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الطبيبة حبوش
عاملة � مجال الصحة

اإلنساني،  المجال  في  "كعاملین 
بوسعنا  لیس  ألنھ  بالعجز  نشعر 

مساعدة الجمیع" 

كرام حبوش تطمح أن تكون طبيبة منذ أن  كانت د. إ
كانت في التاسعة من عمرها، واليوم هي المديرة األنثى الوحيدة 
لمستشفى التوليد في مدينة إدلب. بصفتها طبيبة نسائية وأم ألربعة أطفال 

لعملها  اليومية  والنفسية  الجسدية  المتطلبات  بين  توافق  مازالت 

ومسؤولياتها في المنزل.

أحيانًا  الناس.  لمساعدة  ونهاراً  ليالً  العمل  "نواصل  الطبيبة حبوش:  أضافت 

تأتي أمهات بمفردهن للمستشفى ألن أزواجهن ال يملكون المال لمرافقتهن"

والمادي  العاطفي  الداعم  والممرضون  األطباء  يصبح  الحاالت،  هذه  "ففي 

الوحيد للمرأة" أضافت قائلة.

يبذل العاملون في المجال اإلنساني في مناطق النزاع والحروب كل ما بوسعهم 

لتلبية احتياجات المجتمعات. ومع ذلك, ال يمكنهم إنجاز الكثير دون موارد 

كافية. 

إلى  أتت  عاًما  عشر  سبعة  العمر  من  تبلغ  طفلة  قصة  حبوش  د.  لنا  تسرد 

العيادة منذ أربع سنوات بعد والدتها بقليل، كانت تنزف بغزارة وتم� نقلها إلى 

عدة مستشفيات لعالجها بسبب المضاعفات. بقيت الطبيبة حبوش برفقتها 

النجاة  الفتاة  تستطع  لم  ذلك  ومع  تركيا،  في  مستشفى  إلى  نقلها  تم�  حتى 

وتوفيت بعد شهرين.

قالت الطبيبة حبوش: "كعاملين في المجال اإلنساني، نشعر 

فلو  الجميع،  مساعدة  بوسعنا  ليس  ألنه  بالعجز 
الفتاة  كانت  لربما  الالزمة  والمعدات  الدعم  توافر 
الحادية  في  ستكون  كانت  اليوم،  الحياة  قيد  على 

والعشرين من عمرها".
رغم الصعوبات التي تواجهها، فإّن عملها في مساعدة األمهات الجدد يجلب 

لها السعادة ويزيد إيمانها بأهمية الهدف اإلنساني الذي تسعى وراءه، فهي 

تعتز بكونها قادرة على مساعدة النساء الحوامل، والسيما اللواتي يحتجن إلى 

خدمات مجانية في المستشفى  

في الشهر الماضي، ساعدت د. حبوش شابًة حامل تملكها الخوف، فأشرفت 

لها عملية شاقة استمرت لخمس  أيام وأجرت  على رعايتها لمدة خمسة 

ساعات حتى ولدت الفتاة طفلها بصحة وسالمة.

مع كل والدة آمنة ، ترى الفرق الذي تحدثه في حياة النساء في بلدها.

ثم          العمل.  في  كنت  عندما  قبل  من  للقصف  مستشفاي  تعرضت  لقد 

سألني زوجي إن كنت أرغب في مغادرة البالد لكنني رفضت.

ليس  الالتي  النساء  وأساعد  هنا  أبقى  أن  "يجب 
لديهن طبيبات أخريات."



كّل ما أتمناه أن یتلقى الجیل الجدید الدعم 
المزید  یفعل  كي  الفرصة  لھ  تتاح  وأن 

والمزید
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بالل
ا	هندس

كان بالل الشيخ أحمد سعيًدا جداً عندما تخرج من كلية الهندسة الميكانيكية 

عام 2011، لكن لم يخطر بباله مطلًقا أن حربًا ستندلع في بلده بعد عدة أشهر 

فقط.

بعد التحديات والصعوبات التي صادفته في الواقع، قرر التخلي عن شهادته 

الجامعية والتطوع لخدمة مجتمعه، فبدأ بتوزيع المساعدات اإلنسانية على 

العائالت النازحة في ريف دمشق ثم انضم إلى منظمات إغاثية أخرى. 

في عام 2018 أصبح بالل هو األخر نازحاً في شمال غرب سوريا. 

