غليمبس

على المجتمع المدني السوري

شهرية صادرة عن منظمة «كش ملك»..
تس ّلط الضوء على نشاطات السوريين والمجتمع المدني في سوريا والعالم

أسبوع االختفاء القسري

أنت حيث أثرك
التكتيكات الجديدة في الحشد
والمناصرة
كانون الثاني 2019

أسبوع
االختفاء القسري
أقامته منظمة كش ملك ضمن مراكز «هوية بلد» الثقافية في (أورم الكبرى ،كفرناها ،األبزيمو ،ومارع)
في ريف حلب ،بهدف تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه الناجين من عمليات االعتقال في العودة
إلى حياتهم الطبيعية ،وتفعيل دورهم في النضال من أجل العدالة والمساءلة الدولية.
تضمن األسبوع معرض لوحات قام برسمها عدد من الفنانين السوريين الذي قضوا سنوات من حياتهم
في المعتقالت السورية ،إلى جانب معرض صور فوتوغرافية حول موضوع المعتقلين ومعاناة ذويهم،
وتضمن األسبوع أيضًا  4جلسات حوارية بمشاركة فريق مشروع «تعافي» في منظمة «كش ملك» وعدد
من الجهات المدنية واألهالي.

“لقد أعدتم األمل لنا بتواصلكم معنا واجتماعنا فيكم ،إليجاد حلول لنا وألسرنا كمعتقلين سابقين،
نشكركم جدًا وأرجو بالفعل أن يتم توظيف هذه الفعاليات لدعم وتوظيف الخبرات من المعتقلين
السابقين» أحد الفنانين المشاركين معتقل  3سنوات على خلفية سياسية.

أولمبياد االمل
ضمن مشروع همسة امل الهادف إلى تسليط الضوء على حقوق ذوي االحتياجات الخاصة ودمجهم في
المجتمع كأفراد فاعلين ،أطلقت جمعية سنابل األمل بالتعاون مع االتحاد السوري للرياضات الخاصة« ،أولمبياد
األمل» لذوي االحتياجات الخاصة.

«غليمبس» مجلة تصدرها منظمة «كش ملك» وهي منظمة مجتمع مدني سورية تسعى لمجتمع مدني ديمقراطي
وحكومة في سوريا تحترم حقوق اإلنسان ،والعدالة والمواطنة ومبدأ التعددية االجتماعية والسياسية.
تهدف المجلة إلى تسليط الضوء على المجتمع المدني السوري الذي تم أحياؤه عقب الثورة السورية عام  ،2011إلظهار
المبادرات المدنية ومشاركة قصص نجاح لحركات مدنية صغيرة ومجموعات العمل المدني داخل وخارج سوريا.
تسعى «غليمبس» لتكون مصدرًا موثوقًا للقراء المهتمين بمعرفة المزيد عن سوريا ،تاريخها ،مجتمعها وحضارتها التي
تعود آلالف السنين.

شركاؤنا

بدأ األولمبياد بحفل افتتاح يتضمن لوحات رياضية وشعلة األولمبياد ،إلى جانب األلعاب التي اختيرت من قبل
المشاركين والتي ستقام في مناطق مختلفة من حلب وإدلب ،وهي كرة القدم ،كرة الجرس ،كرة الطاولة،
الشطرنج ورفع األثقال.
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نظم فريق إشراق للتنمية في بلدة أورم الكبرى
في الريف الغربي لمدينة حلب ،وقفة تذكارية
تخليدًا لعراقة مدينة حلب وللتأكيد على انتماء
سكانها وحقهم في العودة بعد التهجير
القسري الذين تعرضوا له على يد قوات النظام
في عام .2016

