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الداعمون األعزّ اء،
زرت بيتهــا ،المتواضــع جــداً و الكريــم
فــي ذات يــوم مــن رمضــانُ ،
ـاؤال بأنهــا
فعال.قالــت لــي ووجههــا يشـ ّـع ثالثــة عشــر طموحــاً وتفـ ً
ً
تريــد أن تكــون إعالميــة مثلــي .جملــة ســمعتها مــراراً وتكــراراً مــن
كبـ ٍـار و صغـ ٍـار .حلــم فضفــاض يلمــع فــي الذهــن بأضوائــه وســلطته
ـأن طريــق الوصــول طويــل وســلّ م الصعــود شــاق.
دونمــا إدراك بـ ّ
تحديــت جــودي أن تجــري معــي مقابلــة ســريعة وهكــذا
يومهــاّ ،
أي تحضيــر .جابهتنــي بثالثــة أســئلة تســبر مســيرتي
بــدون ّ
تعد لها األســئلة،
ـخصيتي ،و بـ ُ
ـدأت أطــرح األســماء عليهــا كــي ّ
وشـ ّ
وفــي كل مـ ّـرة كانــت تنجــح فــي االختبــار .ذهنهــا صافــي ،مفرداتها
بجديتهمــا وصفائهمــا.
مميــزة ،وعيناهــا تجبرانــك علــى البــوح
ّ
تيقنــت أن هــذه الطفلــة موهبــة فطريــة إلعالميــة عربيـ ّـة
عندهــاّ ،
حقيقيـ ّـة ،ولكــن كيــف لحلمهــا أن يتجــاوز واقعهــا الصعــب؟! َفجــودي الجئــة مــع أمهــا وأختهــا ،بــدون ســند أب
توفــر ،وهــي علــى هــذه األحــوال تُ عتبــر محظوظــة ألن هنــاك
وال مصــدر رزق .علــى الفرشــة تنــام وتــأكل إذا ّ
ترحــب بهــا .ولكــن ،صدقــاً  ،كيــف لــي أن أحمــي هــذه
ســقف وبــاب يحميانهــا ،مدرســة
بالمجــان تعلّ مهــا ،وحــارة ّ
ّ
ـف أمــوال المســاعدات وتجــد نفســها مــع ّأمهــا بــدون حمايــة أو دعــم؟ كيــف ســيبقى
الصبيــة مــن خطــر أن تجـ ّ
ّ
حيــاً إذا نهشــها الجــوع والمــرض والجهــل؟
حلمهــا ّ
التبرعــات لمســاعدتها فــي مشــروعها الحالــي فــي قنــاة
قصــة جــودي علــى صفحتــي ،انهمـ ْ
عندمــا عرضـ ُ
ـرت ّ
ـت ّ
ُ
تكفــل بتكاليف االنترنت ،وأخرى ســاعدت
تكفــل بتقديــم عـ ّـدة تصويــر حديثــة ،وآخر ّ
اليوتيــوب .أحــد فاعلــي الخيــر ّ
فــي ظهورهــا فــي لقــاء تلفزيونــي ،وآخــرون ســاهموا بتمويــل اإلعــان لرفــع عــدد متابعــي القنــاة الخاصــة بهــا!
بخطوات صغيرة منّ ا ،نضع طوبة فوق طوبة كي نبني جداراً منيعاً يحمي حلم جودي...
هــذا مشــروع طويــل ،مشــروع الحفــاظ علــى جــودي وغيرهــا الكثيــر مــن األطفــال الالجئيــن .مشــروع ُيبقــي
ـمعت كثيــراً مــن قصــص الالجئيــن أثنــاء زياراتــي مــع المفوضيــة
مؤخــراً  ،سـ
ّ
فــي أرواحهــم و أحالمهــم النقــاء.
ُ
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ...قصـ ٌـص أصعــب فــي المخيمــات العائمــة علــى بحــر مــن البــؤس،
تؤجــر البيــوت لهــم بأضعــاف
ّ
والكارافانــات القابعــة وراء األســاك الشــائكة ،أو فــي األحيــاء
المكتظــة حيــث ّ
يســميهم أخــوة ،فهنــاك فــي بلــدان أخــرى مــن
اســتغالال ...وإن كان هنــاك فــي بلــدان معينــة مــن
الســعر
ّ
ً
مرحــب بهــم...
يتعامــل معهــم علــى أنّ هــم عــبء وغيــر ّ
ـانيتنا كأفــراد و قيــادات و دول .فالالجــئ إنســان
أعتقــد أن طريقــة التعامــل مــع الالجئيــن هــي مقيــاس النسـ ّ
يدفــع ثمــن األزمــات باهظــاً بعــد أن خســر كل شــيء دون ذنــب اقترفــه ...وكان لجــوؤه اضطــرار ،ال َخيــار! لــذا،
مــرة نســاعد فيهــا الالجئيــن فإنّ نــا نحــارب الحــرب وندعــو للســام ،نجابــه الظلــم وننتصــر للعــدل،
ففــي ّ
كل ّ
نبتســم بوجــه الحيــاة القاســية ونشــعل نــوراً يشــتّ ت الظــام...
لكل الجئ.
أطيب األمنيات لكم ،ودمتم سنداً ّ
زينة يازجي
إعالمية
ّ
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خــال رمضــان ،دعوناكــم ألن تذكــروا الالجئيــن والنازحيــن فــي دعائكــم ،وألن تذكروهــم بعطائكــم لتلبيــة أبســط
احتياجاتهــم وأمنياتهــم  -هــم الذيــن يمـ ّـر عليهــم الشــهر الفضيــل وســط ظــروف صعبــة بعيــداً عــن ديارهــم ...وقــد
وجــدوا فيكــم خيــر ســند!
رائعــا.
كان حصولنــا علــى مبلــغ المســاعدة الماليــة قبــل يوميــن مــن العيــد أمــراً ً
دت كثيــراً بأننــي تمكّ نــت مــن شــراء هــذه الهدايــا الصغيــرة لبناتــي حتــى
ُس ِ
ــع ُ
تشــعرن بفرحــة العيــد كبقيــة األطفــال .أم جــودي ،أرملــة الجئــة مــن ســوريا فــي
األردن.