لكن رغم النزوح، ما زال مستمراً في عمله اإلنساني
تمكن من العمل في مجال دراسته ألول مرة عام 2019،  حيث شغل منصب 

مهندس موقع، ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل مع عدة منظمات حتى أنه أجرى 

الكثير من الدراسات الهندسية وقام بتنفيذ العديد من مشاريع إعادة اإلعمار. 

بالل اآلن زوج وأب ألربع بنات وبنفس الوقت يقدم الدعم لعائالت إخوته أيضاً.

بينما  عائالت  أربع  بإعالة  تقوم  أن  شاق  أمرٌ  "إنه 
عملي  أصبح  لقد   . نزوح  حالة  اآلخر  أنت  تعيش 

مصدر راحتي وفخري" أضاف بالل.
متر  ألف   33 بطول  مياه  وتنفيذ شبكة  بدعم  بالل  قام  الباب،  وفي مدينة 

مياه  خزان  بترميم  قام  فقد  فريقه  أما  عقيل.  جبل  خزان  لترميم  إضافة 

بسعة 10000 متر مكعب مازال يخدم المدينة مع مدينتين متجاورتين.

في مكان يعتبر الوصول للماء فيه أمراً يصعب التنبؤ به، رأى بالل عن كثب 

التأثير الذي تركه عمله، لكنه أعرب أيًضا عن الحاجة إلى مزيد من الدعم.

إلى  الجميع في شمال غرب سوريا بحاجة  يزال  "ال 
المساعدة اآلن. "

 "أحالمي للمستقبل محدودة للغاية" أضاف بالل. 



أي شخص یستطیع ان یكون إنسانیا, 
فاإلنسانیة ھي العطاء دون مقابل

"ال یزال الجمیع في شمال غرب سوریا بحاجة إلى 
المساعدة اآلن. كّل ما أتمناه أن یتلقى الجیل الجدید 

الدعم وأن تتاح لھ الفرصة كي یفعل المزید والمزید"
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محمد وسعد
مسعفان � منظمة إنسانية

في الوقت نفسه، انتقل سعد إلى اعزاز وهو يعمل اآلن في منظمة بنفسج من 

خالل تجربته، يشجع محمد األفراد من ذوي اإلعاقة على التقديم على وظائف 

في القطاع اإلنساني إال أنه يرى حاجة ماسة لمزيد من الدعم الدولي.

كمسؤول إعالمي يعنى بالقصص اإلنسانية التي تتناول عدة قضايا ابتداًء من 

عمالة األطفال وحتى الفقر في المخيمات, 

تقريًبا  أصبحت  النعمان،  معرة  في  لي  حدث  ما  بعد 
أعاني من رهاب القصف" أضاف قائالً. "

أما اليوم، فالكاميرا مالزمة لسعد بشكل دائم حيث سرعان ما حظيت إحدى 

صوره _ التي تعرض صبًيا يحب الرسم _ باهتمام وسائل اإلعالم لتلهم أخيراً 

عدة منظمات من أجل رعاية معرٍض فني� يضم لوحات لألطفال

"يقول سعد: "ما زلت أذكر معالم الفرحة على وجه ذلك الصبي الصغير في 

المعرض الفني، ليس من السهل أبداً العمل في منطقة حرب. 

أوّد أن أشكر كل شخص يدعم ويحض على التغيير"

بالنسبة لسعد، فإن عمله في رواية القصص والتصوير يساهم على نحو كبير 

في دعم القضية اإلنسانية. وتجسيداً لهذه المشاعر، يقول محمد: "بمقدور أي 

شخص أن يكون إنسانًيا، فاإلنسانية هي العطاء دون انتظار مقابل"

في  سابقاً  كانا  علوان،  وسعد  الشواف  عطا  محمد 
طليعة مسعفي الطوارئ إيماناً منهما بنداء الواجب 

من أجل مساعدة اآلخرين 
بنفسج  تدعى  حكومية  غير  منظمة  في  كمتطوع  بالتسجيل  منهما  كل  قام 

اإلسعافات  في قسم  أصبح سعد مسعفاً  التقديم،  باب  فتح  تم  ان  وبمجرد 

األولية عام 2017 كما انضم محمد إلى فريق اإلسعاف بعد عام واحد في معرة 

عام  في  تصورها  يمكن  ال  بطريقٍة  تحولت  ما  سرعان  حياتهما  لكن  النعمان, 

2019، وذلك عندما استهدفت غارة جوية إحدى سيارات اإلسعاف، مما أدى 

إلى مقتل ثالثة من موظفي منظمة بنفسج,, نجا سعد إّال أنه أصيب بجروح 

طفيفة، في خضم هذا الحدث الخاطف، لم يستطع محمد تذكّر شيء إال أنه قد 

فتح عينيه ليجد نفسه في سرير المستشفى من دون يده.