أقامت وحدة دعم وتمكين المرأة بالتعاون مع
منظمة اطلس لإلغاثة والتنمية الدولية دورة
تدريبية للنساء في مدينة قباسين بريف حلب
الشرقي ،حول إدارة النزاعات االجتماعية.
تعتبر هذه الدورة جزءًا من المشروع العام الذي
انطلق في كانون األول  2018ويستمر آلذار ،2019
ويستهدف  75سيدة من خلفيات اجتماعية
مختلفة (نازحات ،مهجرات ،مقيمات) ضمن 5
مجتمعات في ريفي حلب الشمالي والشرقي.
تضمنت الدورة المؤلفة من  16ساعة تدريبية
المبادئ والمفاهيم النظرية إلدارة النزاعات.
بحسب المنظمة فإن التدريبات لن تتوقف على
الجانب النظري ،بل ستتبع بورشات عمل لتعزيز
المعارف وتطبيقها بشكل عملي ينعكس بدوره
على المجتمع.

انطالقًا من كثرة القضايا التي ينبغي تسليط
الضوء عليها في الداخل السوري المحرر ،والعمل
على زيادة المشاركة المجتمعية في التأثير
على صياغة السياسات بجميع المجاالت ،أقامت
منظمة نفس جديد بالتعاون مع فريق غراس
االمل التطوعي دورة تدريبية بعنوان «التكتيكات
الجديدة في الحشد والمناصرة».
تضمنت الوقفة التي شارك فيها ناشطون
ومهجرون وعدد من الجهات اإلعالمية ،رسومات
للمعالم األثرية في المدينة المسجلة لدى
منظمة اليونسكو كأقدم مدينة للتراث اإلنساني.
إلى جانب رفع عبارات مقتبسة كان قد كتبها
سابقًا مهجرو المدينة على جدران منازلهم والتي
تصف مرارة التهجير الذي عاشوه.

أكثر من  2000كتاب من كافة المراحل
الدراسية تم جمعها في الحملة التي
أطلقتها منظمة اطفال عالم واحد
تحت عنوان « ساعدني ألتعلم»
بداية كانون األول الفائت بهدف
سد النقص الحاد في الكتب
والمستلزمات الدراسية لدى مدارس
مخيمات أطمة في شمال محافظة ادلب.
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مشروع «انت حيث أثرك» الذي أطلقته
منظمة سوريانا األمل

انطلقت فكرة الحملة من خالل مالحظة فريق المركز
خالل زياراته الميدانية لمدارس المخيمات للنقص
الكبير في الكتب لتنطلق فكرة جمع الكتب القديمة
والمستعملة من األهالي والطالب القدامى الذين انتقلوا
لمستويات تعليمية اعلى ،ومن ثم فرزها و تجديدها
واعادة توزيعها على المدارس المحتاجة.

تضمن التدريب الذي أقيم في مخيم أطمة
للنازحين في شمال إدلب ،واستهدف  20متدرب
من أهالي المخيم ،مضمون التكتيكات الجديدة
في الحشد والمناصرة .باإلضافة إلى طرق
تحديد ساحة المناصرة وكيفية البدء بخطة
عمل تتضمن تكتيكات جديدة.
أطلق فريق سوريانا األمل في ريف حلب
مشروع «سميرة خليل» الهادف إليجاد
مساحات صديقة للشباب ،تؤمن لهم زيادة
في الخبرات والمعارف ضمن ثالثة محاور هي:
دراية ،مشاركة وملتقى.
يركز محور «دراية» على مجموعة من التدريبات
التي تهدف لبناء بعض المهارات الصلبة لدى
الشباب كاألمان الرقمي ومهارات األوفيس،
وتعليم اللغات ومبادئ التصوير الفوتوغرافي.
إضافة إلى مهارات التواصل وتقديم الذات.
أما محور «مشاركة» فيقوم على تنظيم
مجموعة من األنشطة التفاعلية التي يقدمها
الشباب والشابات ،تتيح فرصة مشاركة الخبرات
فيما بينهم ،كما يتضمن المشروع إنشاء
مكتبة تحوي  200كتاب ،وغرفة لرعاية األطفال
للحد من المعوقات التي تمنع النساء من
حضور التدريبات.

