُل التي يمكن الحدي��ث عنها في س��ياق عمل المجلس 
المحليِّ لمدينة حلب، خاصة بعد تطورات ش��ملت الوضع العام في المناطق 
الخاضعة لس��يطرة المعارضة في حلب، وفي عم��ل المجلس ذاته، وللوقوف 
على أهم تلك التفاصيل والتطورات كان ل� سوريتنا لقاء مع المهندس أسامة 
تلجو رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب الذي كلف خلفًا لعبد العزيز مغربي 

الذي تغيب عن رئاسة المجلس بسبب إجازة مرضية.
من الش��ائع القول: إنَّ مجموعة من األشخاص 
ينتمون لجماعة اإلخوان المسلمين في سوريا، 
وه��م من بادر إلى تأس��يس مجلس المحافظة 
ثم مجلس المدينة، وبالتالي هم يتدخلون في 

عمل المجلس وقراراته، ما صحة هذا الكالم؟
لألس��ف، بمج��رد أن ي��رى الن��اس أش��خاصًا 
بمرجعية فكرية إسالمية، ويحملون شهاداتٍ 
جامعي��ًة يتهمونه��م بأنه��م م��ن اإلخ��وان، 
وكمرجعي��ة فكرية فإنَّ معظ��م كوادر فريق 
المجلس يمتلكون مرجعية إسالمية متنورة، 
أم��ا كأف��راد منظمين ضمن جماع��ة اإلخوان 
المس��لمين فأنا أجزم أنه ال يوجد أيُّ شخص 
األح��زاب  أو لغيره��م م��ن  يتب��ع لإلخ��وان، 

والتيارات السياسية.
هل تعتبر مس��ألة انتماء أفراد من المجلس إلى 

اإلخوان أو غيرهم من األحزاب مسألة سلبية؟
ال، الس��لبية ه��ي محاربته��م عل��ى أس��اس 
أنهم إخوان... إذا أردت محاربة أناس بس��بب 
مرجعيتهم فمن األجدى محاربة من يتخذون 
تنظيم »داع��ش« كمرجعية له��م، ومحاربة 
كل م��ن يأخ��ذ البل��د خ��ارج دائ��رة حضارته 
ولك��ن  تهم��ة،  ليس��ت  فاإلخ��وان  وتراث��ه، 
التعاطي معها على هذا الشكل هو المشكلة.

ه��ل هن��اك مان��ع إداري ف��ي النظ��ام الداخلي 
للمجلس يحظ��ر على العضو االنتم��اء إلى تيار 

سياسي أو فكري معين؟
أبدًا؛ معظ��م أعمالنا في المجل��س بعيدة عن 
التجاذبات السياسية والفكرية، وضمن كوادر 
المجلس هناك اختالف في الرؤى واألفكار على 
الصعي��د اإليديولوج��ي، ولكن ف��ي النهاية ما 
يجمعنا هو خدمة الناس، وأنا أرى أنَّ المجلس 
يجب أن يجمع المتناقضات، ألنه يمثل المدينة 
ب��كل أطيافها، وفي ال��دورة األولى كان ضمن 
ك��وادر المجل��س الدكت��ور ش��يرفان وهو من 
اإلخ��وة األكراد، ونح��ن نتمنى أن يكون ضمن 

كوادرنا اآلن من اإلخوة األكراد.
المجلس يقدم خدمات كبيرة للناس في األحياء 
المحررة، وهذا األمر يحتاج إلى دعم ماديٍّ كبير 
للكلف التش��غيلية والرواتب وغيرها، من يقدم 

لكم هذا الدعم؟
في فترة من الفترات كانت الحكومة المؤقتة 
تؤدي دورًا جيدًا في هذا الجانب لفترة خمسة 
أش��هر بعد إلحاح كبي��ر، فهم أمن��وا الرواتب 
فقط دون المصاريف التش��غيلية، ثم قطعت 
الروات��ب م��ن الحكوم��ة مدة س��بعة أش��هر، 
وبذلن��ا جهدًا كبيرًا مع الكثي��ر من المنظمات 
لك��ن معظمها ال تدعم كت��اًل نقدية ورواتب، 
هي تدعم المش��اريع فقط، وفي هذه األثناء 
فقدنا ج��زءًا م��ن الموظفين، وق��د انخفض 
الع��دد من 613 إل��ى 510 موظفَا، ثم وافقت 
منظمة األمريكية على تمويل %42 من كتلة 
الروات��ب، والمصاريف التش��غيلية؛ أي: 60 % 
م��ن الموظفين، وبنس��بة 70 % م��ن الراتب 
لمدة س��تة أش��هر فقط، وباق��ي الموظفين 

تغطى رواتبهم عن طريق الكلف التشغيلية 
والنفق��ات للمش��اريع التي ننفذه��ا، ومازال 
التواص��ل م��ع الحكومة قائم��ًا لتغطية الجزء 

الذي لم يغطَّ من قبل المنظمة.
بما أنك��م تتبع��ون إداريًا لمجل��س المحافظة 
والحكوم��ة المؤقتة، أليس م��ن المفترض أن 

يكون التمويل من هاتين الجهتين؟
كتبعي��ة إداري��ة يفت��رض أن نك��ون تابعين 
للحكوم��ة، لك��ن ال نس��تطيع أن نق��ول: إننا 
تابعون للحكوم��ة إال إذا كانت العالقة قائمة 
عل��ى بن��اء متكام��ل، فعندما أتب��ع للحكومة 
تس��تطيع  وال  والنواه��ي،  باألوام��ر  فق��ط 
الحكوم��ة أن تق��دم ميزانية للمش��اريع فهذا 

أمر غير واقعي. 
أنا، شخصيًا، من أكثر المدافعين عن مشروع 
الدولة، وعندما أرادت إحدى المنظمات دعمنا 
قلن��ا لها: نفض��ل أن يكون ذل��ك عن طريق 
الحكومة، ولألسف نحن نقع بين قوتين: قوَّة 
النظام وقوَّة تنظيم الدولة اإلس��المية، ولن 
نس��تطيع أن نقاوم الطرفين بالفوضى، هم 
يمتلك��ون مركزية في الق��رار ونحن ال نملك 
ذلك. المش��كلة حت��ى اآلن أنَّ بعضنا يعترف 
بالحكومة وآخرين ال يعترفون بها، والغرض 
األساس��ي من الحكومة ه��و مركزية القرار، 

ونحن متمسكون بالحكومة كمشروع.
م��ا نتائ��ج اجتماعاتكم مع الهيئ��ات والفصائل 
العس��كرية ح��ول إدارة المناط��ق المح��ررة مع 

اقتراب معركة فتح حلب؟
معظ��م الفصائ��ل أخ��ذت عبرة م��ن تجربة 
إدارة المناط��ق المح��ررة في إدل��ب، وتنبهوا 
م��ن خط��ر الكارثة الت��ي من الممك��ن أن ما 
لم يوكِل األمرُ إل��ى إدارة مدنية، و80 % من 
فصائل حلب متوافقة على تس��ليم المجلس 
المحلي لمدينة حل��ب إدارة المناطق المحررة 

من ناحية الخدمات. 
هل جبهة النصرة بين هذه الفصائل؟

أتوق��ع ال، ألن جبه��ة النصرة لديها مش��روع 
خ��اص بها وهو اإلدارة العامة للخدمات، وهو 
شيء معلن بالنسبة لهم، ولكن ما يهمنا هنا 
ه��و اإلدارة المدنية، وم��ن الممكن أن تعتمد 
النص��رة عل��ى المجل��س بنس��بة 50 % فيما 

يخصُّ الخدمات.
ولكن إدارة المناطق ليس��ت فق��ط في تقديم 

الخدمات، فماذا عن السلطة؟
فك��رة اإلدارة المدني��ة قائم��ة على إش��راف 
المجلس المحلي على معظم األمور الخاصة 
بالمدين��ة فيما يخص القطاع الخدمي وليس 
سلطة قضائية أو تنفيذية، ولكن من الممكن 

أن يعطى المجلس جزءًا من السلطات. 
م��ن هي المنظمات الداعمة للمجلس، هل هي 

سورية أو دولية؟
معظمه��ا منظم��ات دولي��ة ، ألن المنظم��ات 
المحلي��ة ال تمتل��ك القدرة المالي��ة للتمويل، 

فمش��روع واحد مثل مش��روع قط��اع اآلليات 
يكل��ف 240 أل��ف دوالر، وه��و مدع��وم م��ن 
البرنام��ج اإلقليم��ي الس��وري، وإذا ل��م تكن 
المنظمات كبرى فمن يس��تطيع تقديم مثل 
هذا الدع��م؟!. معظ��م عملنا م��ع المنظمات 
المحلي��ة ه��و تنس��يقٌ وتع��اوٌن ف��ي بعض 

المشاريع.
ما أبرز المشاريع التي نفذها المجلس في حلب؟

ف��ي قط��اع النظاف��ة قطعن��ا ش��وطًا كبيرًا، 
وأعتق��د أنَّ النظاف��ة في المناط��ق المحرَّرة 
أفض��ل مم��ا كان��ت عليه ف��ي أيام س��يطرة 
النظ��ام، مذلك فإنَّ متابع��ة أعطال الكهرباء 
المياه وصيانتها أفضل بنسبة تصل إلى50%.

وكان لنا دور كبير في دعم استقرار سعر رغيف 
الخبز، مخزوننا االس��تراتيجي من الطحين يبلغ 
تقريب��ًا 1400 طن، فكلما ارتفع س��عر الطحين 
نبي��ع بأس��عار منخفض��ة لنحاف��ظ على س��عِر 
الرغيف، وإلى اآلن فقدنا 400 طن من المخزون 

ألننا ندعم انخفاض سعر الرغيف.
لو تحدثنا عن طبيعة الكوادر اإلدارية والعمال، 

هل هم من المتخصصين؟
لدين��ا كف��اءات ولك��ن لدين��ا نقص، وس��بب 
النقص هو ضعف الراتب، وأي ش��خص لديه 
كف��اءة ف��ي حل��ب إذا لم يك��ن يمل��ك الروح 
الثوري��ة والوطنية فلن يبق��ى في حلب، وإذا 
بقي سيعمل مع منظمات، فهي تقدم رواتب 
مرتفعة. لذا فالمش��كلة هي هروب الكفاءات 
حتى باتجاه الحكومة ألنها تعطي رواتب أعلى 
م��ن رواتب المجلس، وقد بّلغن��ا الحكومة أنَّ 
هذا الدور سلبيٌّ جدًا، ومنذ تشكيل الحكومة 
طالبناه��ا بالعدالة بالروات��ب، وباإلزاحة نحو 
الداخل، خاص��ة ال��وزارات التنفيذية. وهناك 
فرق شاس��ع بين راتب المهندس في الداخل 
وراتبه ف��ي الخارج، وهو ما يؤدِّي إلى هجرة 
الكف��اءات إلى الخَ��ارج ألنها دائمًا ما تش��عر 

بالظلم.
ما رد الحكومة على هذا الموضوع؟

ردودها غيرُ مقنع��ة، يقولون إنهم يدفعون 
رواتب مرتفعة الس��تقطاب الكفاءات، ونحن 
ل��م نج��د اإلنج��ازات التي ت��دلُّ عل��ى وجود 

كفاءات في الحكومة حتى اآلن.
هل هن��اك برنامج تأمي��ن أو تعويض لعائالت 

الشهداء والمصابين؟
المجل��س قدَّم م��ا يق��ارب 20 ش��هيدًا أثناء 

عمله��م فضاًل ع��ن اإلصاب��ات، وم��ا نقدمه 
للمصابي��ن مخجل؛ فغالبًا م��ا يكون للمصاب 
تراك��م ف��ي الرواتب، وما نفعل��ه هو تعجيل 
دف��ع رواتب��ه الس��ابقة، أما عائالت الش��هداء 
فيبقى راتب الشهيد مستمرًا ويسلم لعائلته، 
وبحك��م الضائق��ة المالية لم نس��تطع الدفع 
لكل عائالت الش��هداء، فإذا كان الشهيد عازبًا 

ندفع لها راتب شهر واحد فقط. 
ما طبيعة عالقتكم مع الفصائل العسكرية، هل 

تتدخل في عملكم؟
وال  العس��كرية،  الفصائ��ل  م��ن  تدخ��ل  ال 
إش��كالية إال ف��ي العالق��ة م��ع اإلدارة العامة 
للخدمات التابعة لجبه��ة النصرة، ونحاول أن 
يك��ون التنافس إيجابيًا وليس س��لبيًا، ولكن 
بحك��م أنَّ عنده��م »ش��وكة« بقوة الس��الح 
وخلفهم جبهة النص��رة، فأحيانًا يكون هناك 
مواجه��ات نحن ال نريده��ا تتمثل في بعض 

تأس��س المجلس المحل��ي لمدينة حلب في 
ش��هر آذار م��ن الع��ام 2013م، وهو منبثق 
ع��ن المجلس الث��وري االنتقال��ي لمحافظة 
حل��ب، حيث انتخبت الهيئ��ة العامة لمجلس 
المدين��ة  25 عضوًا، وبدوره��م انتخبوا 10 
أعضاء للمكتب التنفيذي المؤلف من ثمانية 

مكاتب، ورئيس للمجلس ونائب للرئيس.
يقول رئيس المجلس:

ربما كان مجلس��ا المحافظة والمدينة   •
هم��ا الوحيدي��ن المبنيي��ن على عمل 
سابق، وهو المجلس  الثوري االنتقالي 
وهذا يفس��ر نجاح التجربة. فالمجلس 
يط��ور نفس��ه بنفس��ه ف��ي كلِّ دورة، 
حيث بدأ المجل��س أعماله من الصفر 
دون تمويل  أو عالق��ات، و اآلن تطور 
أداء المجل��س وتجاوز عدد موظفيه ال� 
600 موظ��فٍ في فترة س��ابقة، واآلن 
بق��ي حوال��ي 500 موظ��فٍ بس��بب 
فترة انقطاع الرواتب، كما ظهر اس��م 
ل��إلدارة  مرش��حة  كجه��ة  المجل��س 

المدنية على صعيد الخدمات.
المجل��س ق��دم ما يقارب 20 ش��هيدًا   •

أثناء عملهم فضاًل عن اإلصابات.
ع��دد مجالس األحياء 62 مجلس��ًا، عدا   •
الشيخ مقصود، فالس��لطات في الحي 

تريد مجلسًا مشتركًا.
مخزونن��ا االس��تراتيجي م��ن الطحين   •

يبلغ 1400 طن تقريبًا.
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الأحوال املدنية يف حلب
خدمات ال�شجل املدين والنفو�س باأقل الإمكانيات املتاحة

ب والق�شف ونق�س املوارد مدار�س حلب يف وجه الت�شرُّ
تس��تمر مدارس مدينة حلب وريفها باس��تقبال الطالب رغم الحرب، وتبذل ما بوس��عها باتجاه س��دِّ الفجوة التعليمية 
الحاصلة في المدينة التي تتربع في صدارة المدن األكثر تضرُّرًا من حيث البنية التحتية، وتش��رف مديرية التربية على 
تس��يير المدارس في المناطق الخاضعة لس��يطرة المعارض��ة في المدينة والريف، فيما يق��وم المكتب التعليمي التابع 

للمجلس المحلي بدور اإلشراف والرقابة على المهام التنفيذية الكثيرة التي تقوم بها مديرية التربية. 

ظهرت بعد س��يطرة فصائل المعارضة على 
مس��احات واس��عة م��ن مدينة حل��بَ وريفها 
وت��وزُّع  2013م،  وبداي��ة  2012م،  أواخ��ر 
مناطق الس��يطرة والنفوذ بين قوات النظام 
وقوات المعارضة، واكتفاء كلِّ طرفٍ بمناطق 
س��يطرته والمحافظة عليها، وفق ما تش��ير 
إليه خرائط الس��يطرة العس��كرية المستقرة 
منذ أش��هر، حاج��ٌة ملحّة لملء الف��راغ الذي 
تركته س��لطات النظام في مؤسسات الدولة، 
الس��يما تلك المؤسس��ات الت��ي تعنى بحفظ 

حقوق الناس وأحوالهم المدنية. 
ونظ��رًا لمجم��ل الح��االت المدني��ة الملحة 
)والدات – وفيات – زواج – طالق.. إلخ( بادر 
المجلس المحلي لمدينة حلب إلى تأسيس 
دائ��رة األح��وال المدني��ة بتاري��خ 23 / 6 / 
2013م به��دف مراعاة حق��وق المواطنين 
التركيب��ة  عل��ى  وحفاظ��ًا  ومصالحه��م، 
الديموغرافي��ة للمجتم��ع، حي��ث أعلن عن 
مس��ابقة للتوظي��ف، بهدف رَف��دِ الدائرة 

بكوادر من المتخصصين.
اقتصر نش��اط الدائرة في بداية انطالقتها 
عل��ى المدينة فقط، فأنش��ئت ثالث ش��عب 
ف��ي أحياء الش��عار، واألنصاري، ومس��اكن 
هنان��و، ثم علق��ت األخيرة أعمالها بس��بب 
القص��ف الكثيف الذي تعرَّض له الحيُّ في 
الفترة األخيرة، ثمَّ تمَّ بمبادرة من مجلس 
محافظ��ة حل��بَ الح��رَّة، وبالتنس��يق م��عَ 
مجل��س المدينة، إطالقُ مديرية الش��ؤون 
المدنية في محافظة حلب، وضمت شعبتين 
ف��ي المدين��ة، إضاف��ة إلى أمان��ات موزَّعة 
على ريف��ي المحافظة الش��مالي والغربي، 
مث��ل )أمانة حريت��ان، وتل رفع��ت، وإعزاز، 

واألتارب، ودارة عزة، وغيرها(. 

