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دائرة المانحين العرب

تبرعات من المانحين

مؤسسة “التعليم فوق الجميع” توقع اتفاقية قطر الخيرية تتبرع بمبلغ مليون دوالر لتوفير
بقيمة  4.9مليون دوالر مع األونروا لتوفير التعليم أدوية و معدات المعالجة الفيزيائية لالجئين
الفلسطينيين في غزة
لألطفال المتضررين من النزاع في سوريا
الدوحة  -وقعت مؤسسة “التعليم فوق اجلميع” – برنامج “علّم
طفال” – مع األونروا إتفاقية لتوفير دعم للتعليم الطارئ ملما يزيد
عن  67,000طفل فلسطيني الجئ يعيشون في سوريا أو هربوا
إلى األردن ولبنان .وسوف تتمكّن األونروا ،بفضل هذه االتفاقية
من التخفيف من بعض آثار النزاع على خدمات التعليم التي
تقدمها .وتتمحور اإلتفاقية حول ثالث أنشطة رئيسية خالل
مدة سنتني:
– توفير التغذية في املدارس،
 تقدمي الدعم النفسي وإدارة مدارس متنقّ لة.وعقب التوقيع ،قالت الدكتورة ماري جوي بيغوزي ،مديرة “علّم
طفال”“ :نحن سعداء بأداء دور في االستجابة إلى هذا الوضع
الشديد الصعوبة ،خاصة وأنه في منطقة مجاورة لنا”.

السيد مارسيو باربوسا ،املدير التنفيذي ملؤسسة التعليم فوق اجلميع(يسار)
والسيد بيتر فورد ،ممثل املفوض العام لألونروا (ميني)
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غزة  -وقعت قطر اخليرية واألونروا إتفاقية لدعم برنامج األونروا
الصحي في غزة .مبوجب هذه االتفاقية ،والبالغة قيمتها مليون
دوالر ،تقوم األونروا بتوريد األدوية ومعدات املعاجلة الفيزيائية
التي يحتاجها الالجئون الفلسطينيون بشكل عاجل ،وذلك عبر
شبكة املراكز الصحية التابعة لها.
قال املهندس محمد أبو حلوب ،نائب مدير مكتب قطر اخليرية
في غزة خالل زيارته لألونروا في ديسمبر  “ :2013إن قطر اخليرية
ملتزمة بدعم احتياجات الالجئني الفلسطينيني من خالل
األونروا”  ،و أضاف  ”:إننا نتقدم بالشكر اجلزيل واإلمتنان لكل
أولئك الذين يضعون ثقتهم بقطر اخليرية ،و نخص بالذكر الذين
يقدمون الدعم لبرامج املعونة اإلنسانية التابعة للجمعية
واستجابوا لنداء قطر اخليرية بتقدمي التبرعات”.

أدوية أساسية جاهزة للتوزيع في مركز صحي في غزة
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تبرعات من المانحين
هيئة األعمال الخيرية تساهم في توفير مالبس هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية تدعم برنامج خلق
شتوية لالجئين الفلسطينيين من سوريا في عمان فرص عمل في غزة بمليون دوالر
تبرعت هيئة األعمال اخليرية اإلماراتية مبا مجموعه  254عمان  -وقعت هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية باململكة العربية
قسيمة لشراء مالبس شتوية من محالت ضراغمة التجارية ،السعودية واألونروا اتفاقية بقيمة مليون دوالر لتوفير فرص عمل
تبلغ قيمة القسيمة الواحدة منها  24دوالرا .وقد مت توزيع تلك في قطاع غزة.
القسائم على أطفال سوريني وفلسطينيني ممن فروا من النزاع سوف متكن هذه املساهمة  210الجئ خريج جامعي من احلصول
في سوريا الذين يدرسون حاليا في مدارس تابعة لألونروا في على تدريب ووظيفة من خالل برنامج خبق فرص العمل الذي
مخيمي البقعة وماركا قرب عمان.
تديره األونروا.
لقد وصل عدد الالجئني الفلسطينيني من سوريا في األردن إلى
 11,000الجئ ،حوالي نصفهم من األطفال .ومع بداية ديسمبر
 ،2013بلغ عدد الطلبة القادمني من سوريا الذين يدرسون في
مدارس األونروا في األردن  1,810طالبا وطالبة ،منهم  762طالبا
وطالبة من أبناء الالجئني الفلسطينيني و  1,048من الطلبة
السوريني.