قامت مجموعة من الفتيات في مدينة الباب
شرق حلب ،بالتطوع برسم لوحات جدارية عن
المشروع بهدف نشر ثقافة التطوع وتشجيع
النساء عمومًا على المشاركة المجتمعية.
تضمن المشروع عدة نشاطات وفعاليات،
حيث قام فريق سوريانا األمل باستصدار مجلة
تتضمن  30تجربة لسيدات فاعالت من مختلف
المناطق (الريف الشمالي والشرقي والغربي)،
وقام فريق المنظمة بتنفيذ عدة جلسات
بمشاركة  90من النساء تحت عنوان «الكرنفال
االفتراضي المتنقل» .تناولت تلك الجلسات
مواضيع مختلفة حول القضايا التي تواجه
النساء في الوضع الراهن إضافة للعمل على
طرح الحلول واالقتراحات للسعي لواقع أفضل.

سميرة خليل ناشطة مدنية ،اعتقلت مابين عامي
 1987و  1991من قبل النظام السوري ،وعملت في
ظل الثورة على ملفات المعتقلين وعوائلهم إضافة
الى مشاريع صغيرة لدعم النساء .تم تغييبها قسرًا
من جهات مجهولة في غوطة دمشق.

مشروع

سميرة خليل

بتشجيع من والدهُ ،توج الطفل السوري
تيم الكراد ( 8سنوات) بط ُ
ال بالمركز األول

في المصارعة الرومانية لمسابقة مقاطعة
شمال الراين -ويستفاليا عن وزن  30كيلو

ولم يغب والد تيم ،عالء الكراد ،عن المشهد ،إذ كان
ً
مشاركا في البطولة وحقق المركز الثاني عن وزن  86كيلو.
تيم ووالده عالء بطالن في رياضة المصارعة الرومانية في
ألمانيا ،ويعيشان حياتين ،األولى كأب وابن والثانية كمدرب
والعب منذ أن التقيا في ألمانيا عام .2016
يقول عالء الكراد عن عالقته مع ابنه إنها “عالقة صداقة.
تيم يحب المصارعة والتمرين ويقضي وقته يتابع ألعاب
والده وتدريباته”.
عالء الكراد هو العب منتخب سوريا ونادي الجيش ُت ّوج
بثالث بطوالت عربية وخمس دورات دولية باإلضافة إلى
فضية آسيا ،كما ُت ّوج ببطولة الدوري السوري عشر مرات
متتالية.

كي ال ننسى
جرائم األسد
في محاولة لتجسيد جرائم النظام السوري
من تدمير وتشريد ضد الشعب ،أقامت مدرسة
أحمد النجار في مدينة مارع شمال حلب،
معرضًا فنيًا لألطفال تحت عنوان «كي ال ننسى
جرائم األسد»
ضم المعرض العديد من المجسمات الفنية
التي ُتظهر أحياء كاملة مدمرة ،إضافة إلى
مجسمات تحاكي أحد مخيمات الالجئين
السوريين.
كما ضم المعرض عددًا من الرسومات الجدارية
واللوحات ،كنوع من الوسائل التعليمية التي
تشرح أجهزة الجسم الحيوية وخريطة العالم.
لقي المعرض الذي ُن ّفذ ضمن إمكانيات
المدرسة المتواضعة وجهود فردية من الكادر
التدريسي والطالب تشجيعًا رسميا بحضور
رئيس المجلس المحلي في مدينة مارع ورئيس
المكتب التربوي.

مسابقة

Glimpse
للتصوير

عندك هواية التصوير؟
عندك لقطات بتحبا وحابب تشاركها وتنشرها؟
بانتظاركن لتشاركونا هي اللقطات ورح يتم نشر أجمل صورتين شهريًا
ضمن عدد الشهر التالي وموقع المجلة على اإلنترنت:

Glimpse.keshmalek.org

بإمكانكم إرسال الصور على البريد اإللكتروني:

Interaction@keshmalek.org

ساعدني ألتعلم