مهمات املديرية
تق��وم المديري��ة بش��عبها وأماناتها كافة 
بتوثيق ح��االت الوالدة، والوف��اة، والزواج، 
والط��الق، ومن��ح بيانات عنه��ا، فضاًل عن 
إعطاء البيانات الفردية والعائلية، وإصدار 

البطاقة العائلية ووثائق التعريف. 
ويلفت حس��ين حالق مدير دائ��رة األحوال 
المدني��ة في حلب إلى أنَّ المديرية تحرص 
على أن يك��ون عملها »باآللي��ة ذاتها التي 
تعم��ل عليه��ا دائ��رة النف��وس الخاضع��ة 
للنظ��ام بحل��ب، وذلك م��ن أج��ل إمكانية 
إضاف��ة البيانات مس��تقباًل ودمجها دون أي 

خلل«.
ويؤكد س��امر قرب��ي أحد مؤسس��ي دائرة 
األح��وال المدنية أنَّ الدائرة نس��قت عملها 
م��ع معظم الجهات والهيئ��ات الفاعلة على 
اإلغاثي��ة،  المنظم��ات  س��يما  وال  األرض، 
بحي��ث تكون البيان��ات واألوراق الرس��مية 

الصادرة عنها معتمدة لديها.

م�شاكل املديرية
تعاني دائ��رة األحوال المدني��ة من انعدام 
اإللكترون��ي  واإلدخ��ال  األتمت��ة  نظ��ام 
للبيانات، حيث مازالت تعتمد على الورقيات 
في توثيق أعمالها، ويعزو المسؤولون في 
الدائرة الس��بب إل��ى قلة دع��م المنظمات 

لمثل هذه المشاريع. 
وح��ول أب��رز المعوق��ات التي تعان��ي منها 
»يعان��ي  ح��الق  حس��ين  يق��ول  الدائ��رة 
معظ��م الموظفي��ن، عل��ى قل��ة عددهم، 
ف��ي  والتأخ��ر  الروات��ب،  انخف��اض  م��ن 
دفعه��ا، وانعدامها أحيانًا، فضاًل عن بعض 
الصعوبات في تأمين الكهرباء والتجهيزات 
وس��ائل  »انع��دامُ  ويضي��ف  المكتبي��ة«. 
االتص��ال بين المديري��ة وبقية الشُ��عَب 
واألمان��ات، وبالتال��ي ع��دم وج��ود قاعدة 
بيانات واحدة، يؤدي إلى الوقوع في الكثير 
م��ن األخطاء في إص��دار البيانات واألوراق 

الثبوتية«. 

تقدر أعداد المدارس الحالية في المدينة ب� 140 مدرس��ة، وأعداد 
الطال��ب ب� 40 ألف طالب، معظمهم ف��ي المرحلة االبتدائية، تليها 
المرحل��ة اإلعدادي��ة، ونس��بة قليل��ة جدًا ف��ي المرحل��ة الثانوية. 
وتتلقى هذه المدارس دعماً  محدودًا من جهات متفرقة ومتغيرة، 

وتواجه حالة من عدم االستقرار المالي، واإلداريِّ، والطالبيِّ. 

دعم حمدود
يقول محمود قدس��ي، رئيس المكتب التعليمي في المجلس المحلي 
لمحافظ��ة حل��ب: »تدْعم ه��ذه المدارس م��ن قبل مديري��ة التربية 
والمكت��ب التعليم��ي، وهناك أيض��ًا جمعيات، ومؤسس��ات، ومنظمات 
تق��دم دعمًا متفرق��ًا، كالدعم »اللوجيس��تي«، والروات��ب للمعلمين، 
والكت��ب وغيره��ا، ومعظ��م م��ا نقدم��ه يكون على ش��كل مش��اريع 
متعاقب��ة، وآخرها الدعم العيني الذي قدم مؤخرًا للنش��اط الصيفي، 
والذي تضمن تقديم األدوات والمتطلبات الالزمة للنشاطات الترفيهية 

واألنشطة، كالمعجون، واأللوان، وأوعية شخصية لتعبئة المياه«. 
وكش��ف مقدس��ي عن »دراس��ة يتم مناقش��تها لتقدي��م مرتبات 
ثابت��ة لكافة المدرس��ين في الريف والمدينة ف��ي الفترة القادمة، 
ف��ي محاولة لخلق اس��تقرار في الكادر التدريس��ي«، ونوه إلى أنَّ 
60 إلى %70 م��ن مدارس حلب ال تتلقى أيَّ دعم، وأضاف »هناك 
فج��وة كبيرة وضعف في التمويل، مررن��ا بفترة ال نتلقى فيها أي 
دعم ف��ي المجلس، عدد م��ن الموظفين صم��دوا، منهم المكتب 
التعليمي. ومنذ سنة لم نحصل على أي شيء، في اآلونة األخيرة 
فق��ط تلقينا دعمًا محدودًا من إخوتن��ا اليابانيين. وما نزال بحاجة 

للدعم على ثالثة صعد؛ للطالب، والمدرسة، والمعلمين«. 
وتعان��ي المدارس القائم��ة اليوم من العديد م��ن المصاعب التي 
تخلفه��ا األزم��ة المعيش��ية واألمنية المس��تمرة في حل��ب، يقول 
مقدسي »إنَّ أبرز المشكالت هي قلة الخبرات، فمعظم من نعتمد 
عليه��م ف��ي التدريس ه��م م��ن المتطوعين، وهم م��ن عديمي 
الخبرة أو ذوي الخبرات المحدودة، الكادر التعليمي السابق معظمه 

بقي ملتحقًا بمدارس النظام ليحافظ على راتبه أو بسبب مخاوف 
أمني��ة، المياه أيض��ًا مقطوعة منذ فترة طويلة، منذ ش��هرين لم 
تصلن��ا مي��اه صالحة للش��رب، اآلب��ار المتوفرة س��طحية وملوثة 

وتتسبب باألمراض لألطفال، المدارس بحاجة لمياه نظيفة«. 
إل��ى ذلك، تواجه العملية التعليمية في حلب مش��كلة عدم التحاق 
قس��م كبير من الطالب بالمدرس��ة، وقد تفاقمت هذه المش��كلة 
إثر اس��تهداف الطيران الحربي الس��وري للمدارس بشكل متكرر، 
أبرزه��ا مدرس��ة األنص��اري التي تعرض��ت للقصف في نيس��ان 
الماضي، وتسبب هذا في مقتل طالب ومدرسين، وينفي مقدسي 
»وج��ود دعوات صريح��ة للطالب واألهالي للع��ودة إلى المدارس، 
هناك دعوات ش��خصية فقط تحثُّ على متابعة الدراسة، ومع هذا 
فنص��ف الطالب خ��ارج التعليم، معظم المتس��ربين م��ن الصبية 

والملتحقين بالمدارس هم من اإلناث«. 

اإجراءات احرتازية
وكانت الس��لطات التربوية والمحلية في حلب قد اتخذت مجموعة 
م��ن اإلجراءات إثر ه��ذه العملي��ات، أبرزها اتخاذ مراك��ز تعليمية 
جدي��دة أكثر أمان��ًا، يوضح مقدس��ي أنَّ »المراك��ز الجديدة قائمة 
معظمه��ا تح��ت األرض، أو الطوابق األرضية وفوق��ه ال يقل عن 
ة أو شوارع ضيقة، وال  ثالثة أو أربعة طوابق، والتي تقع ضمن أزقَّ

يوجد لها إطالالت على الشوارع«. 
وانعكست عملية النزوح الكبيرة التي شهدتها مدينة حلب وريفها 
على أعداد الطالب، منهم من نزح إلى المخيمات أو المناطق النائية 
حي��ث الوجود للمدارس، يقول مقدس��ي »عدد ط��الب الحيِّ الذي 
أس��كنه انخفض من خمس��ة آالف طالب إلى 30 طالبًا فقط، وهو 
مثال بسيط عن النزوح الذي شهدته المدينة بسبب آالف البراميل 
التي ألقيت عليها«، ويردف »نصف الطالب في المدارس، والنقاط 
التعليمي��ة بذلت جهدًا لدع��م الطالب المميزي��ن والمتفوقين في 

مجاالت معينة، وضمن إمكانياتنا البسيطة«. 

التعديات. وذلك بالرغم من أننا نقسم حلب 
إل��ى قطاعات ونتفق عل��ى تخديمها، وخالل 
اجتماعات متك��ررة معهم نحاول ضبط هذه 

التجاوزات.
هل لمس��تم تجاوبًا منهم، وم��ا الذي يمنعكم 
م��ن اتخ��اذ »ش��وكة« كم��ا قل��ت، واالحتماء 

بفصيل عسكري ما؟
نح��ن عالقتنا جيدة مع جمي��ع الفصائل لذلك 
نس��تطيع الق��ول: إنَّ كلَّ الفصائ��ل تدعمن��ا 
به��ذا االتجاه ف��ي تقدي��م الخدم��ات، لكن ال 
يمكن أن نحس��ب عل��ى أي فصي��ل، أو نكون 
تابعي��ن له، ألنه س��يولد خلاًل ف��ي المجلس، 
كما ال يسمح به النظام الداخلي، ولكن هناك 
تنسيق مع جميع الفصائل، ومعظم الفصائل 
الت��ي تمتلك رؤي��ة الدولة هي الت��ي تدعمنا 
كتجمع »فاس��تقم كما أمرت« و »ثوار الشام« 
و »الزنك��ي« و »أح��رار الش��ام« ضمن حلب. 
وقد قدَّم  تجمع »فاس��تقم« قطاع األنصاري 

للمجلس بعد أن حرَّره من »داعش«.
المش��كلة تتمثل م��ع اإلدارة العامة للخدمات، 
الت��ي أرادت أن يت��مَّ إنش��اُء مديري��ة مي��اه، 
ومؤسسة كهرباء بحلب، وأن تكون المديريتان 
تابعتين لها، فرفضت كلُّ الفصائل، وعرضت 
أن يكون األمر تشاركيًا بين المجلس واإلدارة، 

ولكن اإلدارة العامة رفضت.
هل سياستهم إقصائية تجاه مجلس المدينة؟

طبع��ًا،  والمي��اه  الكهرب��اء  يخ��ص  فيم��ا 
سياستهم إقصائية.

وما نسبة السيطرة على الخدمات بينكم وبين 
اإلدارة العامة؟

خدم��ات النظافة نقوم بها %100، والكهرباء 
والمي��اه 50 %، أنا أتكلم ع��ن الصيانة بينما 
محط��ات تحوي��ل الكهرب��اء ومحط��ات ضخِّ 
الماء فهم يتحكمون به��ا. واآلن رفعنا دعوة 
الس��تعادة محطة تحويل جس��ر الحج بعد أن 

وضعوا يدهم عليها.
ما عدد المجالس التي تتبع للمدينة؟

عدد مجالس األحياء 62 مجلس��ًا، عدا الشيخ 
مقصود، فالس��لطات في الحي تريد مجلسًا 
مش��تركًا وهو ما ال يتفق مع النظام الداخلي 
للمدين��ة، وبالرغم من أنن��ا تفاوضنا معهم 
ووصلن��ا إلى نتائ��ج جيدة، إال أنه��م رفضوا 
التوقي��ع في نهاي��ة األمر، وطلبن��ا الموافقة 
عل��ى تش��كيل لجنة لإلش��راف عل��ى تزويد 
الح��ي باإلغاث��ة إال أنه��م رفض��وا، ومازالوا 

يتهموننا بأننا نحاصر الحي.
لو تضعنا في ص��ورة الوضع الخدمي في حلب 

بشكل عام.
قطاع النظافة جيد جدًا، أما موضوع الكهرباء 
فهن��اك نقص في الدع��م، وم��ا نقدمه هو 
حلول إس��عافية، فمصادر الطاقة هي خارج 
س��يطرتنا بالنس��بة للماء والكهرب��اء، وهي 
تحت سيطرة النظام وتنظيم الدولة، وعملنا 
ه��و الصيانة فقط.. نحتاج س��يارة لكش��ف 
أعط��ال الكهرب��اء، وغي��ر ذل��ك م��ن معدات 

صيانة شبكات المياه.
ما هي الصعوبات التي تواجه عمل المجلس؟

الدع��م في الدرجة األول��ى وخاصة الرواتب، 
وخصوص��ًا  التش��غيلية  المصاري��ف  ث��م 
المحروق��ات، ث��م نق��ص الدع��م بالنس��بة 
للمش��اريع، وأيضًا صيانة اآلليات، باإلضافة 
إلى الموارد البش��رية، وخصوص��ًا الكفاءات 
الت��ي نحتاجه��ا، والدع��م اإلداري كالتدريب 

اإلداري، وفي مجال اإلعالم.
كيف ترى صورة المجلس مستقباًل؟

إذا نظرنا إلى القفزات التي حققها المجلس 
على صعيد تطوير نفس��ه، فاألمر مبشر إن 
ش��اء اهلل، وأتوقع أنَّ اإلدارة المحلية المدنية 
ه��ي مس��تقبل س��وريا، وإذا قارنّ��ا عملن��ا 
الس��ابق بالحال��ي فالتقدم كبي��ر، وأعتبر أن 
المجل��س صمام أمان؛ ألن��ه الجهة المنتخبة 
والوحي��دة، وذو قاع��دة ش��عبية ثوري��ة، وال 
يتب��ع ألي جهة أو فصيل، وبالتالي هو األكثر 

شرعية في المدينة.
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وفي سبيل تنسيق الجهود وتوحيدها، فيما يخص مشاريع 
كفال��ة األيت��ام ورعايته��م، ب��ادرت عدة منظم��ات خيرية 
س��ورية إلى تأس��يس لجنة مس��تقلة تض��مُّ المنظماتِ، 
والهيئ��اتِ العاملَة ف��ي هذا المجال بمدين��ة حلب وريفها، 

وأطلق��ت في ش��هر نيس��ان ع��ام 2013 م »لجن��ة كفالة 
ورعاية أيتام حلب«.

تسعى اللجنة إلى دعم المبادرات والمشاريع التي تساهم 
في دعم أس��ر األيتام، إضافة إلى النهوض بثقافة العمل 

5 اآلف فقط من 40 األف يتيم م�شمولون بكفالت مادية
حرمت المعارك والقصف اليومي في س��وريا مئات اآلالف من األطفال من آبائهم، وتركت معظمهم دون 
معي��ل، فكانوا الخاس��ر األكبر مما يحدث، وقد دفع ه��ذا العددُ الضخمُ من األيتام عش��راتِ المنظمات 
الس��ورية إلى العمل ضمن مجال كفالة األيتام، عبر تأمين كفاالت شهرية لليتيم تضمن له حياة كريمة، 
فاتجهت بعض المنظمات إلى التخصص في هذا المجال، بينما اتجهت منظمات أخرى إلى العمل األشمل 
م��ن خالل رعاية الطف��ل وتنميته عمومًا، ورغم كث��رة المنظمات العاملة في ه��ذا المضمار، يظلُّ الفرق 

واسعًا بين الواقع والطموح؛ فملفٌّ كهذا قد تعجز عنه حكومات ودول، وفق عاملين في هذا المجال. 

اإلنس��اني، وحول أهداف اللجنة يق��ول علي حمدي ممثل 
منظم��ة غراس ف��ي اللجنة »إنَّ إحصاء أع��داد األيتام في 
محافظ��ة حل��ب، والس��عيَ لكفالته��م من َأوْل��ى أهداف 
اللجن��ة«، مضيفًا »إنَّ األهداف تش��مل إج��راء التقاطعات 
الالزمة بأس��ماء األيتام المشمولين بكفالة مادية لضمان 
التوزيع العادل للمبالغ المالية، وذلك من أجل الوصول إلى 

معايير متقاربة فيما يخص برامج الكفالة«. 
وخ��الل اجتماعات دورية ش��هرية يناقش أعض��اء اللجنة 
الذي��ن يتج��اوز عدده��م العش��رين منظم��ة، المقترحات 
والخطَط التي من ش��أنها رفعُ س��وية العمِل المؤسساتي 
للمنظم��ات األعض��اء، كم��ا يس��عون إل��ى وض��ِع معايير 

وخططٍ لرفع مقدار الشفافية. 