إحدى املستفيدين من برنامج إيجاد فرص العمل في غزة

القسائم املوزعة من طرف هيئة األعمال اخليرية (ديسمبر )2013

ويأتي هذا التوقيع عقب توقيع مذكرة تعاون مشترك مؤخرا
لتقدمي مساعدات لالجئني الفلسطينيني ،امتدادا للتعاون
املتبادل السابق بينهما في تقدمي مساعدات غذائية طارئة
لالجئني الفلسطينيني في غزة وسوريا وكذلك إيجاد فرص
العمل وتوفير معدات طبية الزمة في قطاع غزة.
شركة  - SAPالشرق االوسط وشمال افريقيا
تدعم الطالب الالجئين الفلسطينيين في غزة
للسنة الثانية على التوالي

توزيع مستلزمات صحية ممولة من طرف هيئة األعمال اخليرية على
الالجئني القادمني من سوريا في سايبر سيتي باألردن (أكتوبر )2013
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جددت شركة  - SAPالشرق األوسط وشمال افريقيا ،وهي
من أهم الشركات املتخصصة في البرمجيات التطبيقية
للشركات ،املبادرة التي يديرها موظفوها «العودة إلى املدرسة»
للسنة الثانية على التوالي ،وذلك لتدعم هذه السنة الالجئني
الفلسطينيني الذين فرّوا من سوريا إلى غزة .سوف تستخدم
املساهمة ،والتي تبلغ  2,000دوالر ،لتوفير األدوات املدرسية
للمستفيدين.
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دائرة المانحين العرب

زيارات وفعاليات في المنطقة

األونروا والمملكة العربية السعودية تطلقان المفوض العام لألونروا يشكر المملكة العربية
مشاريع في الضفة الغربية قيمتها  14مليون السعودية على دعمها
دوالر

الرياض  -زار املفوض العام لألونروا ،السيد فيليبو غراندي،
الضفة الغربية  -في نوفمبر  ،2013نظمت األونروا مراسم اطالق العاصمة السعودية يوم  3مارس،في زيارة أخيرة له قبل أن يترك
املمولة من قبل اململكة منصبه مع األونروا ،وذلك للتعبير عن شكره للمسؤولني في
مجموعة من مشاريع إعادة اإلعمار
ّ
العربية السعودية بواسطة صندوق التنمية السعودي بقيمة اململكة العربية السعودية لدعم اململكة السخي واملستمر
للوكالة خالل فترة واليته.
 14مليون دوالرا ً .
وقد عبر السيد بيتر فورد ،بالنيابة عن السيد فيليبو غراندي،
املفوض العام لألونروا ،عن تقديره لهذه املساهمة السخية.
هذا البرنامج يتضمن عدة مشاريع مبا فيها اعادة إعمار  180وحدة
سكنية وتأهيل  750منزل في مخيمات الالجئني الفلسطينيني
في الضفة الغربية .كما مت تخصيص جزء من املنحة إلعادة
إعمار وتأهيل  3مدارس ومركز صحي في اخلليل.

معالي املهندس يوسف البسام ،نائب الرئيس والعضو املنتدب للصندوق
السعودي للتنمية (وسط-يسار) ،وهو يسلم درعا إلى السيد فيليبو
غراندي ،املفوض العام لألونروا (وسط) ،تقديرا إلجنازاته في خدمة الالجئني
الفلسطينيني مع األونروا

