بيان صحفي
زارت الفرقــة الربيطانيــة الشــهرية «ماســيف أتــاك» اليــوم االثنــن مخيــم بــرج الرباجنــة لالجئــن يف لبنــان برفقــة مجموعــة مــن الشــباب و االطفــال
الذيــن ســتدعمهم مــن خــال مؤسســة األمــل (هوبنــج).
و تــأيت هــذه الزيــارة تعبـراً عــن محبــة الفرقــة وإلتزامهــا وتضامنهــا مــع الشــباب الفلســطينيني يف املنطقــة ،وخاصــة يف ســوريا ولبنــان وغــزة .حيــث
قــام عضــو الفرقــة الفنــان روبــرت ديــل نايــا بجولــة يف املخيــم و زار مركــز النقــب و التقــى بالشــباب املشــاركني يف فعالياتــه .ويديــر مركــز النقــب
مجموعــة مــن املتطوعــن ،ويقــدم نشــاطات ثقافيــة واجتامعيــة باالضافــة اىل دروس التقويــة ،خصوصــا للفلســطينيني النازحــن مــن ســوريا .كــا
ويوفــر املركــز حيـزاً للقــاء الناشــطني مــن الشــباب و ناديـاً لعــرض أفــام لألطفــال .و بالتعــاون مــع مؤسســة األمــل ،ســيخصص جــزء مــن ريــع حفلــة
ماســيف اتــاك مســاء الثالثــاء يف لبنــان لدعــم نشــاطات مركــز النقــب ولدعــم مكتبــة عامــة جديــدة قــام بانشــائها متطوعــون يف مخيــم البــداوي
لخدمــة املخيــم ككل ،باالضافــة اىل توفــر الدعــم لخدمــة االســعاف وللمســعفني يف غــزة.
وقــال روبــرت ديــل نايــا« :نحــن نعمــل مــع مؤسســة األمــل منــذ العــام  ،٢٠٠٥حيــث قمنــا بإحيــاء حفــات لصالــح االطفــال يف فلســطني ،واننــا اذن
ســعداء جــداً ألننــا متكنــا اخـراً مــن لقــاء بعــض االطفــال و الشــباب الفلســطينيني الرائعــن الذيــن نعمــل معهــم».
واضــاف ديــل نايــا يف بيانــه« :نــود اليــوم ان نخــص بالذكــر ثــاث مجموعــات مــن الالجئــن الفلســطينيني .أوال ،الذيــن قابلناهــم للتــو ،الذيــن وفــدوا
للتــو مــن ســوريا هاربــن مــن املــوت ولكــن مــا زالــوا يعيشــون يف ظــروف صعبــة ،والذيــن أصبحــوا الجئــن أكــر مــن مــرة منــذ عــام  ،1948ومجــددا
حــن تــم تدمــر املخيــات الفلســطينية يف ســوريا .ومــن املهــم أيضــا لفــت االنتبــاه اىل الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف لبنــان منــذ عــام ،١٩٤٨
كل الشــباب الذيــن التقيــت بهــم والذيــن ولــدوا يف لبنــان ،كلهــم مــا زالــوا ينتظــرون العــودة اىل بيوتهــم .وتــأيت زيارتنــا اليــوم للتعبــر عــن حبنــا
وتضامننــا ودعمنــا للفلســطينيني يف غــزة ومعظهــم أيضــا الجئــن .لديهــم كلهــم الحــق يف حيــاة كرميــة وجميلــة».
«كمواطنيــن يف اململكــة املتحــدة نحــن نعــي الــدور الــذي قــام بــه بلدنــا يف يف صياغــة تاريــخ املنطقــة ،وكمعظــم النــاس نحــن نؤمــن بالســام
والعدالــة بــدالً مــن العنــف والقمــع».
«إن األزمــة التــي يعيشــها الفلســطينيون يف كل مــكان تــرز بشــكل خــاص يف العنــف املــروع والخســائر يف األرواح التــي نشــهدها يف غــزة منــذ
األســابيع املاضيــة .لطاملــا دعمــت ماســيف أتــاك الفلســطينيني يف نضالهــم ،ويرشفنــا أن نعمــل مــع األطفــال و الشــباب الفلســطينيني ومؤسســة األمــل
التــي تخدمهــم».
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