دعم حمدود
يق��در ع��دد األيتام في حل��ب وريفها بنح��و 40 ألف طفل 
ممن فقدوا آباءهم خالل الحرب التي يش��نها النظام على 
المحافظ��ة، وبحس��ب اللجن��ة المذكورة فإنَّ ع��دد األيتام 
المش��مولين بكفاالت مادية ش��هرية من قب��ل المنظمات 

األعضاء في اللجنة ال يتجاوز 5 آالف طفل. 
ويع��زو محم��د مك��ي، منس��ق اللجن��ة، انخف��اض ع��ددِ 
المكفولي��ن بالنس��بة إلى الع��دد الكليِّ لأليت��ام إلى عدة 
أس��باب، أهمها: ش��حّ الدعم المادي المخصص لمشاريع 
كف��االت األيتام؛ ألنَّه مش��روع اس��تهالكي غي��ر تنموي، 
إضاف��ة إلى قل��ة وعي المنظمات الس��ورية في مأسس��ة 
عمله��ا، وطرق تواصله��ا مع الداعمي��ن، ويوضح مكي أنَّ 
الع��ددَ المتزاي��د لأليتام، نتيجة اس��تمرار قص��ف النظام 
على المناط��ق الخارجة عن س��يطرته، يزيد من صعوبة 

الوصول إلى الكفاية المادية في هذا المجال. 
وتحم��ل اللجن��ة على عاتقه��ا إط��القَ حم��التٍ إعالميةٍ 
داخل س��ورية وخارجه��ا بهدف جل��ب الدع��م والمناصرة 
أليت��ام حلب، وتعمل في اآلونة األخيرة على إنش��اء موقع 
إلكتروني بهدف تنظيم عملية التواصل، وس��هولة تقاطع 

البيانات بين المنظمات األعضاء. 

خدمات ن�شبية واأ�شعار 
مقبولة يف حلب

يصف الناش��ط اإلعالم��ي محمد نجم الدي��ن المقيم في 
حلب مس��توى الخدمات في أحياء المدينة، ومنها اإلذاعة، 
س��يف الدولة، صالح الدين، المش��هد، العامرية، الزبدية، 
األنص��اري واألنص��اري الش��رقي، بالمتوس��ط، متحفظًا 
على المبالغ��ة في تقدير الوضع المعيش��ي، رغم الوفرة 

النسبية، مقارنة بمناطق أخرى في سوريا. 
يقول نجم الدين: »بالنسبة للنظافة فالوضع جيد، لكن الماء 
والكهرباء ليس��ا على أحس��ن حال أبدَا »، ولدى االستفس��ار 
عن األس��باب، أكد نجم الدين أنَّ »األسباب معروفة، فتبعية 
بع��ض المناط��ق واألحي��اء هي لمجل��س المدين��ة بمكتبه 
الخدم��ي، بينما تتبع أحي��اء أخرى ل��إلدارة العامة للخدمات، 
المرتبط��ة بتنظيم »جبه��ة النصرة«، والت��ي تأتي خطوط 

الماء من مناطقها إلى مناطق مجلس المدينة«.
ويلخص الناشط محمد نجم الدين لسوريتنا مشكلة الماء 
ف��ي حلب على النح��و التالي: »في األحي��اء الغربية يتوفر 
الماء بمعدل مرة في األس��بوع لمدة 24 س��اعة تقريبًا، ما 
ع��دا حي الزبدية، الذي يعيش س��كانه منذ قرابة الس��تة 
أش��هر، على مياه اآلبار«، ويحاول المجلس المسؤول عن 
الح��ي فعل ما بوس��عه، حيث يعمل على ض��خِّ المياه إلى 
الح��ي، وذل��ك »بالتعاون م��ع جمعياتٍ تق��وم بحفر اآلبار 

وترّكب الخزانات في الشوارع العامة«.
ليس��ت الكهرباء بأحسن حااًل، على ما يوضح نجم الدين، 
حيث يحصل عليها المدنيون لثالث ساعات كل 24 ساعة. 
أم��ا عن أس��عار األغذية فيش��ير نجم الدين إلى أنَّ س��عر 
ربط��ة الخبز بوزن كيلو غرام واحد »موحد في حلب، وهو 
مئة ليرة س��ورية«، األمر الذي عدَّه  »مناس��بًا، قياسًا إلى 

القدرة الشرائية للسكان«.

اليوميِّ الق�شف  جولت  خالل  املدنيني  م�شاكن  ملجاأ   23
تش��هد مدينة حل��ب كل يوم جولتين من القص��ف بالبراميل المتفجرة، بينهما ما يقارب االثنتي عش��رة 
س��اعة، ويترقب الحلبيون صباحَ مس��اَء ما تخبئه لهم مروحيات النظام من براميل الموت، وبين ش��روق 
الش��مس وغروبها ثمة عدة غارات للطائرات الحربية التي ال تفرّق غالبًا بين المقرات العس��كرية ومنازل 
المدنيين، وفق الشبكات اإلعالمية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة وريفها. 
وينهي الحلبيون يومهم الطويل بس��قوط بضعة صواريخ أرض أرض، والمعروفة باسم صواريخ »فيل«، 

لتخرق هدوء الليل، وتفعل ما قد تعجز عن فعله البراميل. 
أص��در المجلس المحل��ي لمدينة حلب منتصف نيس��ان 
الماض��ي بيانًا أعل��ن فيه وضع إمكانات��ه كافًة للتخفيف 
من آثار القص��ف على أهالي المدينة، والمس��اهمة في 
مساعدة فرق الدفاع المدني في عمليات اإلنقاذ اليومية 

في مختلف أحياء حلب التي تتعرَّض للقصف. 
ف��ي ظلِّ هذا البرنام��ج اليومي من القص��ف المتواصل 
عل��ى حلب، لم يق��ف المجلس المحلي مكت��وف األيدي، 
بالرغ��م من إمكانات��ه المتواضع��ة، حيث س��ارع مكتب 
الطوارئ إلى إيجاد الحلول التي من ش��أنها التخفيف من 
آثار القصف على السكان، وقبل نحِو عاٍم أطلق المجلس 
المحل��يُّ، بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني، 
مش��روعًا يهدف إلى تأهيل مالجئ آمنة تؤوي الس��كان 

أثناء القصف. 
بدأ مكتب الطوارئ بتجهيز ثالثة وعش��رين ملجأ موزعًا 
على مختلف أحياء حلب وذلك بعد الكشف عليها من قبل 
لجنة هندس��ية بغية التأكد من توافر ش��روط الس��المة 

العامة فيها، وصالحيتها إليواء المدنيين. 
ويشير سامر قربي مدير مكتب الطوارئ إلى أنَّ مشروع 
المالج��ئ لم يحقق النجاح الذي توقع��ه القائمون عليه، 
بالرغم من الحمل��ة اإلعالمية التي أطلقت بهدف توعية 
الناس من أجل اس��تخدام المالجئ، واالبتعاد عن مواقع 
القص��ف، ويعزو قربي س��بب ذل��ك إل��ى أنَّ المجتمع ما 
زال يفتق��ر إل��ى ثقافة التعامل مع الط��وارئ، وأنَّ فكرة 

المالجئ جديدة عليه. 

جتهيزات املالجئ 
تحتوي المالجئ على الحاجات األساسية التي تجعلها قابلة 
للحي��اة فيها، فمعظم المالجئ مجه��زة ببطانيات وأغطية، 
إضاف��ة إل��ى مول��دة كهربائي��ة، وم��راوح، و«توربي��دات« 

للتهوية، ومياه للشرب، وحمامات. 

وتختلف مساحات المالجئ بحسب األماكن المتوفرة، فبعضها 
من الممكن أن يتس��ع لنحو مئة عائلة، ويذكر قربي أنَّ نسبة 
األم��ان ف��ي هذه المالج��ئ تتجاوز التس��عين بالمئة، ويش��ير 
إل��ى أنَّ الطيران المروحيَّ اس��تهدف، في إح��دى المرات، أحد 
المالجئ ببرميل متفجر دون أن يتأثر الملجأ، وظنَّ الناس في 

الملجأ أنَّ البرميل سقط في حيٍّ آخر. 

اأبرز ال�شعوبات:
يوض��ح مدير مكت��ب الط��وارئ أنَّ من الصعوب��ات التي 
تواج��ه المكت��ب تتلخص في قلة التنس��يق م��ع الجهات 
المعني��ة بينه��ا الدفاع المدن��ي، ويلفت إل��ى أنَّ المكتب 
بص��دد تج��اوز ه��ذه العقبة، من خ��الل زيادة التنس��يق 
والتع��اون مع الدف��اع المدني من خالل إطالق مش��اريع 
مش��تركة في مج��ال تأمين الن��اس والتخفي��ف من آثار 
القص��ف، ويؤك��د قرب��ي أنَّ مكتب الط��وارئ يفتقر إلى 
منظومة اتصال تؤمن ل��ه التواصل مع مختلف المالجئ 
لتحذير الناس أثناء إقالع الطيران والقصف، بالرغم من 
تقدي��م عدة مش��اريع لمنظمات حول ه��ذا الموضوع إال 

أنها لم تلقَ أية استجابة. 
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5

وم��ا يزيد األزمة تعقيدًا ويبعدُها عن الوصول إلى حلِّ 
قري��ب، هو تش��ابكُ خيوطها، وإحكام الس��يطرة على 
مفاصله��ا من قبل ع��دة أطراف، إضاف��ًة إلى صعوبات 
أخرى تعرقل س��ير المياه في مجاريها. فتنظيم الدولة 
اإلسالمية يسيطر على معظم منابع المياه في منطقة 
الخفس��ة بريف حلب الش��رقي، ويس��يطر النظام على 
محطات توليد الكهرب��اء التي تحتاجها المضخات لضخِّ 
المياه في الش��بكة، وأحيانًا تتس��بب المعارك والقصف 

في وقف تغذية الكهرباء أو تعطيل شبكة المياه. 
عض��و المكتب التنفيذي في المجلس المحليِّ لمدينة 
حل��ب أحم��د دي��ري يته��م س��لطات النظ��ام »بتعمد 
التنسيق« مع بعض الفصائل العسكرية فيما يخصُّ 
موضوع المياه، وتجاهل التنس��يق مع الجهات المعنية 
به��ذا الموضوع كمجل��س المدينة من أج��ل »تحميل 
الثوار مس��ؤولية قطع المي��اه«، ويضيف »إنَّ المجلس 
المحل��يِّ طالب الهالل األحمر بضرورة التنس��يق معه 

في هذا الشأن، ولم تتم االستجابة إلى اآلن«. 
يس��عى المجل��س المحل��ي إلى تأمي��ن حلول إس��عافية 
تس��هم في التخفيف من نتائج انقطاع المياه، كاالعتماد 
عل��ى مياه اآلب��ار والصهاريج وخزان��ات األحياء، ويوضح 
أحمد حمدي مدير شعبة المياه أنَّ الشعبة خصصت ثالثة 
صهاري��ج تزوِّد األحياء بالمياه، وتؤم��ن الحد األدنى من 
حاج��ة الناس، ويلفت إلى أنَّ المجل��س يحتاج إلى قرابة 

15 صهريجًا إذا أراد تلبية معظم احتياجات األحياء. 

اآبار ارتوازية
يلجأ الناس إلى حفر اآلبار الس��طحية في س��بيل حلِّ 
مش��كلة انقط��اع المياه، ونظ��رًا لع��دم صالحية مياه 
اآلبار الس��طحية للش��رب عمدت الش��عبة إل��ى تحلية 
المي��اه، وفي هذا الص��دد يقول حم��دي »إنَّ المجلس 
تمك��ن م��ن تش��غيل محطتي��ن للتحلية، أما تش��غيل 
بقية المحطات فيحتاج إلى كوادرَ عاملةٍ، ومصاريفَ 
للتش��غيل كبي��رةٍ«، ويتابع »قدَّمنا مش��اريعَ لبعض 
المنظمات لتأمي��ن نفقات بقية المحط��ات، وفي حال 
عملها يتمُّ ربطه��ا باآلبار، وبإمكانها أن تغطي حاجة 

الناس من مياه الشرب على األقل«. 
ويلفت المص��در إلى أنَّ المجلس يعِ��دُّ خطًة لتأهيل 
بعض اآلبار االرتوازية القديمة، ولديه دراسة مشروع 
يتضمن حفر 14 بئرًا يمكن لها أن تغطي حاجة األحياِء 

المحرَّرة من مياه الشرب. 

�شعوبات وحتديات
يواج��ه قط��اع المياه ف��ي المجلس المحل��ي صعوبات 
جمة يترك��ز معظمها ف��ي عمليات الض��خ والصيانة، 
فاالنقط��اع المس��تمر للتي��ار الكهربائ��ي يدف��ع إل��ى 
االعتم��اد عل��ى »الدي��زل« لتش��غيل محط��ات الضخِّ 
في س��ليمان الحلبي، وب��اب النيرب، ويحتاج تش��غيل 
المحطتين يوميًا إل��ى نحو 25 ألفَ لتٍر من »الديزل«، 

وتنخفض طاقتها إلى النصف. 
من جانب آخر تستهلك صيانة شبكة المياه الكثير من 
الموارد المالية والبش��رية، ويعاني المجلس من عدم 
توف��ر اآلليات الثقيل��ة الخاصة بالصيان��ة، إضافة إلى 
صعوبة تأمين بعض القطع الخاصة بالشبكة وارتفاع 
كلفتها، وقلة الكوادر المتخصصة، وعدم القدرة على 

الوصول إلى بعض مواقع التماس. 

خمرب لتحليل املياه 
نظرًا العتماد الناس بشكل كبير على مياه اآلبار أنشأ 
المجلس، منذ عدة أش��هر، مخب��رًا لتحليل عيّنات مياه 
الش��رب، ويلفت حمدي إلى أنَّ الكثي��رَ من مياه اآلبار 
األهلي��ة ال يت��مُّ تحليل مياهها بس��بب ارتف��اع كلفة 
التحليل، نتيجة ارتفاع ثمن المواد المخبرية، ويضيف 
»إنَّ المجل��س يعمل عل��ى تأمين هذه الم��واد ليكون 
التحليل مجانيًا، ويشجع الناس على تحليل مياه اآلبار 

التي تستخدم في الشرب«. 
يس��اهم المجل��س المحليُّ لمدينة حل��ب في تحقيق 
األمن المائيِّ والصحي للناس في المناطق المحرَّرة، 
ال س��يما في ظلِّ الظروف األمنية والمعيشية الصعبة 
الت��ي تمرُّ به��ا المدينة، ويس��عى إلى تنس��يق جهود 

منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا الشأن. 

من يقطع املياه عن حلب.. الأ�شد والدولة يتناوبان 
بات��ت رؤي��ة العش��رات من أهال��ي حلب ف��ي طوابير ق��رب بئ��ر أو صهريج للحص��ول على 
مخصصاتهم من المياه مشهدًا متكرِّرًا ومألوفًا؛ فأزمة انقطاع المياه عن المناطق الخاضعة 
لسيطرة المعارضة تمثل المعاناة األشد قسوة على حياة السكان، فضاًل عن فصول أخرى من 

المعاناة المعيشية اليومية في ظلِّ غياب أي حلٍّ لهذه األزمة في األفق المنظور. 

يسيطر تنظيم الدولة على معظم منابع المياه في ريف حلب الشرقيِّ | يلجأ الناس إلى حفر اآلبار السطحية في سبيل حلِّ مشكلة انقطاع المياه

ا�شتطالع راأي
عبد اهلل، 65 �شنة، حي ال�شاخور

أطال��ب بدفع أجور عمال النظافة والدفاع المدني بش��كل دائ��م وزيادتها، هؤالء 
الرجال يضحون بالغالي والرخيص الستمرار الحياة في المدينة وخدمة المواطن. 

ح�شني اأحمد الع�شاين، 43 �شنة، حي املرجة
بصراحة م��ا نعرف لمن يتبع الحيُّ بخدماته؛ نذه��ب إلى المجلس فيخبروننا 
أنَّ اإلدارة مس��ؤولة عن تخديمنا، ن��روح إلى اإلدارة فيقولون لنا: المجلس هو 
المسؤول، والحيُّ أوساخه متراكمة منذ 10 أيام، والكهرباء والماء مقطوعتان 
منذ شهر، واآلَن نحاول مع المجلس لعله يخدمنا. وسنرى ماذا سيحصل معنا. 