وأعرب السيد غراندي ،الذي سيترك الوكالة في نهاية مارس،
عن امتنانه لتقدمي مجموعة من التبرعات الهامة في عام 2011
و  2013والتي جعلت من اململكة العربية السعودية ثالث أكبر
متبرع لألونروا .وقد مكنت التبرعات في عام  ،2013األونروا من
متويل مشاريع حيوية في مجاالت التعليم والرعاية الصحية
السيد فيليبيه سانشيز (وسط) ،والسيد بيتر فورد (يسار) واملهندس منير واإلسكان والبنية التحتية ،هدفها حتسني حياة الفلسطينيني
منه ،أثناء مراسم تدشني املشاريع املمولة من طرف الصندوق السعودي الذين يعيشون حتت االحتالل في الضفة الغربية وقطاع غزة،
للتنمية
والتخفيف من معاناة الفلسطينيني احملاصرين في سوريا،
وكذلك دعم الالجئني احملتاجني في لبنان .وقد بلغت قيمة هذه
التبرعات  151مليون دوالر و سلمت أساسا من خالل الصندوق
السعودي للتنمية.
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زيارات وفعاليات في المنطقة
معرض في الجامعة األمريكية في الشارقة الدكتور مجد ناجي يتبرع إلى األونروا خالل
حفل باإلمارات بحضور محمد عساف
يسلط الضوء على المعاناة الفلسطينية
الشارقة  -نظمت األونروا معرضا ً حول ظروف عيش الالجئني
الفلسطينيني في اجلامعة األمريكية بالشارقة ،حتت شعار
«املكان ،الزمان ،الكرامة ،احلقوق :حتسني مخيمات الالجئني
الفلسطينيني» من  5إلى  14نوفمبر.
نظم املعرض حتت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو اجمللس األعلى وحاكم إمارة الشارقة،
الذي تبرع في السابق بسخاء لألونروا ألجل دعم مشروع هام
حلفظ سجال ّت الالجئني الفلسطينيني.

ق ّدم الدكتور مجد ناجي ،مدير عيادة ليبرتي لطب األسنان تبرعا
لدعم األونروا ،بقيمة  100,000درهم إماراتي (حوالي 27,000
دوالر) .و قد استلم الشيك الفنان محمد عساف ،الفائز بلقب
“ ،”Arab Idol 2013وسفير النوايا احلسنة لألونروا ،خالل حفل
نظم في فندق جميرا أبراج اإلمارات ،والذي حضره املئات من
النجوم واإلعالميني والصحافيني.

ويعطي املعرض نظرة شاملة عن الظروف الصعبة في مخيمات
الالجئني وعن تطويرها ،من خالل صور ووثائق وشهادات لالجئني
الفلسطينني من ستة مخيمات في األردن وفلسطني ولبنان
وسوريا.
وقد افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
ولي عهد ونائب حاكم الشارقة املعرض ،بحضور السيدة مارغو
إيليس ،نائبة املفوض العام لألونروا ،وبحضور فريق قسم البنية
التحتية وحتسني اخمليمات في األونروا.
الدكتور ناجي (يسار) ومحمد عساف (ميني) أثناء حفل عيادة ليبرتي

وقد ألقى محمد عساف كلمة على احلاضرين ،هنأ فيها الدكتور
ناجي مبناسبة هذا احلفل السنوي لعيادة ليبرتي لطب االسنان،
وشكره على تبرعه الكرمي .وذكر محمد عساف املدعوين بوصاية
األونروا وباخلدمات التي تقدمها خلمسة ماليني الجئ فلسطيني.
وشرح أنه كالجئ فلسطيني من مخيم خان يونس بغزة ،يعرف
الوضع الصعب الذي يعيشه الالجئ كل يوم و يعرف التحديات
مهامها.
التي تواجهها األونروا أثناء أداء
ّ
كما دعا عساف املدعوين ،والذين ميثلون العديد من وسائل
اإلعالم والشركات ،إلى دعم األونروا ،وذلك أوال من خالل نشر
رسالتها ووضعها احلالي ،وثانيا بالتبرع.
سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي (وسط الصورة)،
السيدة منى بديري ،مديرة قسم البنية التحتية وحتسني اخمليمات باإلنابة
في األونروا (ميني الصورة) و الدكتور توماس هوكستيتلر مدير اجلامعة
األمريكية في الشارقة (يسار الصورة)
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زيارات وفعاليات في المنطقة
مركز طولكرم الصحي يستقبل سكان زيارة ميدانية إلى مشروع الحبتور في الضفة
المخيم
الغربية
الضفة الغربية  -زارت دائرة املانحني العرب مركز طولكرم
الصحي ،بالقدس الشرقية ،والذي فتح أبوابه لالستشارات في
نهاية سبتمبر  .2013مت بناء وجتهيز هذا املركز بفضل مساهمة
كرمية من مؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان لألعمال اخليرية
واإلنسانية ،بلغت  1.4مليون دوالر .سوف يساهم هذا املركز في
توفير اخلدمات الصحية لكافة سكان اخمليم ،والذين يزيد عددهم
عن  18,000الجئ.

