
تمثـــل المصاعب حافزًا لوالدة األفكار والمشـــاريع وللبحث عن ســـبل لمواجهة التحديات، 
فكل من يشـــاهد المخيمات، والمهجرين العالقين في خيـــام ال تقيهم حر الصيف وال ترد 
عنهم برد الشـــتاء، يشـــعر بأن الوضع ال يحتمل االنتظار أو التأجيل، وأن شيئًا ما يجب فعله 
فورًا. هكذا ولدت فكرة مجمع راما الســـكني التي أطلقها فريق غراس النهضة بالتعاون 
مع مؤسســـة بناء للتنمية، والهدف هو بناء مجمع يوفر الســـكن الكريم واآلمن لخمسين 

عائلة من العائالت المهجرة في شمال سوريا، وليكون خطوة أولى باتجاه حلول دائمة. 

منذ البداية، شـــكل تأميـــن الكلفة العالية لتنفيذ المشـــروع تحديًا هائـــًال، ولهذا الغرض، 
وبعد جوالت من العصف الفكري وصراع االقتراحات جاءت الفكرة المطلوبة، حيث قامت 
المنظمتان المشـــتركتان وهما "غـــراس النهضة" و"بنـــاء للتنمية" بإطـــالق حملة لجمع 
ــى $2,000 للوحدة  تبرعات بقيمة $200 للســـهم الواحد في الوحدة الســـكنية، وصوًال إـل

السكنية الكاملة. 

حققت الحملـــة التي جرى إطالقها بدايـــة العام 2021 إقباًال الفتـــًا، إذ كان بإمكان كل 
شخص المساهمة بشكل فعال وحقيقي في حل أزمة كبيرة من خالل مبلغ بسيط نسبيًا، 

مبلغ يمكن زيادته بحسب إمكانيات كل مساهم.  

استنادًا إلى ذلك، جرى تصميم المجمع وفق المعايير النظامية، وتم اختيار الموقع ليكون 
بجوار شـــبكة الطرق العامة في منطقة حارم قرب الحدود الســـورية التركية، حيث أنشئت 
شـــبكة للطرق الداخلية ونصبت أعمدة لإلنارة الشمســـية وُمدت شبكتان للصرف الصحي 

وتصريف المياه. 

تألـــف كل منـــزل من غرفتين مع المرافق (حمام ومطبخ مســـتقل) بمســـاحة تبلغ 42 م2، 
بحيث يناسب عائلة من 5 أفراد. 

تـــم تصميم هذه الوحدات الصغيرة بحيث تصبح منـــازل حقيقية بكل المعايير، حيث بنيت 
أســـقفها من البيتون، كما تم تجهيزها بالتمديدات الكهربائية األساســـية وأنابيب المياه 
والصـــرف، وحرص المنفذون على تأمين مســـاحة كافية بين المنـــازل تمنح األطفال مكانًا 
آمنـــًا للعب، كما جرى تخصيص مســـاحة خاصة إلنشـــاء حديقة في موقع مناســـب وســـط 

المجمع. 

ُفرشـــت أرضية المجمع بالحصى منعًا لتشكل األوحال، وجرى تزويدها بقنوات تمنع تجمع 
مياه األمطار.  

اختيار المســـتفيدين جرى وفق معايير عادلة ومناســـبة، وقامت منظمة "غراس النهضة" 
بتوقيع عقود رســـمية معهم تحدد طبيعة هذه العالقة وشـــروطها، فيما تولت مؤسسة 
"بناء" الجانب الهندســـي واإلنشـــائي. انطلقت أعمال اإلنشـــاء في الموقـــع منتصف عام 
2021، ومع حلول منتصف الشهر الماضي كانت جميع مراحل البناء واإلكساء في المجمع 
قد اكتملت، وبدأت بعدها مرحلة التسليم، حيث تسلم رب كل أسرة مفاتيح منزله الجديد، 

وجرى تحديد موعد االنتقال للمجمع وجرى اختيار لجنة من األهالي لإلدارة. 

بالنســـبة للســـكان الجدد، فإن يوم اإلثنين، 31 يناير 2022، كان يومـــًا مميزًا للغاية، فهو 
التاريـــخ الذي انتقلت فيه خمســـون عائلة مهجرة من حياة الخيام الصعبة إلى مســـاكنها 

الجديدة بعد معاناة استمرت لسنوات.   

نجاح المشـــروع جـــاء بفضل تضافر جهود عـــدد كبير من األطراف على رأســـها المتبرعون 
ــي الذين كان إلســـهاماتهم ودعمهـــم الدور األبرز ـفــي إنجاز هذا  والمســـاهمون واألهاـل
العمل. وال شك بأن الدعم الكبير الذي حظي به المجمع يمثل دليًال على أن هذا النوع من 

المشاريع المستدامة يعتبر أولوية حقيقية بالنسبة للسكان ويضع حدًا لمعاناتهم.  

وأخيرًا ال بد من اإلشـــارة إلى الســـبب وراء تسمية المجمع السكني باسم "راما". إنها شابة 
ســـورية تعرضـــت لالختطاف من أمام منزلها في دمشـــق عـــام 2012، وال تـــزال مفقودة 
ومجهولة المصير حتى اليوم. راما والتي ستكمل 36 عاما بعد شهرين، عرفت بين أقرانها 
وعائلتها بأنها شـــعلة من النشـــاط والمحبة، وكانت من المساهمين في تأسيس منظمة 
غـــراس وعملـــت فيها إلى حيـــن اختفائها، وقـــد تم إطالق اســـمها على المجمـــع تقديرًا 

لجهودها.  

ال شيء يمكن أن يوصل هذا المشروع إلى نهايته الحقيقية، سوى أن يحتفل أهالي هذا 
المجمع بزيـــارة تقوم بها "رامـــا" بعد انتهاء محنة خطفها، وأن يســـتقبلها الســـكان 

ويباركوا لها الحرية ولجميع المختفين والمخطوفين والغائبين.  

يمكنكم االطالع على مجمع طارق السكني 
لـــه عبـــر الضغـــط هنـــا الجديـــد والتبـــرع 

مجمع طارق السكني

قصــة رامـــا
 ومجمعها السكني