اأبو خالد حمود، 40 �شنة، مدينة مارع
أوالدنا يأكلون من المس��اعدات اإلغاثية، ولك��ن إلى متى؟! نحن بحاجة إلى 
فرص عمل حتى نؤَمن المس��تقبل، فأنا فني كهرباء منزلية، وكيف اعمل 

بدون كهرباء؟!
خالد الزعيرت، 41 �شنة، بلدة احل�س يف الريف اجلنوبي

ليس لدينا مجلسٌ وال خدمات، وال هم يحزنون؛ فحتى النازحون يأتون إلى 
هنا، ويعتمدون على أنفس��هم في غدارة جميع أمورهم. ال ماء وال كهرباء، 

وال مستوصفات. هذا كلُّ ما أستطيع أن أقول. 
م�شطفى ال�شيد، 48 �شنة، قرية ال�شيخ عي�شى يف الريف ال�شمايل

كلم��ا س��ألنا ع��ن موض��وع الم��اء والكهرب��اء يقول��ون: االنقطاع م��ن المحطة 
الرئيس��ية، أو انقطاع الكب��ل. ويمكن القول: إنَّ مجل��س القرية لإلغاثة فقط، 
وأحيانًا نش��تري ميا الش��رب من المح��الت، وخاصة عندما يك��ون لدينا مريض؛ 
فليس لدينا مياه شرب صحية، وموضوع الخبز فيه صعوبة؛ فربطة الخبز ب��60 

ليرة، وفيها سبعة أرغفة فقط ، والربطة الواحدة ال تكفي لوجبة أكل واحدة. 
اأبو جميل، 52 �شنة، معارة الأرتيق

الماء هي أكبر معاناة انقطاع للمازوت يؤدِّي إلى توقف الماء، وال نستطيع أن نشرب، 
أو نس��قي األراض��ي.. نطلب من المجلس أن��و يوفر لنا مولداتٍ ومازوت��ًا، والكهرباء 
فم��رة تأت��ي ومرة تنقط��ع، وكل من يملك مول��دة كهرباء صغيرة يش��غلها من أجل 
الضوء ومش��اهدة التلفاز. هناك س��يارة تقوم بنقل القمام��ة كّل فترة، وألننا نقيم 
في قرية فال يمكن أن يكون كلُّ شيء »على الصراط المستقيم«؛ أي: مئة بالمئة. 

زياد، 26 �شنة، الأتارب
ل��و أنهم يعتمدون على توظي��ف الكفاءات، ويبتعدون ع��ن اختيار القيادات 
عل��ى أس��اس االنتماء السياس��ي الذي لم يجل��ب لهذا الش��عب إال المتاعب، 
لكان الوض��ع أفضل بكثير مما عليه اآلن. ومهم��ة المجلس المحليِّ خدمة 

المواطنين، وليس الدخول في المعارك السياسية. 
هالة، 31 �شنة، معلمة، ال�شفرية

عمال النظافة يبذلون جهودًا كبيرة في الريف الجنوبي، وكثيرًا ما يستخدمون 
أدوات بدائيًة متعبة؛ لذلك يجب على المجلس والمنظمات تزويدهم باآلليات، 
وتأمي��ن رواتب دائمة له��م، وعلى الحكومة المؤقتة تأمي��ن ثمن المحروقات 

للمجالس المحلية بشكل دائم بداًل من تأمين رواتبهم. 
دمية، 19 �شنة، ناجحة يف الثانوية العامة، حي ال�شعار

عليه��م إي��الء التعليم اهتمام��ًا أكثرَ، كل ش��يء مغلق في وجهن��ا، أطالب 
بافتتاح معاهدَ إعداد مدرس��ين جيدةٍ، من أج��ل متابعة تعليمنا، وتدريس 

األطفال في المدارس.
عبد املهيمن، 40 �شنة، ال�شعار

ش��باب المجلس المحلي من خيرة الش��باب، وهم يعملون من أجل مصلحة 
الناس، وغالبًا بال أجور. 

اأم حممد، 41 �شنة، ممر�شة يف م�شفى بالريف الغربي
يج��ب أن يقطعوا عالقتهم م��ع المعارضة الخارجية، واالئت��الف والحكومة 
المؤقتة، فهم من يتحمل مس��ؤولية نقص التمويل، ومن يريد أن يش��ارك 

في الثورة فعليه العمل داخل سوريا، أسوًة بجميع من هم على األرض. 
جميل، 21 �شنة، الكال�شة

جهوده��م جي��دة في بع��ض المج��االت، لكن ال يوج��د من يراقب األس��عار 
ويحاسب المحتكرين، ولم نجد أحدًا منهم فعل شيئًا عندما منعت »داعش« 

دخول المحروقات وارتفعت االسعار بشكل جنوني. 
عالء الدين، 29 �شنة، الرامو�شة

ال وجود لنش��اط للمحل��س المحلي في الراموس��ة؛ فال كهرب��اء، والقمامة 
متراكمة منذ أشهر. 

اأم عمر، 37 �شنة، ال�شعار
نرج��و منهم التحضير منذ اآلن للش��تاء الق��ادم، وتجهيز الوق��ود والحطب 
للم��دارس ف��ي العام الدراس��ي المقبل، أعانه��م اهلل على م��ا يعانونه مع 

الفصائل المتحاربة وتخاذل المجتمع الدولي. 
عبد اجلليل، 63 �شنة، دارة عزة

نتمنى جلب منح مالية صغيرة ليتمكن المزارع من زراعة أجزاء من أرضه في العام 
القادم، حتى يعتمد على نفسه بداًل من الركض وراء المساعدات هنا وهناك. 

اأبو بكري، 52 �شنة، حي الزبدية
ال وج��ود لكلم��ة المجل��س وال غي��ره؛ فالس��لطة وحده��ا لقص��ف النظام، 

والفصائِل العسكرية التي تتحكم بالناس وَفقَ أهوائها. 
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الشهيد عمار طه البكار

كانت الحاجة ملحّة لتأس��يس فرق متخصصة برفع األنقاض 
وانتشال العالقين تحت ركام المباني المدمرة إثر استهداف 
النظ��ام حلب وريفها بالبراميل والصواري��خ، األمر الذي دفع 
بعض الناشطين إلى المبادرة لتأسيس فرق للدفاع المدني 
ف��ي مدين��ة حلب انطاق��ًا من تجرب��ة مكتب الط��وارئ في 

المجلس المحلي لمدينة حلب. 
اس��تُِهلت فكرة تش��كيل ف��رق للدف��اع المدني بتأس��يس 
مرك��ز في حي مس��اكن هنانو مكان مركز إطف��اء كان تابعًا 
لس��لطات النظ��ام، ث��م توس��ع عمل الدف��اع المدن��ي ليتم 
تأس��يس فرع في حي األنصاري غرب حل��ب، ثم فرع آخر في 
حي باب النيرب وسط المدينة، وذلك باالعتماد على عشرات 
الش��بان المتطوعين الذين يعملون بمعدات بدائية ال تفي 
بالغ��رض. وتطور عمل ف��رق الدفاع المدني وتوس��ع كادره 
ليبلغ نحو 120 عنصرًا في المدينة، خضع معظمهم لدورات 
تدريبية متخصصة في الداخل والخارج، وقد أكسبهم العمل 
المتواصل في ظل القصف على المدينة خبرات عملية كبيرة. 
يعان��ي الدفاع المدن��ي في مدينة حلب من ع��دة معوّقات، 
تتمثل في قلة الرواتب وانقطاعها أحيانًا، إضافة إلى صعوبة 
تأمي��ن النفق��ات التش��غيلية للعمليات الت��ي ال تكفي دائما 
نتيج��ة تواصل القص��ف، فضًا عن انع��دام التأمين الصحي 
للعناص��ر المصابين والتعوي��ض لعائات الش��هداء الذين 

قضوا خال أداء عملهم. 
قدم الدفاع المدني أربعة ش��هداء أثناء إنقاذهم للمدنيين، 
ثاثة منهم قضوا بس��قوط برميل متفجر على حي الحيدرية 
في آذار 2014 وهم إيه��اب حورية، عمار طه البكار، محمود 

حسن الخالد
س��وريتنا التقت عناصر الدفاع المدني في حلب وكانت هذه 

الشهادات:

اأبطال بال �شالح اأو اأو�شمة.. دفاع حلب املدين هم �شوريا

احلاج اأبو وليد:
بع��د حمل��ة البرامي��ل الكبيرة عل��ى حل��ب، انضممت إلى 
الدفاع المدني نظرًا للحاجة الكبيرة، وساهمت في الكثير 
م��ن عمليات إنقاذ الن��اس العالقين تح��ت ركام منازلهم، 

وقد كان دافعي إنسانيًا بالدرجة األولى. 

ر�شيد دالتي:
هم��ي في ه��ذه الحي��اة ه��و الث��ورة، أريد 
أن تنتص��ر الث��ورة، ونتخلص م��ن النظام 
لنرتاح، ونبدأ ببناء بلدنا كما نريد، وتختصر 
همومي على الصعيد الشخصي بأن أتمكن 
من ش��راء دراج��ة ناري��ة فق��ط، وال أهتم 

بالزواج حتى.. فقط دراجة نارية. 

حممد حاج علي )20 عامًا(:
أعم��ل متطوعًا في الدفاع المدني منذ عامين، 
ومع بداية الثورة تركت الدراس��ة ولم أس��تطع 
استكمالها بس��بب ضغط القصف، وما دفعني 
للعم��ل في الدف��اع المدني هو الغاي��ة النبيلة 
المتمثل��ة ف��ي إنق��اذ أرواح الن��اس، وقد كنت 
ش��اهدًا على مجزرةٍ في حي بس��تان القصر، 
وهذا دفعني إلى االستمرار في العمل، اشتقت 
ألهل��ي، أح��اول من��ذ فترة الس��فر إل��ى تركيا 

ألراهم وال أستطيع؛ بسبب إغالق الحدود. 

خالد فرح )26 عامًا(:
تطوَّع��ت من��ذ عامي��ن، وقب��ل الث��ورة كنت 
عام��اًل حرًا، ت��رددت، في البداية، في مس��ألة 
االنضم��ام إل��ى الدف��اع المدن��ي لخطورته، 
وبع��د خضوعي لدورة تدريبية أحببت العمل، 
وشعرت أنني أقدِّم عماًل كبيرًا ونبياًل للناس..

الصعوبات التي أواجهها كزمالئي، أخشى من 
موت الناس العالقين تحت األنقاض، وأحاول 
جاهدًا إنقاذ حياتهم، أفضل ش��عوٍر أشعر به 
هو عندما أنقُذ أحد األرواح، إنه شعورٌ جميل. 

عبد اهلل ناولو:
نش��عر بفراغ ف��ي فريقنا بعد فقدنا بعض الش��هداء من 
عناص��ر الدفاع المدني، نحزن عليهم، ونفرح لهم بالوقت 
نفس��ه؛ ألنهم استش��هدوا أثناء محاولتهم إنق��اذ الناس، 
خرج إلنقاذ الناس ثم أتى من ينقذه، نرجو اهلل أن يكونوا 

شفعاء لنا. 

اإ�شماعيل عبد اهلل:
اخت��رت أن أكون جزءًا م��ن منظومة الدفاع 
المدني إلنقاذ ما يمك��ن إنقاذه من الناس، 
صعوب��ات العم��ل دائم��ة تتمثل في س��وء 
الوض��ع المالي و«اللوجس��تي«، ل��م أحقق 
ش��يئًا خالل السنوات الماضية على الصعيد 
الش��خصي؛ ألنني كنت متفرغ��ًا للعمل في 
الث��ورة، وبع��د الث��ورة س��أعود إل��ى عملي 

السابق كمدرس لغة إنكليزية. 

بيرب�س م�شعل:
اخترت طريق العمل مع الدفاع المدني ألنه يمسُّ المواطن 
فق��ط، وليس ل��ه أي توج��ه سياس��يٍّ أو حزب��يٍّ، التوجه 
إنس��انيٌّ فقط، حاولنا أن نكون في خدمة الناس في شتى 
الوس��ائل، والحمد هلل أنه تطور بش��كل كبي��ر بعد عامين 
ونصف من العمل. التعامل مع المدنيين أثناء الكوارث هي 
من أكثر الصعوبات التي نواجهها، و بعد انتهاء الثورة أرجو 

العودة إلى حياتي السابقة؛ أي: إلى منزلي وعائلتي. 

الشهيد ايهاب حورية
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7

العامل  يف  الأخطر  املدينة  يف  الأمن  ل�شبط  عامل   1700

قا�شم اأبو دياب )22 عامًا(: 
مع بداية الثورة انشققت عن قوات النظام، وأردت العمل 
في أيِّ قطاع يخدم الثورة، فانضممت إلى الدفاع المدني 
منذ عامي��ن، واخترت هذا المجال ألن��ه عمٌل خالص هلل 
ولإلنس��انية، وال يح��قُّ ألح��دٍ أن يزاود عل��ى عناصره؛ 
فه��م يعملون بدافع إنس��اني فق��ط، وال يعملون لدوافع 

شخصية أخرى. 

عامر �شوراين )20 عامًا(:
كن��ت طالبًا ف��ي بداية المرحل��ة الثانوية عندم��ا انطلقت 
الث��ورة، وبعد إغالق الم��دارس التحقت بالدف��اع المدني، 
واخت��رت ه��ذا المج��ال ألن��ه بعيد ع��ن العس��كرة؛ فأنا ال 
أفضل حمل الس��الح، وبسبب ضغط العمل لم أتمكن من 
استكمال دراستي، وسأسعى إلى ذلك بعد الثورة وإسقاط 

النظام. 

حممود حرت )26 عامًا(:
أنا خريج معهد رياضي، وأكره حمل السالح، ميولي قادتني 
للتطوع في الدفاع المدني بعد أن لمست حاجته إلى الكوادر، 
وأكث��ر ما أخش��اه، أثن��اء عملي، هو تك��رارُ القص��ف أثناء 
محاولتنا إنقاذ الناس، وأخاف على حياة زمالئي، وقد تمكنت 
من إنقاذ حياة الكثيرين من الناس، وعندما أنقذ شخصًا من 
الموت يتملكني ش��عورٌ غامض ال أس��تطيع وصفه، خاصًة 
إنقاذ األطف��ال، وهذا األمر يحفزني لالس��تمرار في العمل 

ويزيدني قوة وإيمانًا بالرَّغم من كلِّ الصعوبات. 

يعدُّ عمل الشرطة الحرَّة في حلب من أخطر األعمال في 
المناطق الخاضعة لس��يطرة المعارضة في سوريا، كون 
المدين��ة الت��ي صنفت دولي��ًا كأخطر مدينة ف��ي العالم، 

خاضعة لسيطرة فصائل عسكرية متعدِّدة التوجهات.
وتس��عى الش��رطة الحرَّة ف��ي المدينة نح��و التعاون مع 
الجهات المسلحة الفاعلة، والمجتمعات المحلية، من أجل 
ضبط األمن، وتحقيق أكبر فائدة ممكنة لمختلف شرائح 

المجتمع. 
تعتمد المؤسس��ة حديثة العهد، والتي تشكلت في الشهر 
العاشر من عام 2012م، على 60 مركزًا شرطيًا، وتتألف 
م��ن حوالي 1700 عنص��ر، إضافة إلى ضباط منش��قين 
عن جهازي الش��رطة واألمن التابعين للنظام الس��وري، 
ب��دءًا من رتبة م��الزم أول وصواًل إلى رتب��ة عميد، حيث 
يحاول القائمون عليها فرض هيكلية إدارية منظمة، عن 
طريق تقس��يم مدينة حل��ب لقطاعين ش��رقي وغربي، 
ف��ي أحياء بس��تان القص��ر، والكالس��ة، وص��الح الدين، 
والف��ردوس، وتتوزع المخافر التابع��ة لها في الصالحين، 
والش��عار، وقاضي عس��كر، أما الريف فتم تقس��يمه إلى 
أربع قطاعات: شمالي، وجنوبي، وغربي، وشرقي، ليضم 

مخافر في القرى والبلدات الرئيسية.

مهمات عديدة 
تقدِّم الش��رطة الحرة في حلب خدماته��ا في الكثير من 
مناح��ي الحياة، ب��دءًا من الحف��اظ على األم��ن، ووصواًل 
إل��ى مس��اعدة المجالس المحلي��ة في تقدي��م الخدمات، 
كم��ا تس��يّر دوري��ات من عناصر ش��رطة الم��رور ضمن 
المدن والبل��دات وعلى الطرق العام��ة، وتتدخل في حال 
ح��دوث أيِّ حادثٍ مروريٍّ على الط��رق العامة، بالتعاون 
مع اإلس��عاف إلخالء المصابين، وتنظيم ضبوط نظامية، 

وإحالة المذنبين للمحاكم المختصة. 
كما تس��عى إلى حلِّ الخالفات الناش��بة بي��ن المواطنين، 
والتي ارتفعت نسبتها في اآلونة األخيرة نتيجة الضغوط 
التي يتعرض لها المدنيون جراء القصف الذي يتعرضون 
ل��ه من قبل ق��وات النظام، وصعوبات الحي��اة، وذلك عن 
طريق جلب األطراف المتنازعة لحل المشاكل بالتراضي، 
وف��ي حال تعّذر الحل تلجأ إل��ى تطبيق القانون المعمول 

به. 
وتعل��ن إدارة الش��رطة الحرة أنها تب��ذل جهدها للحفاظ 
على الممتلكات العامة والخاص��ة وتوثيق الجرائم، وأنها 
تتع��اون مع الهيئ��ات الش��رعية والقضائي��ة، والمجالس 
المحلي��ة لتنفيذ هذا، كما تس��تعين بالجه��ات القضائية 

الموجودة للتحقيق في الجرائم العدلية.