ماريا محمدي وأعضاء من مجتمع أم اخلير

الضفة الغربية  -قامت دائرة املانحني العرب ،بزيارة إلى أم اخلير،
أحد املوقعني في الضفة الغربية اللذان استفادا من مشروع
خلق فرص العمل املمول من طرف مؤسسة خلف احلبتور،
وبفضل تبرع سخي بقيمة 180,000دوالر ،مت توظيف  39الجئ
فلسطيني في أم اخلير و 52في وادي فوكني ،قاموا بعدة أنشطة
زراعية من ضمنها تطوير نظام الري و وزرع أشجار ،مما يعزز تواجد
اجملتمعات البدوية في األراضي املهددة بتوسع االستيطانات.
ماريا محمدي (وسط الصورة) مع فريق مركز طولكرم الصحي

معدات طبية داخل املركز الصحي لطولكرم
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شجرة زيتون جديدة غرست في الضفة الغربية
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زيارات وفعاليات في المنطقة
مانحو األونروا من البلدان العربية وغيرهم استمرار تقدم المشاريع البنائية الممولة من
يجددون دعمهم للوكالة في اجتماع في طرف الصندوق اإلسالمي للتنمية في غزة
نيوويورك
نيويورك  -ج ّدد مانحو األونروا من البلدان العربية وغيرهم دعمهم
للوكالة في اجتماع على املستوى الوزاري ،عقد في نيويورك على
هامش االجتماع السنوي للجمعية العامة لألمم املتحدة في
سبتمبر .وقد ترأس االجتماع األمني العام لألمم املتحدة السيد
بان كي مون ،ورئيس جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي.
وقد حضر االجتماع الوزير األول لدولة فلسطني ،الدكتور رامي
حمد اهلل ووفد مكون من كبار ممثلي البلدان األعضاء في جامعة
الدول العربية والبلدان املانحة لألونروا .وقد ركز املشاركون على
وضع األونروا احلرج ،والذي نتج عن ازدياد الطلب على خدماتها،
وكذلك على ضرورة معاجلة الصعوبات املتزايدة التي يعاني منها
الالجئون الفلسطينيون ،خاصة في األراضي احملتلة ونتيجة
لالضطرابات التي تعرفها املنطقة جرّاء األزمة املستمرة في
سوريا.

غزة  -قام املهندس منير منه ،مسؤول العالقات اخلارجية
واملشاريع في دائرة املانحني العرب بزيارة ميدانية ملشروع بناء
جسر في قطاع غزة ،وذلك ملتابعة سير هذا املشروع .بعد إنهائه
في أواخر سنة  ،2014سوف يربط اجلسر بني شمال القطاع
مول الصندوق اإلسالمي للتنمية هذا املشروع الذي
وجنوبه .وقد ّ
تبلغ قيمته  1,605,000دوالر.
كما زار املهندس منير منه مشروع بناء مركز رفح الصحي في
غزة واملمول من نفس املؤسسة مبيزانية  3,210,000دوالر .وبعد
إنهائه في  ،2014سوف يوفر هذا املركز خدمات الرعاية الصحية
حلوالي  50,000الجئ.

وقد عبر الوزراء عن قلقهم بشأن الوضع املالي املأساوي لألونروا،
وأكدوا على أهمية احملافظة على وكالة صلبة كداعم لالستقرار
في املنطقة ،وفي ختام االجتماع ،أكّد الوزراء على التزامهم
بتقدمي دعم مالي لألونروا ميكن لألونروا االعتماد عليه على املدى
البعيد .كما جدد املانحون العرب تعهدهم بأن تصل تبرعاتهم
إلى  7.8%من ميزانية األونروا العامة وأن يتم احلفاظ على هذا
املستوى ،وذلك وفقا لقرارارت سابقة اعتمدتها جامعة الدول
العربية.
املهندس منير منه مع فريق املهندسني في موقع بناء جسر غزة