“

الخيــرة مــن داعمينــا الكــرام ،اســتطعنا مســاعدة آالف األســر خــال شــهر رمضــان ليتمكّ نــوا
بفضــل المســاهمات ّ
مــن تأميــن مــا يكفيهــم مــن الطعــام والميــاه لإلفطــار .بــل إن عطاءكــم قــد ســاهم فــي منحهــم ذكريــات جميلــة
بالرغــم مــن ظروفهــم المعيشــية القاســيةَ .فكَ ــم مــن أب وأم أدخلتــم الســعادة والرضــى إلــى قلوبهــم حيــن
المفضــل لديهــم أو شــراء مالبــس جديــدة
ّ
مكّ نتموهــم مــن تحقيــق أبســط أمنيــات أطفالهــم مثــل طهــي الطبــق
لهــم فــي العيــد.
الماليــة
تلقيناهــا مــن توفيــر المســاعدة
لقــد تمكنّ ــا مــن خــال التبرعــات التــي ّ
المعيشــية لـــ 22,000شــخصاً
ّ
ّ
تســاعدهم علــى تأميــن مســتلزمات العيــش األساســية كالمــأوى والطعــام والــدواء لمــدة عــام كامــل.
ـوال إلــى موريتانيــا ،حظيــت األســر الالجئــة والنازحــة بالدعــم
مــن ســوريا إلــى بنغالديــش ،مــروراً بالعــراق واليمــن ،وصـ ً
المفوضيــة.
اإلنســاني فــي أكثــر أيــام حياتهــم عــوزاً  ...شــكراً مــن فريــق
ّ
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أزمة الروهينغا
أثر عطائكم على أرض الواقع