تعاون اأهلي
يرجو س��كان المناطق الخاضعة لس��يطرة المعارضة أن 
يتطور عمل الش��رطة الحرة، وأن تش��اِرك بش��كل أقوى 
ف��ي حفظ األمن ال��ذي تراجع في اآلون��ة األخيرة؛ نتيجة 
ازدياد عدد اللصوص والخالفات، وتدخل بعض الفصائل 
العس��كرية المعارض��ة في حي��اة الناس، وف��ق ما ينقله 

ناشطون من حلب. 

يقول سليم كبارة، مواطن يقطن من منطقة المنصورة 
بالري��ف الغرب��ي لحل��ب، ل��� س��وريتنا: »يرغ��ب األهالي 
بوجود ش��رطة قوية تحمي المدنيين، خاصًة لياًل، بعدما 
انتش��رت عصابات الس��رقة والقتل بش��كل ملحوظ، كما 
نطمح إل��ى أن تكون الش��رطة أقوى نف��وذًا من فصائل 
المعارضة فيما يخص حياة المدنيين، وأن تتفرغ األخيرة 
لقتال ق��وات النظام و«داعش«، وتك��فَّ عن التدخل في 

حياتنا«. 
وم��ن ناحي��ة العالق��ات م��ع باق��ي المؤسس��ات الثورية 
والفصائ��ل المقاتل��ة، يص��ف النقيب مالك أبو يوس��ف، 
الناط��ق اإلعالمي بلس��ان ش��رطة حلب الح��رة، العالقَة 
مع قوات المعارضة بأنه��ا قائمة على االحترام المتبادل، 
والتعاون، والم��ؤازرة، ويقول: »ال توج��د حاليًا عالقة مع 
الحكوم��ة الس��ورية المؤقتة، أو االئت��الف الوطني لقوى 
الث��ورة والمعارضة.. لق��د أصدرنا بيان��ًا بتاريخ 27 / 6 / 
2015م أوضحن��ا في��ه أنن��ا عب��ارة عن مؤسس��ة خدمية 
تعمل ضمن األراضي السورية المحرَّرة، وغير مرتبطين 
بأي جه��ة خارجية، س��واء االئتالف الوطن��ي أو الحكومة 
المؤقت��ة، وال نقب��ل التع��اون إال م��ع م��ن يعم��ل ضمن 

األراضي السورية المحررة، ويقبله الشعب السوري«.

معاناة 
تعاني الش��رطة الحرة في حل��ب من نقص في التمويل، 
وال��ذي كان��ت تؤم��ن جزءًا من��ه ع��ددٌ م��ن دول االتحاد 
األوربي وأمريكا، وع��ن مصدر التمويل الحالي يقول أبو 
يوس��ف: »تقدِّم منظمة »آدم سميث« التمويل لنا حاليًا، 
وب��كل ش��فافية ووضوح ف��إن راتب قائد الش��رطة 400 
دوالر أمريك��ي، وراتب الضاب��ط 300 دوالر، وراتب صف 
الضاب��ط 150 دوالرًا، والش��رطي العادي يق��در راتبه ب� 

100 دوالر«.

وبالنس��بة لالحتياجات اللوجس��تية الملحة يشير النقيب 
»أنَّ مؤسس��ة الش��رطة الح��رة بحاجة إلى مق��رِّ تدريب 
تتحق��ق فيه ش��روط األمان من قصف النظام، ووس��ائل 
نق��ل كالس��يارات، والدراج��ات الناري��ة وس��يارات نق��ل 
للمس��اجين، وس��يارات رافع��ة، إضاف��ة إل��ى حاجتها إلى 

رحبةٍ إلصالح اآلليات«.
ويضي��ف: »تلزمنا معدات اتصال حديثة بداًل من القديمة 
قصيرة المس��افة، وس��ترٌ واقية من الرصاص، وأسلحة 
دفاعية، إضاف��ة إلى المعدات »اللوجس��تية« المخصصة 
لش��رطة المرور، كم��ا يحتاج عناصر الش��رطة الحرة إلى 

نقاط طبية مخصصة للعناصر وعائالتهم«.
منذ نحو خمسة أشهر تمَّ إحداث مركزين لألدلة الجنائية 
بمعدات بس��يطة جدًا، األول ف��ي مدينة حلب والثاني في 
مدينة األتارب، ويختص المركزان بالتحقيق في الجرائم 
الكبيرة كالكش��ف عن تزوير العملة، واألوراق الرس��مية، 

إضافة إلى السرقات، وجرائم القتل.
وفي سابقة هي األولى من نوعها أسست الشرطة الحرة 
مركزًا للش��رطة النس��ائية يبلغ عدد المتطوعات فيه 25 
متطوع��ة، يقمن بالمهام المتعلقة بالنس��اء كالتفتيش، 

والتحقيق، واإلشراف على سجونهن.

•  قدمت ش��رطة حلب الحرَّة 27 شهيدًا أثناء تأديتهم 
لمهاهم الرسمية منذ تأسيسها، وتحاول المؤسسة 
تنظيم تعويضات ورواتب مس��تمرة ألس��ر الشهداء 

تضمن حياة أسرهم وتحميهم من العوز والحاجة.
•  رات��ب قائ��د الش��رطة 400 دوالر أمريك��ي، ورات��ب 

الضابط 300 دوالر.
•  ال توجد عاقة بين الش��رطة الح��رة وبين الحكومة 

السورية المؤقتة.
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جمال�س اأرياف حلب: بع�شها ي�شري نحو النجاح 
واأخرى يعطل عملها الع�شكر 

ما إن سيطرت قوات المعارضة على معظم أنحاء الريف الحلبي، حتى بدأت الخبرات من حملة 
الش��هادات الجامعية والموظفين السابقين في مؤسس��ة الدولة من أبناء الريف الخارج عن 
سيطرة النظام عقد االجتماعات، بهدف تشكيل مؤسسات مدنية تقدم الخدمات لألهالي في 

المدن والبلدات التي سيطرت عليها الفصائل. 
أس��ابيع قليل��ة فصلت بين الس��يطرة عل��ى ريف حلب الش��مالي من قب��ل المعارضة، وإعالن 
الناش��طين المدنيين عن تأس��يس أول مجلس محلي في ريف حل��ب، وكان هذا المجلس في 
مدينة عندان، حيث تم تشكيله في 23 تشرين األول عام 2012م، حين أعلن عدد من األطباء 
والمعلمي��ن والمهندس��ين، تش��كيل المجلس المدني ف��ي البلدة، لتتوالى بعده تش��كيالت 
المجالس المحلية في ريف حلب، والتي توحدت الحقًا في هيكل مجلس محافظة حلب الحرة. 

الريف ال�شمايل عوائق الع�شكرة! 
تعتبر مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، مركزًا تجاريًا 
واقتصاديًا مهمًا بالنسبة للمناطق الخاضعة للمعارضة 
في حلب، ومع بدء حمل��ة القصف الجويِّ على المدينة 
نهاية عام 2013م، أصبحت مدينة إعزاز وجهة رئيسية 

للفارين من براميل النظام وآلته العسكرية. 
ش��كل المجل��س المحل��ي فيها بداي��ة الش��هر الرابع 
من ع��ام 2013م، ويتبع المجل��س إداريًا إلى مجلس 
محافظة حلب الح��رَّة، ويخضع إلى الرقابة التنفيذية 

للمجالس المحلية التابعة للحكومة المؤقتة. 
وعل��ى الرغ��م م��ن المكان��ة الممي��زة الت��ي تحتله��ا 
المدينة، والمش��اريع التي يحاول المجلس القيام بها، 
كمد ش��بكات المياه، وإنشاء مراكز طبية وخدمية في 
المدينة، وتقديم الدعم للمزارعين، إال أنَّ مالحظاتٍ 
عدي��دًة يقدِّمه��ا الس��كان المقيمي��ن فيه��ا، والقرى 

الحدودية التي تتبع لها. 
ويرى ناش��طو المدينة أنَّ المجلس لم يس��تطع لعب 
دوره الحقيقي كمؤسسة ثورية خدمية، بسبب هيمنة 
الق��وى العس��كرية الت��ي تعاقبت في المدين��ة عليه، 
وعدم قدرته، حتى اآلن، على إنجاز االس��تقاللية في 
قراراته، أو انتخاب أعضاء من أصحاب الكفاءات، وهذا 
يتجل��ى أكثر ما يتجلى في أنَّه نت��اجُ توافِق العائالت 

الكبيرة في المدينة، ال ِنتاجُ عملية انتخابية. 

الريف الغربي طريق اإىل النجاح
في ري��ف حلب الغربي تعتبر المجال��س المحلية أمرًا 
محدثًا، أوجدتها الثورة في العديد من القرى والبلدات، 
إال أنها اس��تطاعت تحقيق النجاح في تسيير أموِر من 

يعيش في قرى هذا الريف إلى حدٍّ معقول. 
بلدة الهوتة الموجودة قرب مدينة عينجارة، إحدى القرى 
الت��ي يمك��ن القول عن تجرب��ة المجل��س المحلي فيها 
بالناجحة نس��بيًا؛ فقد أنش��أ مجلس بلدية الهوتة مطلع 
الع��ام الماضي، ليصبح مركزًا خدمي��ًا هامًا، بعد إنجازه 
العديدَ من المش��اريع الحيوية، م��ن نظافةٍ، وخدماتٍ، 
وصح��ة، وتعليٍم، وقد قام المجل��س كذلك بتوفير مياه 
الش��رب ألهالي البلدة بعد حفره بئ��رًا ارتوازيًا، كما قام 
مؤخ��رًا بتوزيع حاوي��ات للقمامة في جمي��ع أحياء البلدة 

بعد تراكمها بشكل كبير لفترة ليست بقصيرة. 
ويق��ول عل��ي مدني��ة، رئي��س مكت��ب الخدم��ات في 
مجل��س بلدة الهوت��ة »قام المجل��س بتوزيع حاويات 
للقمامة في ش��وارع بلدة الهوت��ة بعد تقديم مجلس 
محافظة حلب خمس��ين حاوية نفايات، ورغم أنَّ هذا 
المش��روعَ يعدُّ صغيرًا بالنس��بة لما تقوم به الكثير 
م��ن المجالس المحلية الموجودة ف��ي الريف الحلبي، 
إال أنن��ا نعتبره ش��يئًا ممي��زًا، نظرًا لع��دم توفر مثل 
ه��ذه الحاويات في البلدة طيلة س��نوات، ما جعل من 

الساحات الخالية فيها مكبًا للنفايات«. 

الريف ال�شرقي جناح مل ي�شتمر
ريف حلب الشرقي الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة، 
انعدم��ت فيه المؤسس��ات المدنية التابع��ة للحكومة 
السورية المؤقتة، أو أيُّ جس��م مدني يمكن اعتباره 
خارج��ًا عن هيمن��ة الس��لطة العس��كرية عليه، لكن 
المجال��س التي كانت تخدم مدَن هذا الريف كانت من 

أفضل المؤسسات وأنجحها. 
ومن خ��الل لقاء س��وريتنا برئيس المجل��س المجلس 
المحلي لمدينة منبج سابقًا الدكتور عماد الدين حنيظل 
تحدَّث عن المجلس وإنجازاته في تسيير عمل المدينة 
فقال »تميز المجلس المحلي في منبج، أكبر مدن ريف 
حلب، بأنه كان يق��وم بمهامَّ حكومية مصغرة، وليس 
كمجلس محليٍّ فقط، وهذا بسبب تدفق النازحين من 

مختلف المناطق السورية إلى المدينة«. 
وقد أنجز المجلس عدة مش��اريع خدمية، وتميز، إضافًة 
إل��ى عمل��ه المدن��ي، باإلش��راف عل��ى عمل العس��كر 
الموجودي��ن في المدينة، كذلك ت��مَّ خالل فترة عمله، 
تأسيس أوَّل جهاز شرطة ثورية في المناطق الخاضعة 
للمعارض��ة في س��وريا، وأنجزت عدة مش��اريع خدمية 
ف��ي المدينة، منها: تأمين القم��ح لمطحنة مدينة منبج 
بش��كل يومي، وتش��غيل الف��رن اآللي وباق��ي األفران 
الخاص��ة ف��ي المدين��ة، ومتابع��ة أمورها، بع��د إجراء 
إحصاء كام��ل للمدينة وريفه��ا، حيث تمَّ، بن��اًء عليه، 
حص��ر حاج��ة المدينة م��ن الخب��ز، وتعيي��ن معتمدين 

إليصاله إلى كافة أنحائها بسعر رمزيٍّ. 
إضافة إلى ذلك، عني مجلس مدينة منبج خالل فترة 
عمله بمتابع��ة أمور الدوائر الرس��مية الخدمية مثل: 
»الس��جل المدني، والبلدية، الكهرباء، الماء، البريد«، 
وغيره��ا م��ن المراكز الخدمية التي ظل��ت تعمل بعد 
س��يطرة المعارضة المدينة تحت إشرافه، كذلك تابع 
المجلس عملية التعليم واستمرارها، وفق المصدر. 

الريف اجلنوبي املن�شي
أما بالنس��بة إل��ى أكبر أرياف مدينة حل��ب )ريف حلب 
الجنوب��ي( ال��ذي يعتبر منس��يًا م��ن ناحي��ة الخدمات 
التي تقدمها المؤسس��ات الثورية للمناطق الخاضعة 
لسيطرة المعارضة، فلم تس��جل أية حالة من حاالت 
التنظيم الفعليِّ في المدن والبلدات التابعة له، على 
الرغم م��ن وجود ع��دة مجالس في الم��دن والبلدات 

الرئيسة، كالزربة، وتلِّ الضمان.
تنتش��ر المخيمات في المناط��ق القريبة من خطوط 
الن��ار بين الثوار وق��وات النظام، ويقدر عددُ س��كان 
ري��ف حل��ب الجنوب��ي بنصف ملي��ون نس��مة تقريبًا 

موزعين على عدة مخيمات ومدن في هذا الريف. 

باملح�شلة..
يمكن الق��ول: إنَّ معظم المجال��س المحلية في 
ريف حلب الش��مالي ل��م تحظ بتأيي��د كامل من 
الس��كان القاطني��ن في��ه، على عك��س مجالس 
الريف الش��رقي التي كانت مشكلة سابقًا، بينما 
تحاول المجالس المحلية ف��ي ريف حلب الغربي 
تقدي��م نفس��ها عل��ى أنها م��ن أفض��ل المراكز 
الخدمي��ة المش��كلة حديث��ًا، ليبق��ى ري��ف حلب 
الجنوبي خارج المعادلة الثورية حتى إشعار آخر.

عمال الخدمات في  مدينة الزربة

جمال�س ثورية واأخرى اإعالمية 
تعمل يف حلب

من��ذ بدء الح��راك المدني في حلب، حاول الناش��طون تجميع 
أنفس��هم ضمن هيئات ومجالس تعمل عل��ى تنظيم الحراك 
المدني، وضبط العمل الثوري، والمش��اركة في تنظيم العمل 
اإلغاث��ي، والطبي، واإلعالم��ي، وغيره، وقد تع��زَّز عمل هذه 
المجلس والهيئات مع اشتداد األعمال العسكرية في المدينة، 

ومن أهم هذه المجلس:

احتاد ثوار حلب
مظل��ٌة جامعٌة لع��ددٍ من المجال��س الثورية والمنظم��ات بحلب، ويتخذ 
م��ن الحري��ة، والكرام��ة، والعدالة ش��عاراتٍ له، ويهت��م بإقامة حمالت 
المناص��رة، والمظاه��رات الس��لمية، والوقف��ات االحتجاجي��ة، ويعم��ل 
في مج��ال حماية ممتلكات المدنيين، ويش��ارك بقي��ة فعاليات المدينة 

بنشاطاتها المتنوعة. 

جمل�س ثوار م�شاكن هنانو
تأسس في عام 2013، ويعتبر الجهة الوحيدة والرسمية الممثلة للحي، 
ويق��وم بتنس��يق كافة أعم��ال الحراك الس��لمي والمدن��ي، إضافة إلى 
توثي��ق قصف النظام والدم��ار، ويتبع له مكتب تعليمي يهتم بش��ؤون 
الط��الب والتعلي��م، كما أنَّ هناك نش��اطاتٍ مدنية، كحم��الت النظافة، 

والمهرجانات الثورية مدنية الطابع.
ويح��اول المجل��س تنظيم العالق��ة بي��ن المدنيين والفصائل العس��كرية 
المعارض��ة، وخالل حملة القص��ف بالبراميل المتفجرة التي ش��نها النظام 
على حلب، وبعد نزوح أغلب س��كان الحي، تمكن المجلس من ضبط األمن 
في الحي، وأعاد المسروقات للمدنيين بعد انتشار عصابات النهب والسرقة.