فيليبو غراندي ،املفوض العام لألونروا (ميني الصورة) أثناء االجتماع في
نيويورك

www.unrwa.org
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زيارات وفعاليات في المنطقة
األونروا تحضر مؤتمرا حول مؤتمر القمة األونروا تحفظ تجربة الالجئين الفلسطينيين
بالنظام الرقمي
العالمي لالبتكار في التعليم
الدوحة  -حضر وفد من األونروا ،يترأسه فيليبو غراندي ،مؤمتر
القمة العاملي لالبتكار في التعليم (وايز) في الدوحة في أكتوبر
.2013
وأطلق وايز في العام  2009مببادرة من مؤسسة قطر حتت رعاية
السمو الشيخة موزا بنت ناصر ،رئيسة مجلس إدارة
صاحبة
ّ
مؤسسة قطر.

القدس الشرقية – تعلن األونروا باعتزاز عن عرض اجلزء األول من
أرشيفها الذي مت حتويله إلى النظام الرقمي مؤخراً .يضم هذا
اجلزء أكثر من نصف مليون مادة من صور النيجاتيف والصور
املطبوعة والشرائح املصورة واألفالم وأشرطة الفيديو تغطي
جميع جوانب حياة الالجئني الفلسطينيني وتاريخهم من سنة
 1948وحتى يومنا احلاضر .وقد مت إجناز هذا املشروع بفضل تبرع
سخي من طرف مؤسسة التعاون وبنك فلسطني وباديكو
والوطنية وجوال ،وكذلك حكومتي فرنسا والدمنرك.

يُع ّد مؤمتر القمة وايز منص ًة دولية متعددة القطاعات للتفكير
اخلال ّق والنقاش والعمل الهادف من أجل بناء مستقبل التعليم متثل اجملموعة األولى من الصور واألفالم ذات القيمة الرمزية
من خالل االبتكار.
البالغة جزءا ً من معرض يحمل اسم “الرحلة الطويلة” مت إفتتاحه
يوم  28نوفمبر /تشرين الثاني في مركز املعمل في مدينة القدس،
إنها مبادرة قائمة على مدار السنة ،ويشكل املؤمتر مرجعا عامليا البلدة القدمية .وقد أدرج األرشيف في سجل “ذاكرة العالم” لدى
للمناهج التعليمية اجلديدة .يُرّوج وايز من خالل القمة السنوية اليونسكو ،والذي يتضمن مجموعات من املواد ذات األهمية
ومجموعة البرامج املستمرة على حد سواء إلى التعاون وبناء الثقافية والتاريخية املميزة.بعد اختتام املعرض في مركز املعمل،
مستقبل التعليم.
يوم  28كانون الثاني/يناير  ،2014سيتجول على املدن الرئيسية
في مناطق عمل األونروا في الضفة الغربية ،وقطاع غزة ،واألردن،
ولبنان ،وسوريا ،حينما يسمح الوضع السائد بذلك .وسيزور في
الوقت ذاته أربعة مراكز للثقافة والسياسة في أوروبا وأمريكا
الشمالية.
وتدشن األونروا أيضا ً موقعا ً إلكترونيا ً مرافقا ً لألرشيف الرقمي،
حيث ستكون  1,948صورة متوفرة:
http://archive.unrwa.org

©EAA/EAC

من اليسار :صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ،غوردن براون ،الوزير األول
البريطاني األسبق ،ممثلو منظمات اليونيسكو واليونيسيف واملفوضية
السامية لشؤون الالجئني و األونروا.

www.unrwa.org
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متدربون في مجال ميكانيك السيارات مبركز التدريب املهني التابع لألونروا
في غزة

دائرة املانحني العرب
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أصوات من  ...غزة

سفير الشباب والنوايا الحسنة لألونروا  -صوت
ذات صدى عالمي من مخيم خان يونس :
محمد عساف