يعيــش اليــوم أكثــر مــن  723,000الجــئ مــن الروهينغــا فــي المخيمــات المنتشــرة فــي منطقــة كوكــس بــزار فــي
بنغالديــش .وبالرغــم مــن التحســين النوعــي للظــروف اإلنســانية فــي هــذه المخيمــات خــال الســنتين الماضيتيــن
بعــد أزمــة اللجــوء الكبيــرة التــي حدثــت بــدءاً مــن أغســطس  – 2017إن كان عبــر تشــييد العديــد مــن المــآوي
الجديــدة واآلمنــة ،أو العمــل علــى تحســين البنــى التحتيــة والمرافــق األساســية ّ -إل أن االحتياجــات تبقــى كبيــرة.
ـوال ،فــإن هــؤالء األســر يعتمــدون علــى الدعــم
و فيمــا يبقــى مصيــر عــودة األســر إلــى ديارهــم فــي ميانمــار مجهـ ً
اإلنســاني للبقــاء علــى قيــد الحيــاة.
هائال في حياة من هم بأمس الحاجة.
قد يبدو األمر عادياً  ،لكن أبسط المساهمات تصنع فارقاً
ً
نحدثكــم هنــا عــن األثــر المديــد لعطائكــم وزكاتكــم .فباإلضافــة الــى الدعــم بأساســيات العيــش اليوميــة فــي
ّ
رمضــان ،كإصــاح المالجــئ وتأميــن الطعــام والميــاه النظيفــة ،فقــد ســاهمتم بزكاتكم في تأميــن األفران والوقود
الــازم للطهــي آلالف األســر فــي المخيمــات .وهــل يمكــن تمضيــة شــهر رمضــان دون طهــي طعــام اإلفطــار؟!
بفضــل مســاهماتكم ،تمكّ ــن الالجئــون مــن تحضيــر موائــد اإلفطــار والعيــد ،وهــذه الهديــة ال يقتصــر أثرهــا
علــى فتــرة شــهر رمضــان فقــط ،بــل يمتـ ّـد إلــى كل مـ ّـرة ســتتمكن هــذه األســر مــن تحضيــر الطعــام فــي قــادم
األيــام.
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قبــل ذلــك ،كان الالجئــون الروهينغــا يضطـ ّـرون لجمــع الحطــب مــن الغابــات المحيطــة .ومــع اإلرتفــاع الهائــل فــي
عــدد الالجئيــن ،بلغــت احتياجاتهــم مــن الحطــب  730طـ ّـن يوميــاً  ،أي مــا يعــادل مســاحة أربعــة مالعــب كــرة قــدم
علــى األقــل مــن األشــجار المقطوعــة .وقــد ّأدى ذلــك إلــى مشــاكل جســيمة علــى عــدة مســتويات ومنهــا األثــر
والصحــة العامــة ،كمــا إلــى إضعــاف تماســك التربــة الــذي يحـ ّـد عــادة مــن مخاطــر الفيضانــات
الســلبي علــى البيئــة
ّ
يتعرضــون
واالنهيــارات األرضيــة .وتبقــى ســامة األطفــال والنســاء الهــدف األساســي بســبب المخاطــر التــي كانــوا
ّ
لهــا فــي رحالتهــم الطويلــة لجمــع الحطــب مــن الغابــات.
إحدى الالجئات ،وهي أم لـ 5أطفال ،أخبرتنا عن رحلتها اليومية الشاقة لجمع الحطب:
كامـال .إنها عمـلية خطرة جداً  .لقد كنت خائفة
“علــينا أن نجـمع الحـطب .إسـتلزم األمر يوماً
ً
جداً طـوال الوقت”.
مــن خــال صنــدوق الــزكاة لالجئيــن ،تمكّ نّ ــا مــن تأميــن الدعــم لالجئيــن الروهينغــا ليتمكّ نــوا مــن إحيــاء رمضــان خــال
ـاهمت زكاتكــم بتأميــن غــاز الطهــي واألفــران لألســر األكثــر حاجـ ًـة فــي
وجودهــم القســري بعيــداً عــن ديارهــم .لقــد سـ َ
رمضــان ،بمــن فيهــم أســر األرامــل واأليتــام والمســنين.

التوقــف عــن الصيــام فــي رمضــان .ســنصوم
ّ
“حتــى ولــو لــم يكــن لدينــا مــا يكفــي مــن الطعــام ،ال يمكننــا
ونفطــر علــى القليــل الموجــود فــي بيوتنــا”.