جمل�س ثوار �شالح الدين
كياٌن ثوريٌّ مدنيٌّ مس��تقلٌّ يضمُّ أبناء الحي، بدأ نش��اطه في تنظيم 
المظاهرات السلمية المناهضة للنظام، ويرعى عددًا من المدارس في 
الح��ي، ويقيم نش��اطات، ومهرجانات، وحمالت دعم نفس��ي لألطفال، 

ومعارضَ فنيًة، وأعمااًل يدوية.
ويح��اول المجلس حماي��ة المدنيين في الحيِّ من خالل تجهيز وس��ائل 
الحماي��ة، كنش��ر الس��واتر ف��ي المناط��ق الخاضع��ة للمعارض��ة لمنع 

القناصين التابعين لقوات النظام من استهداف األهالي.
كما يعمل المجلس في المجال اإلغاثي؛ إذ يقوم بش��كل دوريٍّ بتوزيع 

الموادِّ اإلغاثية على المحتاجين في الحيِّ.
ويهت��م المجلس بالنواح��ي اإلعالمية، حيث يقوم بحمالت بخٍّ ورس��ٍم 
على الجدران، يركز فيها على أهداف الثورة، وضرورة التكاتف والتعاون 

بين أبناء الحيِّ.

جمل�س ثوار ب�شتان الق�شر والكال�شة
م��ن أوائل المجالس الثورية بحلب، بدأ نش��اطه في تنظيم المظاهرات 
السلمية، ويشرف على حمالت النظافة في الحيِّ بالتعاون مع المجلس 
المحلي بحلب، ويقوم بالتدخل في حلِّ الخالفات الناش��بة بين السكان، 
ويقيم عددًا من االنش��طة التعليمي��ة والترفيهية المخصصة لألطفال، 

إضافة إلى أنشطة إعالمية ومهرجانات.

املجل�س الطبي ملدينة حلب
منظم��ٌة طبي��ٌة مدنيٌة غي��رُ حكوميةٍ، وغي��رُ ربحيةٍ مس��تقلٌة، تعنى 
باألمور الطبية في مدينة حلب، وتشرف على النقاط الطبية والمشافي 
الميداني��ة، وتتعاون مع المنظمات الس��ورية والدولية المعنية بالش��أن 

الطبي بالمحافظة.

اأبرز اجلهات الإعالمية يف حلب
يبرزُ دورُ المكاتِب والهيئات اإلعالمية في حلب حاليًا بصورة كبيرة، مع 
صعوبة دخول المراس��لين والصحفيين إليها من جهة، وضرورة توثيق 
األح��داث اليومية الت��ي تمرُّ بها المدينة وريفها، م��ن معارك، وقصفٍ، 

ودماٍر، وأبرز تلك الجهات:
مركز حلب الإعالمي

يع��رِّف ع��ن نفس��ه بأن��ه مؤسس��ة إعالمي��ة ثوري��ة تجمع ع��ددًا من 
الصحفيين والناش��طين اإلعالميين بحلب، تهدف إلى االرتقاء باإلعالم 

الثوري، والعمل على تحقيق أهداف الثورة.
�شهبا بر�س

وكال��ة إعالمية تس��عى إلى نقل األخب��ار الحاصلة بحل��ب، وتعمل على 
توثيق قصف قوات النظام الذي يستهدف المحافظة على مدار الساعة.

موقع �شهداء حمافظة حلب
منظمة إعالمي��ة وحقوقية تعمل على إحصاء ضحاي��ا المحافظة، جراء 
قص��ف قوات النظام، كم��ا توثق االنتهاكات التي تط��ال المعتقلين في 

سجون النظام.
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من اأوائل املجال�س املحلية يف ريف حلب 
بع��د الس��يطرة عل��ى المدينة بعدة أش��هر 
ش��كل أهالي المدين��ة المجلس المحلي في 
الش��هر األخير من ع��ام 2012م، ليكون من 
أوائل المجالس المحلية في الريف الحلبيِّ، 
واضطر المجلسُ لتعليق أعماله مع سيطرة 
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية عل��ى المدين��ة 
أواخ��ر 2013م، ومالحقته لرئيس المجلس 
وأعضائه، واعتباره من »المجالس الكفرية 
المتعامل��ة م��ع الغ��رب«، ثم ع��اد المجلس 
لممارس��ة نش��اطه بعد إخراج التنظيم من 

المدينة في شهر آذار عام 2014م. 

النظافة من اأولويات اأعمال املجل�س 
يتجاوز ع��دد س��كان مدينة إع��زاز مئة ألف 
نس��مة، نصفهم م��ن النازحين م��ن القرى 
ف��ي  النظاف��ة  مكت��ب  ويق��وم  المج��اورة، 
المجل��س المحل��ي بترحي��ل 40 طن��ًا م��ن 
القمام��ة يومي��ًا عب��ر 4 ج��رَّارات زراعي��ة، 
ويعتمد المجل��س في تمويل قطاع النظافة 
عل��ى تبرُّع��ات المنظمات اإلنس��انية، حيث 
يحاول تأمين جزء كبير من رواتب 40 عاماًل، 
بعد أن قطع النظام رواتبهم منذ نحو س��تة 
أش��هر، ووس��ط ه��ذه اإلمكانات البس��يطة 
يس��عى المجلس إلى الحف��اظ على المدينة 

نظيفًة بما يستطيع من جهود. 

مولدات �شناعية تزود املدينة بالكهرباء
تعان��ي المدينة كباق��ي الري��ف الحلبي من 
انقط��اع ش��به دائ��م للكهرب��اء، وه��و م��ا 
دف��ع األهالي إل��ى االعتماد عل��ى المولدات 
الصناعية في تأمين التيار للمنازل والمحال 
التجارية، ويش��ير رئي��س المجلس محمود 
هادي صالو إل��ى أنَّ دور المجلس في قطاع 
الكهرب��اء يقتص��ر عل��ى صيان��ة الش��بكة، 
وإيج��اد حل��ول لش��كاوى الن��اس، ويضطلع 
المجلس بدور اإلشراف والرقابةِ على عمل 

المولدات الصناعية. 

عدالة يف توزيع الإغاثة 
للمجل��س المحل��يُّ دورٌ كبي��رٌ ف��ي مجاِل 
تقديم اإلغاث��ة ألهالي المدين��ة والنازحين 
فيه��ا، ولحرص��ه عل��ى العدال��ة ف��ي توزيع 
المساعدات اإلنس��انية إلى محتاجيها، عمل 
المجل��س عل��ى تصنيف الس��كان إلى ثالثِ 
فئات، بحسب ش��دَّة حاجتهم، وذلك بالنظر 
لم��ا يملكون م��ن من��ازل، أو أرض زراعية، 
أو غي��ر ذل��ك. وفي هذا الص��دد يؤكد صالو 
أنَّ المجل��س يوفر على األقل س��لة غذائية 

شهريًا لكل عائلة محتاجة في المدينة. 

تن�شيق كامل مع الهيئة ال�شرعية
تختص الهيئة الشرعية في إعزاز، والتي تتبع 

للمحكمة الش��رعية في حل��ب وريفها، بفضِّ 
النزاع��ات والخصوم��ات بي��ن الن��اس، وحول 
التداخ��ل بي��ن اختصاص��ات الهيئة الش��رعية 
»كال  أنَّ  صال��و  يؤك��د  المحل��ي،  والمجل��س 
الطرفي��ن يلت��زم باختصاص��ه وال يتدخل في 
عمل الط��رف اآلخر، وأنَّ العالقة بينهما قائمة 
على التنسيق والتعاون في بعض المجاالت«. 

م�شفى  يف  جمانية  ولدة  اآلف   4
التوليد خالل 6 اأ�شهر 

المش��فى األهلي ف��ي المدين��ة يعمل تحت 
إش��راف المجل��س المحل��يِّ ال��ذي يس��عى 
إل��ى تأمي��ن احتياجاته الطبي��ة عبرَ بعض 
المنظمات الطبية، وإلى جانب هذا المشفى، 
يقدِّم مش��فى التولي��د واألطف��ال خدماته 
لمعظم مدن وقرى الريف الشمالي، ويوضح 
صالو أنَّ مش��فى التوليد ال��ذي تديره إحدى 
المنظم��ات الطبي��ة يش��هد يومي��ًا م��ن 10 
إل��ى 15 والدة طبيعية، فض��اًل عن الوالدات 
القيصرية، وقد س��جل المشفى نحو 4 آالف 

والدة خالل األشهر الستة الماضية. 

جمل�س حملي بال ميزانية من 
املحافظة اأو احلكومة 

يش��تكي المجلس المحليُّ م��ن قلة الدَّعم 
الم��اديِّ وصعوبة تأمي��ن الرواتب للعاملين 
فيه، حيث يعتمد في تأمين مصادر للتمويل 
على الجه��ود الفردية ألعضائه؛ فالمنظمات 
التش��غيلية  المصاري��ف  اإلنس��انية تدع��م 
للمش��اريع الت��ي تواف��ق عليه��ا وال تدع��م 
الروات��ب، كما يعم��ل المجلس عل��ى تأمين 
الروات��ب باالعتم��اد عل��ى بعض المش��اريع 
الصغي��رة، كمش��روع »المس��لخ« وعائ��دات 

حفر اآلبار. 
ومنذ تش��كيله لم يدخل إل��ى الصندوق أيُّ 
دعم مادي من االئتالف، أو الحكومة المؤقتة 
سوى 4 آالف دوالر قدمها مجلس المحافظة، 
بحس��ب رئيس المجلس، وال��ذي يلفت إلى 
أنَّ معظم المنظمات ترفض دعم المشاريع 
التنموي��ة الت��ي تمّك��ن المجل��س م��ن دفع 
الروات��ب باالعتماد عل��ى عائداتها، ويقتصر 

دعمها على المشاريع الخدمية واإلغاثية. 

اإعزاز عط�شى منذ 3 �شنوات 
من��ذ تحريره��ا م��ن س��لطة النظ��ام تعان��ي 
المدينة نقصًا حادًا ف��ي المياه، فالمنهل الذي 
كان ي��زود المدينة بالماء، وهو س��د ميدانكي 
الواق��ع في مدين��ة عفرين الخاضعة لس��لطة 
وحدات حماية الشعب الكردية، توقف عن ضخ 

الماء بعد خروج المدينة عن سيطرة النظام. 
ويق��ول رئيس المجلس المحل��ي »في عام 
2007م أطل��ق النظام مش��روعًا الس��تجرار 

المياه من مدينة عفرين إلى إعزاز عبر عدة 
مراحل، وف��ي 2009م غذيت المدينة بالماء 
بش��كل كامل، وبعد تحري��ر المدينة قطعت 
المياه ع��ن المدين��ة«، ويته��م صولو قوات 
النظ��ام بحرم��ان المدين��ة من الم��اء وذلك 

»بالتنسيق مع الوحدات في عفرين«. 
ومع بداية تشكل المجلس المحلي في إعزاز 
تم التواصل م��ع اإلدارة المدنية في عفرين 
إلى إع��ادة ضخِّ المياه نح��و المدينة، ويؤكد 
صول��و أنَّ المجلس أطلق مش��روعًا إلصالح 
األعطال في المضخات بعد أْن تذرعت اإلدارة 
المدنية في عفرين بأنَّ األعطال تقف عائقًا 
في وج��ه تزويد إعزاز بالمي��اه، وخالل ثالثة 
أشهر تمت أعمال الصيانة التي بلغت كلفتها 
نح��و مليوني ليرة س��ورية، لكن الس��لطات 
ف��ي عفرين رفضت ض��خَّ المياه بعد إصالح 
األعط��ال، ويحم��ل صولو كاًل م��ن المجلس 
المحل��ي، والمجلس العس��كري ف��ي عفرين 
مس��ؤولية عطش مدينة إع��زاز؛ ذلك أنَّ كالًاّ 
منهما »يحمّل المسؤولية لآلخر، وفي نهاية 

األمر لم تصل المياه إلى المدينة إطالقًا«. 
ويلفت صولو إلى أنَّ المجلسَ المحليَّ تبرع 
منذ عام ونصف بمولدة ضخمة كان قد حصل 
عليها م��ن منظمة ألمانية، وتبرع بها لمدينة 
عفري��ن مقابل ضخِّ المياه إل��ى إعزاز، إال أنَّ 
الس��لطاتِ في عفرين أخلف��ت وعدها، ولم 
يس��تطع اس��ترداد المولدة التي لم تستخدم 
ف��ي ضخِّ المي��اه، وإنما اس��تخدمت ألغراٍض 
أخرى من قبل الس��لطات ف��ي عفرين، وتبلغ 

كلفتها بحوالي 250 ألف يورو. 
بع��د فقدان األم��ل بضخ المياه م��ن مدينة 
عفري��ن لج��أ المجل��س المحل��يُّ م��ن أجل 

تأمي��ن المي��اه للس��كان إلى االعتم��اد على 
اآلب��ار االرتوازي��ة، فأطلق مش��روعًا إلعادة 
تأهي��ل وترميم اآلبار القديم��ة في المدينة 
وتجهيزه��ا لتؤمِّ��ن ج��زءًا م��ن احتياج��ات 
المدين��ة، وب��دأت ه��ذه اآلب��ار بض��خِّ الماء 
للقس��م الش��مالي م��ن المدين��ة فقط دون 
أن تس��دَّ الحاج��ة، وتم��ت تغطي��ة حوال��ي 
1500 من��زل م��ن المي��اه من أص��ل 8 آالف 
منزل، مازالوا يعانون ش��حَّ المياه وصعوبة 
توفيره��ا. وف��ي ه��ذا الصدد يق��ول رئيس 
المجل��س »تلقينا وعودًا كثيرة من منظمات 
لدعم مش��اريع حف��ِر اآلب��اِر االرتوازية دوَن 
تنفيذ، والمجلس عاجز عن تمويل مثل هذا 
المشروع؛ ألن كلفة حفر البئر الواحد تتراوح 

بين 15 إلى 20 مليون ل. س«. 
لم يجد بقية س��كان المدينة بدياًل عن مياه 
الش��بكة س��وى تأمين المياه عبر الصهاريج 
التي ترتفع كلفتها أحيانا ليصل سعر الواحد 
منه��ا إلى 2500 ل. س، وق��د تحتاج العائلة 

إلى أكثر من أربعة صهاريج شهريًا. 

هجوم داع�س الأخري على الريف 
ال�شمايل زاد من اأعباء املجل�س 

بعد الهجوم األخير لتنظيم داعش على قرى 
الريف الش��مالي، وطردِ الناس من قراهم، 
اس��تقبلت المدين��ة 8 آالف ن��ازٍح، وقد عمد 
المجلس المحليُّ إلى إنش��اء أربعة مخيمات 
تتوزع حول المدينة ت��ؤوي النازحين الجدد، 
ويس��عى بالتنس��يق مع المنظمات اإلغاثية 
إلى تأمين احتياجاتهم من بطانيات، وس��لل 

إغاثية، ومياه. 

�شعوبات وحتديات
يواج��ه المجلس المحلي لمدين��ة إعزاز عدَة 
معوقاتٍ تحوُل دوَن تقديم الخدماتِ لسكان 
المدينة بشكل جيد ومنتظم، وبحسب رئيس 
المجلس فإنَّ ضع��فَ اإلمكانات الماديةِ هو 
أبرزُ الصعوبات التي تعتري عمل المجلس، 
إضافة إلى الحاجة إلى رفد الكوادر بالخبرات 
والكف��اءات، ويمل��ك المجلس عدة دراس��ات 
لمش��اريع حيوية في المدينة ولكن التمويل 

يقف حجر عثرة أمام تنفيذها. 

املجل�س املحلي يف اإعزاز
اإغاثة، م�شاريع، وخطط لدعم مدينة عط�شى منذ 3 �شنوات

تعد إعزاز من أوائل مدن الريف الش��مالي الحلبي الخارجة عن سلطة النظام، 
فبعد اجتياحها من قبل قوات النظام، اضطر أهلها بمؤازرة من المدن األخرى 
للدفاع عنها، وبعد معارك استمرت 19 يومًا أعلنتها فصائل المعارضة مدينة 
محررة في 19 / 7 / 2012م، حيث س��يطرت الفصائل على معبر باب السالمة 
الح��دوديِّ مع تركيا، ولكثرة الدبابات الت��ي أعطبها مقاتلو المعارضة لقوات 

النظام خالل المعارك، أطلق على إعزاز »مقبرة الدبابات«. 

يتهم مدير املجل�س قوات النظام 
بالتن�شيق مع القوات الكردية 

بحرمان اعزاز من املاء 

ي�شل �شعر �شهريج املياه اإىل 
الأ�شرة  حتتاج  وقد  لرية   2500

اأربعة منه يف ال�شهر
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الأتارب.. جهود يح�شد الأهايل ثماَرها

منظمات مدنية نا�شطة يف حلب

تعدُّ حاُل المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة شمال سوريا، وفي ريف حلب 
تحديدًا، أفضل نس��بيًا من مناطق أخرى كدمش��ق وريفها، وذلك لجهة توفر 
الغذاء، وقدرة الناس على ش��رائه، إضافة إلى إمكانية الحصول على الكهرباء 
بأس��عار مقبولة، وذل��ك وفق ما يؤكده لصحيفة س��وريتنا الناش��ط المدني 
حسين عكوش من مدينة األتارب، الذي يرى الوضع المعيشي للسكان هناك 
جيدًا نس��بيًا، فمعظم الس��كان قادرون عل��ى تأمين مس��لتزماتهم اليومية، 
باس��تثناء بعِض العائالت التي نزحت من مناطق أخرى، ومع ذلك »أس��تطيع 
أن أجزم بأن الغالبية العظمى من النازحين، يتلقون الرعاية من قبل الهيئات 

والمجالس المحلية«. 