عني السيد فيليبو غراندي في شهر يونيو محمد عساف ،الفائز
بلقب  Arab Idolلسنة  ،2013سفيرا الشباب والنوايا احلسنة
لألونروا ،وهو أول شخص يحظى بهذا املنصب في تاريخ الوكالة.
ويصف عساف ،الذي يبلغ الثالثة والعشرين من العمر ،نفسه
بأنه "إبن األونروا" باعتباره الجئا فلسطينيا نشأ وترعرع في
مخيم خان يونس بقطاع غزة.
وفي نوفمبر ،التحق عساف بوفد من األونروا واألمم املتحدة والدول
األعضاء في مقر الرئاسة العامة لألمم املتحدة مبدينة نيويورك
وهم يقومون بإحياء الذكرى اخلامسة والثالثني لليوم العاملي
للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقام عساف أثناء جولته في الواليات املتحدة بتقدمي وصلة
غنائية أمام املئات من املندوبني في األمم املتحدة ،وعمل على
إيصال األصوات واألحلان الفلسطينية إلى نيويورك بأغنية عن
التضامن .وفي معرض حديثه عن فخره بإيصال صوت الالجئني
الفلسطينيني الشباب إلى نيويورك ،قال عساف:

"أود أن أذكركم بأن الماليين من الالجئين
الفلسطينيين اآلخرين – الشباب والشابات الذين
ال يقفون اليوم أمامكم – هم مثلي تماما.
وعندما نحتفل بهذا اليوم العالمي للتضامن،
فإنهم هم الذين نحن بحاجة ألن نتذكرهم.
إننا هنا اليوم لنظهر تضامننا معهم ومع
آمالهم وعن حقهم في مستقبل أفضل
وأكثر إشراقا".

www.unrwa.org

وفي معرض وصفه لدور عساف كسفير إقليمي للشباب ،قال
املفوض العام بأنه قد مت تكليفه مبهمة إيصال رسالة الوكالة
للشباب وشرح جهودها في مساعدتهم على اكتساب املهارات
واملعرفة والدعم التي يحتاجون إليها .وبقدر األهمية أيضا،
فإن عساف سيساعد اجملتمع الدولي على أن يفهم بشكل
أفضل آمال وتطلعات واحتياجات الالجئني الفلسطينيني
الشباب .وشدد كال من املفوض العام وعساف على أن الالجئني
الفلسطينيني يواجهون حتديات غاية في الصعوبة في مختلف
أرجاء املنطقة ،وبأن الوضع في غزة يزداد هشاشة بشكل متزايد.
إن الصراع الذي جرى في السنوات القليلة املاضية وإغالق
القطاع قد كان لهم آثارا خانقة على سكان القطاع ،وحتديدا
على جيل الشباب الذين نشأوا محاطني بالعنف والعزلة وفي
بيئة من الفقر املتزايد وانعدام األمن .وفي الوقت الذي يزداد فيه
خطر أن تصبح غزة غير صاحلة للعيش فيها بشكل كامل ،فإن
آمال أولئك الشباب مبستقبل آمن وسلمي يعتمد على دعم
اجملتمع الدولي.

فيليبو غراندي يهنئ محمد عساف على تعيينه سفيرا للنوايا
احلسنة لألونروا
دائرة املانحني العرب
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الحالة الطارئة في سوريا
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من ضمن الالجئين الفلسطينيين قبل نشوب النزاع ،كانت األونروا تدير  23مركزا صحيا
في سوريا ال ،540,000جميعهم في سوريا ،بينما حاليا انخفض هذا الرقم إلى  11مركز
صحي و  8مراكز صحية أصغر في جميع أنحاء البالد.
تقريبا في حاجة إلى املساعدة.

مت تهجير 63%
في سوريا.

من ضمن مدارس األونروا ال 118في سوريا ،فإن  42منها
من الالجئني الفلسطينيني فقط تعمل حاليا .لقد منحت وزارة التربية لألونروا
القدرة على الوصول إلى  36مدارس إضافية ،مما مكّن
الوكالة من الوصول إلى  47,000طالب من طالبها.
منذ بداية النزاع ،لقي  10من موظفي األونروا مصرعهم.
حصل

أكثر من 100,000

مستفيد على مساعدات
نقدية في دمشق وحدها.
© unrwa/archives

مخيم جرمانا في سوريا

www.unrwa.org

مت توزيع حوالي  140,000طرد غذاء
عائلي.