ليلى ،الجئة من الروهينغا
وناشطة مجتمعية في المخيمات.
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نظمنــا سلســلة مــن اإلفطــارات لالجئيــن الروهينغــا والمجتمــع
بفضــل دعمكــم الكريــم وجهــود فريقنــا علــى األرضّ ،
المضيــف فــي بنغالديــش حيــث التقــوا علــى مــا يجمعهــم شــهر رمضــان المبــارك.
ـا“ :نحــن مــن ميانمــار ،وأشــعر بالســعادة والفخــر إزاء
أحــد الالجئيــن الروهينغــا الحاضريــن ّ
عبــر لنــا عــن ســعادته قائـ ً
هــذه الفرصــة أن نتشــارك طعــام اإلفطــار مــع األســر البنغالديشــية”.
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اإلنسانية
األزمة
ّ
في اليمن
لقد مألتم العيد فرحاً
لمئات العائالت اليمنية النازحة

وأتنقــل بيــن الخيــام
ّ
ـا :ســأرتدي ثيــاب العيــد
قبــل عيــد الفطــر بأيــامّ ،
عبــر لنــا أحــد األطفــال اليمنييــن عــن فرحتــه قائـ ً
ألحصــل علــى العيديــة”.
وأي شــكر يمكننــا أن نرســله لكــم ويليــق بكــم؟ شــكراً مــن أعمــاق
لقــد ّلبيتــم نداءاتنــا لمســاعدة األســر اليمنيــة النازحــةّ ،
القلــب .نشــعر بالراحــة لمعرفــة أن األزمــة اإلنســانية فــي اليمــن تلقــى اهتمامــاً ودعمــاً مــن أهــل الخيــر الذيــن مــا زالــوا
حظــاً .
ملتزميــن فــي إحــداث فــارق إيجابــي فــي حيــاة األســر واألشــخاص األقـ ّـل ّ
تبرعاتكــم ،اســتطعنا تأميــن احتياجــات  4,566شــخص يمنــي لمــدة عــام كامــل .إن دعمكــم هــذا ليــس محــدود
بفضــل ّ
األثــر ،فاألســر التــي ســاعدتموها فــي رمضــان قــد منحتموهــا شــعوراً باألمــان والراحــة ال ُيقـ ّـدر بثمــن ،فهــم يشــعرون
اليــوم بالثقــة لقدرتهــم علــى توفيــر الطعــام والمســكن ألطفالهــم وإعــادة بنــاء حياتهــم مــن أجــل مســتقبل أفضــل.
تُ عتبــر المســاعدات الماليــة مــن أكثــر برامــج الدعــم فعاليــة للمجتمعــات الالجئــة والنازحــة ،وهــي أفضل الخيــارات لتقديم
تلقــي األســر للمســاعدة الماليــة قبــل
المســاعدة لألشــخاص واألســر فــي مواقــع األزمــات اإلنســانية مثــل اليمــن .وإن ّ
حلــول العيــد جعــل هــذه األيــام األخيــرة مــن الشــهر الفضيــل أكثــر يســراً  ،بــل وزادهــا إيجابيـ ًـة وفرحــاً .
وبالتعــاون مــع شــركائنا ،قمنــا بتوزيــع المالبــس واألحذيــة كهدايــا للعيــد علــى مئــات األطفــال النازحيــن ،بمــن فيهــم
مخيــم خريــف فــي محافظــة عمــران غــرب اليمــن.
“غريــب” و “حمــده” فــي الصــور أعــاه اللذيــن يعيشــان فــي ّ
حققتها.
ولكل أمنية ّ
ّ
لكل بسمة رسمتها،
ّ
مجدداً
لك منّ ا ومنهم فائق التقدير والشكر
ّ

أثر عطائكم

السورية
األزمة
ّ
السوريون:
الالجئون
ّ
ينتظرون ...لكنهم غير منسيين.