يواصل اليوم كال الرجلين العمل في نفس المنظمة ولكن بأدوار مختلفة عن 

السابق, ونظراً إلصاباته اضطر محمد إلى تولي وظيفة مكتبية في مدينة الباب 

حيث يعمل اآلن كمسؤول موارد بشرية يعنى بالشؤون اإلدارية والتوظيف.

يقول محمد: "أنا سعيد جدا بهذه الوظيفة، كشخص 
من ذوي اإلعافة كان يتوجب علّي فعل وإثبات الكثير 

حتى أصل إلى ما أنا عليه اآلن"



توافر  إذا  مستحیل  شيء  فال 
العمل واإلرادة
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رشا
عاملة صحة إجت�عية

كثر من 1200  انتقلت في عام 2020 إلى مخيم للنازحين في إدلب يضم حالًيا أ

أسرة غالبيتهم من ذوو وذوت اإلعاقة وإصابات الحرب.

 "عملت مع إدارة المخيم وبذلت كل ما بوسعي وقدمت مقترحات لكفالة 

لألطفال  جديدة  مالبس  على  الحصول  من  تمكنا  حتى  واألرامل  األيتام 

ليتمكنوا من االحتفال بالعيد "، قالت رشا.

وتضيف: "إن لحظات السعادة هذه هي التي تصنع فرًقا كبيًرا في المجتمع".

وبدعم مالي من المنظمات والجهات الراعية، تمكنت رشا من البدء في إنشاء 

روضة أطفال ومركز للعالج الفيزيائي في المخيم، حيث يقدم المركز خدماته لما 

يقرب من 20 مخيماً مجاوراً كما يستقبل حوالي 50 مريض يومًيا.

ومع ذلك، ماتزال هناك حاجة إلى مزيد من الدعم حيث ال يزال المخيم يفتقر 

إلى الطرق المالئمة والنقاط الطبية والوحدات السكنية التي تتسع لالشخاص 

من ذوي اإلعاقة.

شيء  "فال  متفائلة:  رشا  ماتزال  كله،  هذا  رغم 
مستحيل إذا توافر العمل واإلرادة"

وأم  عادية"وزوجة  مواطنة   " بأنها  نفسها  العدل عن  رشا  تعّرف 
مجتمعها  في  النساء  مساهمة  أهمية  ببساطة  أدركت  فقد  أطفال،  ألربعة 

للتصدي للفظائع التي تخلفها الحرب.

في عام 2013، عملت مع فريق مكون من أربع نساء على إنشاء مركز نسائي 

صغير غير رسمي في معرة النعمان إليواء النازحات باإلضافة إلى روضة أطفال. 

حيث قامت النساء جنباً إلى جنب بتوزيع المساعدات اإلغاثية على العائالت 

وجمع األطفال مع فئة كبيرة من الناس لغرض االحتفال وإجراء تدريب مهني 

إّال جزء صغير جداً من عملهم تقول رشا: "كلما تزايدت  للنساء. وماهدا كله 

االحتياجات، كان المركز حاضراً لتلبيتها كلها" 

كل  خسرنا  لقد  القصف،  بعد  شيء  كل  تغير  "لكن، 
شيء"

تحت  أحياًء  وأطفالها  وزوجها  رشا  دٌفنت  فقدت  وحسب  المركز  يذهب  لم   

األنقاض إلى أن أخرجها المسعفون المحليون.

 تضرر عمودها الفقري بشكل بالغ واضطرت على إثره ألخذ إجازة لمدة سنة 

مع  تتكيف  أن  رشا  على  كان  متحرك،  كرسي  على  واآلن  التعافي.  بغرض 

بالعمل  والتزامها  حماسها  يحبط  لم  كله  ذلك  لكن  الجديد،  حياتها  أسلوب 

اإلنساني.
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