دائرة املانحني العرب
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تقاطع طرق األزمات :اليرموك ،سوريا ومحنة الالجئين الفلسطينيين
مقتطفات من محاضرة ألقاها السيد فيليبو غراندي ،المفوض

العام لألونروا في الجامعة األمريكية في بيروت –  25فبراير 2014

“وجد الفلسطينيون في سوريا ملجآ وفّر لهم األمن والطمأنينة
والرحمة في عام  .1948وألكثر من ستة عقود ،متكنوا من توفير
الرعاية ألسرهم وجملتمعاتهم واندمجوا في االقتصاد وشكلوا
جزءا فرعيا من النسيج الثقافي والفكري للمجتمع السوري
النابض باحلياة والفخر .وكانت اخمليمات الفلسطينية وخدمات
األونروا املتواجدة فيها قد شكلت مكان استقرارهم .وقد كانت
األونروا توفر أحسن ممكن دعم لالجئني الفلسطينيني في هذه
األماكن.
ثم جاءت هذه احلرب القاسية .يصادف الشهر املقبل بداية
السنة الرابعة من الصراع .حتى بعد مرور عامني من بداية النزاع،
كنا مازلنا نأمل أن الفلسطينيني ومخيماتهم قد تظل مبنأى
عن العنف .غير أن الوضع قد تغير في ديسمبر  ،2012عندما
عم القتال مخيم اليرموك ،وهو إحدى ضواحي دمشق التي
ّ
تستضيف واحدة من أكبر اجملتمعات الفلسطينية التي تعيش
في املنفى.
وخالل عدة أشهر من العام املاضي ،كان الدخول واخلروج
مراقبا بشدة من قبل األطراف املتحاربة ،ولكنه كان باإلمكان
االستمرار في تقدمي بعض املساعدات للسكان .و أصبح الوصول
إلى السكان أصعب فأصعب إلى أن صار اخمليم حتت احلصار في
سبتمبر.

وقد استمر هذا الوضع لعدة أشهر ،مع عدم قدرتنا على تقدمي
أي نوع من اإلعانات ،إلى أن توصل األطراف إلى اتفاق هش سمح
لنا بتوزيع بعض املساعدات الغذائية في  18يناير.
سكان اخمليم الذين رأيتهم باألمس والذين خرجوا مثل أشباح
من أعماق اليرموك ،كما لو أنهم كانوا في حصار في القرون
الوسطى ،أفادوا بأنهم كانوا يعيشون بأكل العشب والتوابل
مختلطة في املاء واألعالف احليوانية .وقد أحرقوا األثاث على
شرفات منازلهم للتدفئة وعانوا من سوء تغذية وجفاف حاد.
وقد لقي الكثير مصرعهم نتيجة إصابتهم بأمراض ميكن
عالجها بسهولة.
لقد أصبح مخيم اليرموك ميثل جميع األماكن  -بالنسبة
للفلسطينيني وخاصة الالجئني منهم -التي أصبح فيها حتكم
الفرد في حياته بنفسه وهما وحيث ميكن أن يختفي األمن الذي
توفر على مر ّ العقود بني عشية وضحاها ،وحيث يتم مصادرة
األراضي ،وهدم املنازل واحلرمان من احلقوق ووضع قيود على
السفر وخسران فرص العمل واالستياء وحيث تسود األحكام
املسبقة على الفرد .اليرموك هو غزة ،السجن في الهواء الطلق.
اليرموك هو مخيم نهر البارد ،الذي دمرته القنابل .اليرموك هو
جنني وصبرا وشاتيال وتل الزعتر .اليرموك هو الطرد من الكويت
وعام  1967وما يعود إلى النكبة .كان رمزا للصمود .وإذا لم
نتصرف بسرعة ،فإنه سيصبح رمزا للحرمان ،ورمزا لتاريخ
احلرمان املتكرر”.
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بعد جتميعهم في شار ع اليرموك ،هرع سكانه للوصول إلى نقطة توزيع املواد الغذائية

www.unrwa.org
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قسم العالقات الخارجية واالتصاالت
األونروا
الرئاسة العامة
عمان  -األردن
t: (+962 6) 5808511
f: (+962 2) 5808176
e: eramman@unrwa.org

www.unrwa.org
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