تمــر األعــوام
اإلنســانية ،وأزمــة الالجئيــن والنازحيــن الســوريين
قرابــة  9ســنوات مــن المآســي
مســتمرةّ .
ّ
ّ
وتتوالــى األيــام ،ومــا مــن نهايــة تلــوح فــي األفــق .يــزداد الشــقاء كل يــوم فــي ســعيهم لتوفيــر أبســط ســبل العيــش
وســط تراجــع التمويــل الداعــم لهــذه األزمــة اإلنســانية .إن وقوفكــم ســنداً لهــم ،وخصوصــاً فــي شــهر رمضــان
المبــارك ،هــو بمثابــة تكافـ ٌـل يعنــي الكثيــر لهــم ولنــا.
ّ
مؤثــراً فــي قلوبهــم وقلوبنــا .فمئــات األشــخاص مــن أهــل الخيــر
لقــد كان لتفاعلكــم مــع قصــص الالجئيــن وقعــاً
التكفــل برعايــة طفــل أو أســرة،
ّ
خاصــة لألســر الالجئــة عبــر
تواصلــوا معنــا لالستفســار حــول إمكانيــة تقديــم مســاعدة ّ
أو حــول ُطـ ُـرق إضافيــة للمســاعدة ...شــكراً لِ نخوتكــم.
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المالية)
العين (المساعدة
ّ

بصمة
ساترتنا ،لوال بصمة العين ،لكنّ ا
قعدنا بالشارع.

“

أبو محمد 80 ،عاماً ،
الجئ سوري في األردن.

قدمنــا المعونــة الالزمــة لـــ 4,181الجــئ ونــازح ســوري مــن األكثــر ضعفــاً واألشـ ّـد عــوزاً فــي
بفضــل دعمكــمّ ،
البديهيــات فــي
األردن ولبنــان ومصــر ،وداخــل ســوريا .إن أبســط المســتلزمات المعيشــية التــي غالبــاً مــا تكــون مــن
ّ
األولويــة نتيجــة ارتفــاع معـ ّـدالت
األوضــاع العاديــة ،كالمــأوى والطعــام والميــاه والــدواء ،كانــت لهــم ضروريــة ولهــا
ّ
الفقــر لديهــم ،وقــد ســاعدتم بعطائكــم علــى تأمينهــا لهــم لشــهور قادمــة.

“بفضل حزمة أدوات المطبخ
سأعد اليوم وجبة
تلقيتها،
التي ّ
ّ
اإلفطار لعائلتي المؤلّ فة
من  25شخصاً ”.
أم محمود،
سورية من حلب.
نازحة
ّ

الطيــب لدعمكــم ،رؤيــة الفرحــة فــي عيــون أم محمــود
ِمــن األثــر
ّ
تلقيهــا حزمــة المســاعدات مــن المفوضيــة خــال شــهر
بعــد ّ
رمضــان المبــارك.