ش��هدت المرحلة الس��ابقة نش��اطًا في عمل المنظمات المدنية الموجودة في حلب، إضافة إلى تأسيس 
منظم��ات جدي��دة، تهتم بمختلف نواحي الحي��اة المدنية في المناطق الخاضعة لس��يطرة المعارضة في 
المحافظة، وتحاول كلُّ منظمة من هذه المنظمات التخصص في ش��أن واحد أو أكثر، بغية توجيه العمل 

وتركيزه، وتقديم المنتج األفضل فيه، من هذه المنظمات:

ويص��ف عك��وش حرك��ة س��وق المدين��ة 
بالممت��ازة »وخاص��ة ي��وم األح��د »ب��ازار 
األح��د«، حيث يترك��ز الطلب عل��ى المواد 
الغذائي��ة، والس��لع االس��تهالكية األخرى، 

واأللبسة الجاهزة«.
وتبدو أس��عار الم��واد األساس��ية كالوقود، 
والغ��از، والخب��ز، مقبولًة بالنس��بة للكثير 
م��ن األهال��ي، بحس��ب عك��وش، فس��عر 
ليت��ر الم��ازوت المكرر ف��ي األت��ارب 100 
ليرة س��ورية، بينما يصل س��عره في ريف 
القنيط��رة إل��ى 700 لي��رة، األم��رُ ال��ذي 
ينعك��س بش��كل طبيع��يٍّ عل��ى أس��عار 

معظم المواد األساسية األخرى. 
وبخصوص خدمات النظافة يؤكد عكوش 
أنَّ األت��ارب ال تعان��ي م��ن مش��كلة، حيث 
تعم��ُل آلي��اتٌ تابع��ة للمجل��س المحليِّ، 
على نقل القمامة يوميًا إلى مكبات خاصة 
خ��ارج المدين��ة، ويعمل متطوع��ون على 

تغطية مس��ارب الصرف الصحي، وتوعية 
المزارعي��ن إلى ض��رورة االنتب��اه لنظافة 
مي��اه ال��ري، كم��ا يؤم��ن المجل��س المياه 

للسكان بمعدل مرَّة كلَّ يومين. 

اأهايل الأتارب را�شون عن جمل�شهم املحلي
اس��تطلعت س��وريتنا أوض��اع األهالي في 
األت��ارب، حيث يق��ول حس��ام الحلبي، أحد 
سكان األتارب، أنَّ المجلسَ الحاليَّ ساهم 
بش��كل فعليٍّ في حلِّ أزمةِ مياهِ الشرب، 
وترحي��ل النفاي��ات بش��كل يوم��يٍّ عل��ى 
عك��س ما هي الح��ال في الق��رى القريبة 
من المدينة، والتي تعاني مش��اكَل عديدًة 

بسبب ترَاُكم النفاياتِ، وقلَّة المياه. 
وه��ذا ما يؤيده اإلعالمي في المدينة ذاتها 
محم��د العب��د اهلل بوصف��ه  أح��دَ أعض��اء 
المجل��س والعاملين ب��ه ب����� »المدافعين 
عن المدينة«؛ فهو الذي اس��تطاع أن يؤمن 

معظ��م احتياج��ات الس��كان خ��الل فت��رة 
قصيرة. 

انتخ��ب المجلس في الش��هر الس��ادس من 
العام الحالي، واس��تطاع بحسب مدير مكتب 
العالقات فيه عبد اإلله حاج حسين ضخ مياه 
الشرب التي كانت نادرة إلى يقارب %95من 
س��كان المدين��ة، إضافة إل��ى متابعة أعمال 
النظاف��ة، وصيان��ة اآلليات، وتأمي��ن رواتب 
العمال، وتكاليف التش��غيل لس��يارات النقل 
واآلالت الضاغطة، وأعم��ال إزالة األنقاض، 

وتنظيم الطرقات، وتسوية المطبات.
كم��ا ق��ام المجل��س بإع��ادة تأهي��ل خطِّ 
الكهرباء المدعوم »الخطِّ اإلنسانيِّ« الذي 
يغ��ذي اآلب��ارَ، والمخاب��زَ لمدة 12س��اعة 

يوميًا. 
ويذك��ر ح��اج حس��ين أنَّ المجلس أس��س 
دائرة خاص��ة بخدم��ات الكهرب��اء، والماء، 
والنظافة، وس��تعمل الدائ��رة على تقديم 

الخدم��ات اليومي��ة، والتخطيط الس��تمرار 
العمل في المستقبل.

وع��ن تأمي��ن مصاريف العم��ل يقول حاج 
حس��ين »إنَّ المجل��س تعاقد لم��رة واحدة 
مع مؤسسة الس��نكري التي تبرَّعت بمبلغ 
10000 $ لتوفية ديون المجلس الس��ابق، 
و10000 $ أخ��رى لض��خِّ المي��اه للمدينة 
لمدة شهر، مع االس��تمرار بالسعي لتأمين 
مبال��غ إضافية تضمن اس��تمرار العمل في 

األشهر القادمة«.
ونوه حاج حس��ين إلى أنَّ المجلسَ السابق 
كان قد قطع العالقات مع مجلس محافظة 
حل��ب، وأنَّ مجلس��هم الحال��ي يعمل على 
إع��ادة تفعيله��ا، و »س��يبادر إل��ى التعاون 
م��ع مجال��س الق��رى والبل��دات المحيط��ة 
بالمدين��ة للتعاون معها، ومس��اعدتها في 
إيجاد الحلول ألزمات النظافة، وتأمين مياه 

الشرب المنتشرة في ريف المدينة«. 

اإغاثة اآخد  واأنا   �شورين 
تتج��ه الكثي��ر من المش��اريع ف��ي حلب نح��و اإلغاثة، 
خاص��ة ف��ي ظ��لِّ غي��اب مش��اريع الطاق��ة البديل��ة، 
ومش��اريع التنمي��ة المس��تدامة ع��ن أحي��اء المدينة، 
وع��ن ريفه��ا أيضًا، وذلك ألس��باب كثي��رة، من أهمها 
»اعتراض الداعمين، الذي��ن يعتبرونها منطقة حرب، 
وبالتال��ي فهي معرضة للدمار ف��ي أي وقت، ما يقلل 
من جدوى إنش��اء المش��اريع اآلن«، وفق ناشطين من 
المدين��ة، حيث يؤكد الناش��ط محمد نج��م الدين، أنَّ 
»المشاريع كلها إغاثية، وهذا أيسر وأكثر شهرة وربحًا 

للمنظمات«. 
الناش��ط لس��وريتنا أنَّ »المنظم��ات جنح��ت  ويؤك��د 
إل��ى س��لوك مهي��ن للس��كان، م��ن قبي��ل الطلب من 
المس��تفيدين من الحص��ص الغذائي��ة، التقاط ثالث 
صور فوتوغرافية، واحدة شخصية، وأخرى مع أسرته، 

وأخرى مع الحصة اإلغاثية! ». 
تحص��ل العائل��ة الواح��دة على حصة كل أس��بوعين، 
وتتألف من » كيس أرز، كيس طحين، خمسة كيلوات 
عدس، خمسة كيلوات حمّص، خمسة كيلوات برغل، 
خمس��ة كيل��وات فريك��ة، علب��ة س��منة، عبوتين من 
زيت عباد الش��مس، واثنتين من زي��ت الزيتون، علبة 
مرب��ى، علب��ة ح��الوة طحينية، علب��ة جبن��ة، وثالثة 
كيلوات من الس��ّكر، وكذلك بعض المعلبات«، وتقدَّم 
 People In Need، « المعونات من عدة منظمات منها
For Syria، Hand In Hand. »، إال أنَّ تقدي��مَ تل��ك 
المعونات تعتريه »س��لوكيات مشينة« وفق المصدر، 
وهي تصوير الناس التي تحصل على المساعدات، كما 
يقوم »ع��ددٌ من اإلعالميين العاملي��ن مع المنظمات 
اإلغاثي��ة، أيضًا بتصوير األطفال بعد تقاضيهم مبالغ 
مالية كمعونات، دون أيِّ اعتبار للكرامة اإلنس��انية«، 

على حد تعبيره. 
الحقًا نظ��م ناش��طو المدينة حملة مض��ادة لتصوير 
الحاصلين على المعونات، وأطلقوا رسومًا على تويتر 
منها: »كرامة الس��وري ف��وق كلِّ ش��يء«، »صورني 
وأنا ع��م آخد إغاثة«، وضغطت الهيئ��ات المدنية على 
الجه��ات العس��كرية لوضع ح��دٍّ لهذه الظاه��رة، حيث 
اس��تجابت الجبهة الش��امية الفصيل األكبر في حلب، 
لكنَّ »الناس أكلت وجهنا، حس��ب التعبير العامي، ألن 
المنظم��ات حينها قامت بإيقاف كل أعمالها، ما دفعهم 
إل��ى اتهامن��ا من قبل البعض بالتس��بب ف��ي انقطاع 

الحصص الغذائية والمعونات«، يختتم الناشط. 

ارتقاء
مؤسس��ة تعليمية تنموية تأسست بتاريخ 1 /1 / 2012م، 
تعم��ل وفق المعايير والقوانين التي تمُّ إقرارُها من قبل 
مديرية التربي��ة والتعليم الحرَّة بحل��ب، وتعلن المنظمة 
أنه��ا تعم��ل كي تك��ون المؤسس��ة التعليمي��ة األولى في 

سوريا، خالل السنوات الخمس القادمة.
يتألف مجلس إدارتها من خمسة أشخاص، وتضمُّ حوالي 
180 معلمًا، وإداريًا، وموظفًا، وتش��رف على سبع مدارس 
ابتدائي��ة، وإعدادي��ة، وثانوي��ة للذكور واإلن��اث، بإجمالي 
ع��ددِ ط��الب 2500 طالب، في أحياء المش��هد والس��كري 

بمدينة حلب. 

�شناع احلياة
فريق يتألف من س��تة متطوعين، تأسس في آب 2014م، 
ويعمل الفريق ف��ي مجال حمالت المناص��رة والتخطيط، 
وتنفي��ذ مش��اريع التنمية البش��رية، ويركز عل��ى القطاع 
الشرقي من مدينة حلب حيث يقع مكتبه في حيّ الشعار. 
يول��ي الفريق عناية خاصة بقط��اع التعليم، ويدعم عددًا 
م��ن المدارس كمدرس��ة »أزهار الحرية« بح��ي الحلوانية 
بحل��ب، ويهت��م بتنمية مواه��ب األطفال من خ��الل إقامة 

المعارض والنشاطات الفنية. 
ويطرح الفريق مشروعًا مستقبليًا يحمل عنوان »تخفيف 
آث��ار الح��رب على الط��الب والمعلمين« برعاي��ة منظمتي 
)ocha( و)cosv(، ويمت��د المش��روع عل��ى ثالث��ة مراح��ل 
األولى تش��مل إعادة ترميم س��بع مدارس، والثانية إقامة 
ناديين صيفيين، والثالثة إقامة دورات تأهيل ل� 75 معلمًا 

في حلب. 
ويتعاون الفريق مع منظمة )people in need( التش��يكية 

في إجراء االستبيانات والمسح الميدانيِّ. 
ويسعى الفريق إلى إقامة دورات في مجال حقوق اإلنسان 
لك��وادر المجال��ِس المحلية، كما يعمل ف��ي مجال الحفاظ 
على اآلثار والتراث الثقافي لمدينة حلب، وقد أجرى فريق 

»صناع الحياة« مؤخرًا دراسًة عن نسبة الدمار التي لحقت 
بحمام��ات حلب القديم��ة، وقدم مقترحات م��ن أجل إعادة 

ترميمها. 

ك�س ملك
منظمة تشرف على تسع مدارس موزعة على سبعة أحياء 
بحلب، هي الفردوس، ،والبياضة، والصالحين، والمشهد، 
والسكري، والزبدية، وبستان القصر، وتؤمن »كش ملك« 
فرصًا تعليمية لحوالي 3300 طفل، كما تتطلع خالل العام 

الدراسي القادم إلى رعاية 15 مدرسة. 
تعم��ل المنظم��ة عل��ى بن��اء الق��درات م��ن خ��الل إقامة 
دورات تمكين للمجتمعات المحلي��ة في مجاالت التخطيط 
االس��تراتيجي وحقوق اإلنسان، وورش��ات عمل للمجالس 

المحلية في مجالي بناء الهياكل واإلدارة األساسية. 
تس��عى المنظمة من خالل مشروعها »هوية بلد« لتعزيز 
الوحدة الوطنية والهوية الوطنية الجامعة للسوريين، عن 
طريق خلق نشاطات تركز على التاريخ، وثقافة المواطنة 
الفاعل��ة، وتهت��م »ك��ش مل��ك« بحم��الت المناص��رة في 
مجاالت حقوق اإلنسان، والعدالة االنتقالية، واالنتخابات. 

)JUSTICE( املعهد ال�شوري للعدالة وامل�شاءلة
منظمة مدنية غير ربحية، تأسس��ت في العام 2011م من 
خالل ع��ددٍ من المحامين المتخصصين بالتوثيق الجنائي 
وحقوق اإلنس��ان، يقوم المعهد برص��د وتوثيق انتهاكات 
حقوق اإلنس��ان في س��ورية م��ن قبل أية جهة مس��ؤولة 
ع��ن تل��ك االنتهاكات، ث��م يقوم بإص��دار تقاري��ر دورية 
وإع��داد ملفات جنائي��ة وفق األصول والمعايي��ر المعتمدة 
دولي��ًا، لتقديمه��ا إل��ى المحاك��م المختص��ة، وذلك بهدف 
حرم��ان المجرمين من اإلفالت م��ن العقاب، ودعم العدالة 
االنتقالي��ة في س��وريا، كما يقوم المعهد بإع��داد الكوادر 
ونش��ر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل الدورات التدريبية، 

والبرامج التأهيلية. 
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باتبو.. قرية �شغري تعني نف�شها بنف�شها
تتبع قرية باتبو إدرايًا لمدينة األتارب في ريف حلب الغربي، ويصل عدد س��كانها إلى خمسة آالف نسمة، 
كم��ا نزح إليها عدد كبي��ر من األهالي في القرى المجاورة، وأغلبهم م��ن ريف إدلب وحماه وحمص، حيث 

يقدر عددهم بثالثة آالف نازح. 
ويقول الناش��ط اإلعالمي أحمد األحمد »إنَّ القرية الصغيرة يس��ير شؤونها مجلس محليٌّ معينٌ تعيينًا، 
م��ن قبل فصيل »جيش المجاهدين« المس��يطر على المنطقة، ومس��توى نش��اطه ال ب��أس فيه، ولكن 
تنتش��ر بين األهالي ش��ائعات تتعلق بالفس��اد وس��رقة الموارد من قبل قائد جيش المجاهدين وأقربائه 

في المجلس«. 
وتعاني »باتبو« مش��اكل تكاد ال تختلف عن مش��اكل القرى األخرى، وأهمها أزمة المياه، حيث يوجد في 
القرية بئران اثنان، وخزان مياه واحد لكال البئرين، كما يصعب ضخُّ الماء إلى كامل القرية بس��بب البعد 
بين البئرين، وعدم توفر المازوت، فضاًل عن عدم توفر مضخة مياه كبيرة تضخُّ الماء إلى كامل األحياء 

السكنية، وفقا للناشط األحمد. 
ومن معوقات إيصال المياه لألهالي أيضًا »عدم توفر المبالغ الكافية لدفع رواتب فنيي الصيانة والحراسة، 

ما يدفع األهالي إلى شراء صهاريج الماء من آبار القرية«. 
م��ن جهة أخرى، فإن وضع الكهرباء يعتبر مزري��ًا؛ فهي مقطوعة عن محطة الزربة بريف حلب الجنوبي، 
وفي نفس الوقت »توجد مولدات كهربائية بس��عات كبيرة، تقوم بتوليد الكهرباء وبيعها لألهالي، ولكل 
بيت عدد محدود من اش��تراكات »األمبيرات« يقوم الناس بش��رائها بأس��عار تتراوح بين 600 و750 ليرة 

سورية أسبوعيًا، وذلك حسب نوع االشتراك. 
يؤكد األحمد أنَّ »أغلب شباب القرية عاطلون عن العمل، ما يضطرهم للسفر إلى تركيا بحثًا عن فرص 

العمل هناك«. 
ويتوفر في القرية أيضًا، فرٌن يبيع الخبز لألهالي بسعر »معقول« وفق المصدر، ويشرف عليه المجلس 

المحلي، بينما تبيع األفران الخاصة الخبز بسعر مرتفع حين انقطاعه. 
تنشط في »باتبو« جمعية »عطاء الخيرية«، التي تعمل على مساعدة المحتاجين والنازحين، وحديثًا أنشئ 
مركزٌ تطوعيٌّ للش��باب، وتأس��س فريقٌ للدفاع المدن��يِّ من عددٍ من المتطوعي��ن، ويوجد في »باتبو« 

مستوصف واحدٌ يديره طبيب جراحة داخلية من سكان القرية، إلى جانب عددٍ من الممرضات القدامى. 