“

أثر عطائكم

جودي

أم جودي

لُ جين

بقصــة أم جــودي وأســرتها التــي نجــت مــن الحــرب واســتطاعت أن
نعرفكــم ّ
خــال الشــهر الكريــم ،أردنــا أن ّ
وتتأمــل بمســتقبل أفضــل.
وبهمتكــم ،باتــت اليــوم تعيــش بأمــان
المفوضيــة.
تلجــأ إلــى األردن بمســاعدة
ّ
ّ
ّ
معكــم ،أعدنــا بعــض الطمأنينــة واألمــل ألم جــودي وأســرتها ،األرملــة واألم التــي تعيــل طفلتيهــا جــودي ولُ َجيــن
بمفردهــا ...بــات بإمــكان هــذه األســرة أن تنعــم ببعــض االســتقرار والســكن فــي منــزل لمــدة عــام.
اضطــرت أم جــودي وطفلتاهــا إلــى الفــرار مــن ســوريا بعــد أن فــارق زوجهــا الحيــاة ،ولجــأوا إلــى األردن حيــث
ّ
المفوضيــة لتوفيــر ســبل العيــش.
تعيــش األســرة اليــوم معتمــدة علــى المســاعدة الماليــة الشــهرية مــن
ّ
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لقــد أحطتــم بهــم بإنســانيتكم وســخائكم فــي رمضــان ،واليــوم ،بــات بإمــكان أم جــودي توفيــر الطعــام والميــاه
النظيفــة لطفلتيهــا وإرســالهما إلــى المدرســة مجــدداً  ،واألهـ ّـم مــن ذلــك هــو تعزيز األمــل واإليجابية في نفوســهم.
يهتمون ألمرنا”.
خيرون ما زالوا
ّ
“أعاد لنا رمضان األمل بالحياة ...أعاد لنا الشعور بأن هناك أشخاص ّ
تقول أم جودي.
المفضلــة خــال الشــهر الفضيــل مثــل “ورق الدوالــي”
ّ
لقــد حظيــت األم وبناتهــا بمتعــة تحضيــر وتنــاول وجباتهــم
(أوراق العنــب المحشـ ّـوة بــاألرزّ واللحــم) و “الكبســة” ( أرزّ ودجــاج) .وفــي العيــد ،احتفلــت الطفلتــان بثيــاب جديــدة
هــذا العــام.
المفوضيــة وبعــض المشــاهير بزيــارة منزلنــا خــال شــهر
“الذكــرى األفضــل لنــا هنــا كانــت عندمــا قامــت
ّ
رمضــان ،وحينهــا َشـ َـعرنا بأننــا أســرة واحــدة .كمــا ذهبنــا أيضــاً إلــى أحــد اإلفطــارات مــع العديــد مــن األســر
األردنيــة حيــث أمضــت طفلتــاي أوقــات ســعيدة باللعــب مــع األطفــال اآلخريــن .كان يومــاً
الالجئــة والعائــات
ّ
رائعــاً ومليئــاً باألمــل حيــث حصــل األمــر األهـ ّـم بالنســبة لــي وهــو رســم الضحكــة علــى وجــه بناتــي”.
وبعــد  ،لــم ينتــه أثــر دعمكــم لجهودنــا الهادفــة لمســاعدة األســر كأســرة أم جــودي علــى إعــادة بنــاء حياتهــم مــن
مقدمــة برامــج علــى التلفزيــون ،وهــي
أجــل مســتقبل أفضــل .فقــد تمكّ نــا أيضــاً مــن تحقيــق حلــم جــودي بــأن تصبــح
ّ
فتــاة مجتهــدة ال يصعــب عليهــا تحقيــق ذلــك .وبعــد لقائهــا باإلعالميــة زينــة يازجــي والشــاعر والمؤلّ ــف شــاكر خزعــل
أثنــاء زيارتهــم لمنــزل األســرة برفقــة المفوضيــة خــال شــهر رمضــان ،قـ ّـررا مســاعدتها لتحقيــق هــذا الحلــم ...وهــا هــي
ـث مباشــر.
جــودي فــي الصــورة أعــاه تظهــر علــى شاشــة التلفزيــون األردنــي فــي بـ ّ
وهمتكم ،سنعمل معاً دوماً لتحقيق أحالم األطفال الالجئين.
بدعمكم
ّ

43,000+
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قبل الختام ...لكم منّ ا فائق التقدير واالمتنان.
شاركَ نا بها الالجئون الروهينغا في رمضان.
إليكم بعض األمنيات الجميلة التي َ

“
“أدعو الله أن يعين مجتمع الروهينغا ليعودوا
جيدة”.
إلى ديارهم بأمان
وصحة ّ
ّ
صاريفول إسالم ،عامل في المجال اإلنساني في
مخيم كوتوبالونغ لالجئين.

“

قدم لنا
“ندعو بالخير لشعب بنغالديش الذي ّ
مكاناً لنعيش فيه ،وللمنظمات التي تساعدنا.
نتمنى راجين أن نتمكّ ن من العودة إلى الديار...
نتمنّ ى ذلك من أعماق قلوبنا.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته”.

محمد،
مخيم كوتوبالونغ لالجئين.
الجىء في ّ

“

“كل يوم أبكي وأدعو الله طلباً لألمان
والسالم ،وتعبيراً عن شكري وامتناني .أتمنّ ى
لكل األشخاص الذين
المزيد من الرزق والرخاء ّ
يبذلون من أموالهم لمساعدتنا .بارك الله بكم
وزادكم خيراً ”.
ليلى التي اختارها الالجئون الروهينغا في
مجتمعية.
بنغالديش لتكون قائدة
ّ

“

“أدعو الله أن تنخفض درجات الحرارة ،وأدعوه
أكثر ألن يعيدنا إلى ديارنا في ميانمار والعيش
بسالم”.
جانارا بيغوم ،الجئة روهينغية.
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شكراً من القلب.