كفرناها مهددة بالقمامة وال�شيف م�شتمر
مش��كلة القمامة ليس��ت حكرًا على منطقة محددة من المناطق الخارجة عن س��يطرة نظام األس��د، لكن 
أزم��ة النفاي��ات في قرية كفرناها بريف حلب الغربي كادت تتس��بب بكارثة صحية بعد تكدس��ها بكميات 
ال معقولة، وس��ط عجز المجلس المحليِّ بذريعة قلةِ االمكانات، كما يؤكد لس��وريتنا المدرس والناشط 
المدني عمار، يقول »منذ ش��هر واحدٍ كانت النفايات مكدَّس��ًة في كلِّ مكان، ومع ارتفاع درجات الحرارة 
تزايدت الحشرات، واألمراض الناتجة عنها، ولوال تحرُّك إحدى المنظمات الدولية وتمويلها لتكاليف حملة 

لتنظيف القرية، لكان الوضع مأساويًا ولكان السكان بخطر حقيقي اليوم«. 
المش��كلة ليس��ت بنقص الوقود، يضيف عمار، بل بعدم وجود آليات لنقل القمامة أصاًل، وقد يصل األمر 
إل��ى ع��دم وجود حاويات في عدة مناطق، بينما يبقى الخطر قائمًا ف��ي األيام القادمة، في حال لم تؤمن 

مستلزمات العمل بشكل دائم.
وين��وه الناش��ط  بالجه��ود المبذولة من قبل النقطة الطبي��ة في القرية التي تقدم اإلس��عافات للجرحى، 
والع��الج في بعض االختصاصات، ويضيف » إنَّ عمل النقطة تطوَّرَ بعد رفد الكادر التمريضيِّ بدوراتٍ 

تدريبيةٍ على مستوًى جيد«.
وفي مجال التعليم يوضح عمار أنَّه تمَّ افتتاح عدَة مدارسَ، ونقاطٍ تعليميةٍ بجهود معلمين متطوعين، 

ويستفيد من الخدمات التعليمية أكثر من 3000 طالب وطالبة. 
ويختتم الناشط، مدرسُ الرياضيات عمار »يوجد مشاكل كبرى لدينا، كتأمين الكتب والوسائل التعليمية، 
ورواتب للمدرس��ين، مع العلم أنَّ المدرسين ليسوا جميعًا من حملة الشهادات الجامعية، كما يوجد تفاوت 
ف��ي التحصي��ل العلمي بينه��م، وهذا يعود إل��ى عجز الم��دارس عن دفع روات��ب للخريجي��ن الجامعيين 
المهمومين بلقمة العيش، إال أنَّ جميع المدرسين المتطوعين يبذلون كامل جهودهم لمساعدة الطالب«. 

كفر نوران حما�شرة بني ال�شرف ال�شحي ومكبات القمامة
نقص مياه الش��رب، واالنقط��اع الكامل للكهرباء وضعف الخدمات الصحية، باتت إش��كاالت عامًة يعانيها 
معظم الس��كان في ريف حلب الخاضِع لس��يطرة المعارض��ة، لكن ثمة أزمة أكثرٌ خطورة من س��ابقاتها 
تؤرِّق حياة الس��كان في بلدة كفر نوران بريف حلب، وهي اختراق مسرَّب للصرف الصحي كامل البلدة، 

ومروره قرب المنازل حاماًل معه أمراضًا عديدة يعجز األهالي عن مواجهتها. 
نه��ر إدلب هو االس��م المحليُّ لخطِّ الصرف الصحي المكش��وف القادم من قرى ريف��ي إدلب وحلب، كما 
يوض��ح لس��وريتنا اإلعالمي تام��ر محي الدين المقيم في كف��ر نوران، حيث يقول »الص��رْف يمرُّ بعدَّة 
مناط��قَ من ريف إدلب قب��ل الوصول إلينا كبنش، ورام حمدان، وزردنا، وش��لخ، وكتيان، والجميع يعاني 
تداعياته، لكن المش��كلة هنا هي أنَّ الصرف يخترق البلدَة ويعبر بين البيوت مالصقًا أكثر من 50 عائلة، 
وناش��رًا األمراض، كالحمى التيفية، واللش��مانية، على عكس وضعه في بقية المناطق التي يمرُّ قربها 
وليس عبرها، بينما تغيب العناية الصحية عن البلدة رغم وجود بناء لمركٍز صحيٍّ تحوَّل إلى مستوصفٍ 

مهجور، ما دفع األهالي إلى االستعانة بالنقاط الطبية في المناطق القريبة«. 
المش��كلة ال تنته��ي هنا يضيف مح��ِي الدين »بع��ض الفالحين يس��تعملون مياه الص��رف الملوثة لريِّ 
مزروعاته��م بعد ارتفاع أس��عار الوقود الض��روري لضخِّ المياه الجوفية، ما يش��كل خطورة إضافية على 

حياة السكان والسيما األطفال«.
ويلفت محي الدين إلى مش��كلة إضافية وهي وجود مكبِّ نفايات قريٍب من البلدة، ليحاصر األهالي بين 

الصرف الصحي، واألغذية الملوثة بمائه، وبين مكبات القمامة. 
أما عن الجهود المبذولة من قبل المجالس المحلية لتس��وية األزمة فهي، بحس��ب محي الدين، محكومة 
بقلة اإلمكانات، ذلك أنَّ نقل القمامة ال يتم بش��كل يومي، وهو مرتبط بوجود الوقود لتش��غيل اآلليات، 
أم��ا إيجاد الحلول للصرف الصحي الذي يهدد حياة الناس فيبدو أنه بعيد المنال في ظلِّ عدم القدرة على 
تقديم الخدمات األساسية للسكان، كالماء التي أصبحت نادرة، والتي يتكلف األهالي عناَء الحصول عليها 
عب��ر صهاري��ج النقل الخاصة، إضافة إلى المس��توصف الفارغ والذي يعدُّ حاجة ملحة للس��كان اليوم مع 

تزايد مبررات واحتماالت اإلصابة باألمراض.
تنتظر كفر نوران اإلعالن عن تشكيل مجلٍس محليٍّ جديدٍ في األيام القليلة القادمة، حيث ستلقى على 

عاتقه مسؤولية إنقاذ البلدة قبل وقوِع كارثةٍ صحيةٍ.

ا�شتطالع راأي
حممود الأ�شقر، 34 �شنة، حي امل�شهد

ليس هن��اك مالحظات كثيرة عل��ى القطاع؛ ألنَّ المس��ؤولين في المجلس 
يقوم��ون بتصليح األعطال فور حدوثها وال ينتظرون من أحدٍ أن يخبرهم، 
أمَّ��ا األنق��اض فيتمُ ترحيلها بش��كل؛ أي: بعد القصف، وحين��ا هو الوحيد 
ال��ذي لي��س فيه أنق��اض رغم القصف ال��ذي تعرَّضَ ل��ه، والمجلس غير 

مسؤول عن انقطاع الكهرباء والماء. 
ح�شن، 35 �شنة، مدينة مارع

ال نريد ش��يئًا. س��نصبر على نقص الطعام، وقلة فرص العمل. ما نحتاجه 
فعاًل هو الصدق في قتال األسد، ووضع حدٍّ للبراميل المتفجرة .

اأم عبد اللطيف، مدينة مارع
 لم يبقَ ما نخاف عليه أو نخس��ره إال األطفاُل، والجميع يحاول جرَّهم إلى 

السالح. أال يكفي استشهاد الكبار؟! هل كتب علينا الموت فقط؟!
اإبراهيم ر�شوان، 40 �شنة، مدينة حريتان 

المجل��س المحلي في حريتان ال يقصر ف��ي عمله، لكنَّ االحتياجات كبيرٌة، 
والتكلفة مرتفع��ة جدًا، ونحن، وجميع المناطق، بحاجة المس��اعدة للتغلب 

على هذه الظروف.
اأبو زيد، مدر�س فيزياء، مدينة حريتان 

المش��كلة األساس��ية التي علينا حلها، والتفكير الجدِّيُّ فيها هي مستقبُل 
الموارد، واحتمال توقف اإلغاث��ة. على المجلس المحلي التفكيرُ في حلوٍل 

دائمة، وعدم االكتفاء باألعمال الخدمية.
وفائي »اأبو حممد«، 35 �شنة، مدينة حريتان 

الحم��د هلل أنَّ أطفالنا في ه��ذه الظروف الصعبة يس��تطيعون الذَّهاب إلى 
المدرس��ة، كم��ا أنَّ مس��توى االهتمام بالط��الب جيدٌ، ورغ��م ذلك أقضي 
صباحي وأنا أنتظر عودة أطفالي منَ المدرسة سالمين من قصف األسد. 

نوار حجازي، 25 �شنة، حي �شالح الدين
اس��ألني ماذا ال نحتاج؛ ألنني إن بدأت بعدِّ االحتياجات فلن أنتهي من حاجة 

األمان، إلى الخدمات، إلى حرية الحركة. 
اأبو �شليمان احللبي، 50 �شنة، حّي �شالح الدين

نحن، أهَل حلب، ال يمكن هزيمتنا. نحن في أخطر مدينة في العالم، ورغم 
كل الرعب واأللم في هذه الكلمة مازلنا نستطيع الضحك، واالهتمام بكرة 

القدم، ولن نموت. 
حممود اخلطيب، 28 �شنة، �شيف الدولة 

ال أفه��م معن��ى كلمة »خدم��ات«، أو ربما نس��يت معنى ه��ذه الكلمة. هل 
المقصود بالخدمات أْن أستحمَّ بأقلَّ من 10 لترات من المياه، أو بإلغاء كلِّ 

األجهزة الكهربائية التي لن أستطيع دفع تكاليف تشغيلها؟! 
اإياد احللبي، 40 �شنة، �شيف الدولة 

كلهم لصوص؛ كلُّ من يعمل في اإلغاثة، والخدمات. أين تذهب كل أموال الدعم 
إذا كانت المياه تأتي مرة كلَّ أس��بوع؟! ان ل��م يكونوا لصوصًا فعليهم أن يتركوا 

مراكزهم لمن هم أكثرُ كفاءة منهم، وأنا أقصد العاملين من تركيا تحديدًا.
اإ�شماعيل طه، 35 �شنة، بلدة باتبو 

ال يوجد تقصير متعمد من ناحية المسؤولين في المجلس، لكن الناس محقة 
في حاجاتها، وعلى المجلس التفكير بشكل عملي لحل مشاكل البلد. 

اأبو جهاد، 50 �شنة، بلدة باتبو 
حالنا صعب��ٌة جدًا؛ فالمجلس المحليُّ الحاليُّ كأن��ه يعيش في بلدة أخرى! 
ال نريد كهرباء، وال ماء، نريد على األقلِّ تنظيفَ الش��وارع؛ فالروائح خالل 

النهار مرعبة.
اأبو حممد قدور، 60 �شنة، دارة عزة 

القصف يقتل أوالدنا كل يوم، ال نريد خدمات .. نريد إيقاف القصف. 
اأم خالد، 42 �شنة، دارة عزة 

جزى اهلل المجلس الخيرَ؛ فالش��باب العاملون فيه لم يتركوني أحتاج شيئًا. 
أنا نازحة من إدلب، وعندي ولدان مصابان. 

اأبو ابراهيم، 50 �شنة، تل رفعت
عليهم أن يتخلصوا من الخالفات بين المجالس المحلية في الريف والمدينة 

ليستطيعوا العمل بشكل أفضل. 
اأبو عبدو خطيب، 55 �شنة، حي كرم اجلبل

يوجدُ تقصير في موضوع الخدمات، وأكتر شيء مجال النظافة؛ فكل ثالثة 
أو أربعة أيام حتى يجيء الموظفون، ويزيلوا الوسخ المتراكم في الشوارع، 
وع��دا ع��ن ذلك ال تجد، حتى الي��وم، مركزًا طبيًا معتمدًا ف��ي الحي، واآلبار 

تكاد تفرغ من كثرة سحب المياه منها، وال حلَّ لمشكلة الماء حتى اآلن!. 
اأبو حممود، 33 �شنة، حي ال�شعار

ب��كلِّ صراحة ينقص الح��يَّ إزالة الت��راب، والحجر من الش��وارع؛ فأغلبية 
ش��وارع الش��عار مغلقة بس��بب تراكم األنق��اض فيها، أما موض��وع المياه 
والكهرباء فنحن وبقية المناطق س��واء، وال ف��رق بيننا، لكن هل يعقل أن 

تبقى الشوارع مغلقة باألتربة الحجر هكذا؟!. 
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»االس��تقامة والش��فافية« اللتان حققهما المجلس على 
مدى عامين دفعت كثيرًا من الهيئات والمكونات، ال سيما 
المدني��ة الثوري��ة، إلى الح��رص على اس��تمرار تجربته، 
وااللتف��اف حولها، وفق مس��ؤولين ع��ن المجلس والذين 
يش��يرون إلى أنَّ المجلس »لم يقاب��ل محاوالت اإلقصاء 
بالمث��ل، وإنَّم��ا كان حريصًا عل��ى فتح أبواب التنس��يق 
والتعاون أمام مختلف الجهات المدنية والعسكرية وصواًل 
إلى حالة من التكامل والتعاون في س��بيل نهضة حلب«، 
األمر الذي دفعه إلى توس��يع قاعدة التنسيق والتعاون مع 

الجهات الفاعلة على األرض. 
وضم��ن هذا المس��عى صدر ع��ن اللجن��ة التحضيرية في 
المجلس ما س��مي ب�� »ميثاق التكامل والتشاركية لنهضة 
حلب«، ويعد هذا الميثاق دعوة لكل من يملك رغبة وقدرة 
عل��ى المس��اهمة في نهض��ة المدينة، وتقدي��م الخدمات 

ألهلها ليكون شريكًا في العمل مع المجلس المحلي. 
وع��ن الهدف من هذا الميثاق يقول المهندس علي حالق 
مدي��ر دائ��رة الم��وارد البش��رية واإلدارية ف��ي المجلس 
»إنَّ الميث��اق هو محاولة إليجاد نق��اط االلتقاء بين عمل 
المجل��س والمكون��ات األخرى، والبناء عليه��ا لتكون نواة 
صلب��ة نح��و التنس��يق والتعاون بي��ن المجل��س والجهة 
الموّقع��ة، وه��ذا التوقي��ع هو خط��وة أولى لفت��ح قنوات 
التواصل وتعزيز التنس��يق بين األط��راف، تليها الخطوة 
الثاني��ة المتمثل��ة بالوصول إل��ى مذكرة تفاه��م تمهيدًا 

لتعاون أشمل بين الطرفين«. 
ينطل��ق الميثاق »من مبادئ الثورة الس��ورية؛ باعتبارها 
ث��ورة حرية، وكرامة، وعدل، تهدف إلى إس��قاط النظام، 
وبن��اء دولة الح��ق والقانون«، ويؤكد عل��ى اعتماد وحدة 

األرض والش��عب كمب��دأ ناظ��ٍم للمجال��س المحلية، كما 
يعب��ر الميث��اق عن هوي��ة المجلس »والقي��م العليا التي 
يتبعها من االستقامة، والمهنية، والتضحية، والشفافية، 

والتشاركية«. 
ويش��ير حالق إل��ى أنه بإم��كان مختلف الجه��ات المدنية 

والعسكرية الفاعلة في حلب التوقيع على هذا الميثاق. 
وح��ول ما يترتب عل��ى الجهة الموقعة عل��ى الميثاق من 
التزامات يوضح المصدر أنه ال التزاماتٍ أو ش��روطًا على 
الجهة الموقعة، وإنما يقتصر األمر على نوع من االلتزام 

األخالقي بالمبادئ التي تمَّ التوقيع عليها. 
أكثر من ثالثين جهة مدنية وعسكرية كانت حريصة على 
نهض��ة حل��ب ووقعت على الميث��اق مع المجل��س المحلي 
الذي يس��عى لتطوير هذه تجربت��ه، عبر تمكين المجالس 
المحلي��ة ومنظم��ات المجتم��ع المدن��ي، وإدارة جهوده��ا 

المبذولة في سبيل النهوض بالواقع الخدمي للمدينة. 

نحو نه�شة حلب.. م�شروع املجل�س املحلي نحو تن�شيق اجلهود 
يعدُّ المجلس المحل��ي لمدينة حلب من أكثر 
المؤسس��ات المدني��ة ف��ي مناط��ق س��يطرة 
المعارض��ة فاعلي��ة عل��ى األرض ف��ي مدينة 
حلب المحررة، بالرغم م��ن الصعوبات الجمّة 
الت��ي اعت��رت عمله، ابت��داء من قل��ة الموارد 
المالية وس��وء الظ��روف األمنية ف��ي المدينة 
التي تتعرض للقصف بش��كل يوم��ي، وانتهاء 
بمحاوالت التدخل واإلقصاء من بعض الجهات 

العسكرية. 


