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بيان صحفي

أيموت أطفال مخيم الركبان بردا وجوعا وال يجدون من يغيثهم؟!
توفي  15طفلا نازحا ا ،غالبيتهم من الرضع ،في سوريا جراء البرد القارس والنقص في
الرعاية الصحية ،وفق ما أفادت منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) يوم الثلثاء
 .2019/1/15ولقي األطفال ،وبينهم  13لم يبلغوا سنة من أعمارهم ،حتفهم في مخيم الركبان
الواقع جنوب شرق سوريا قرب الحدود مع األردن والذي يعاني من نقص حاد في المساعدات
اإلنسانية ،وآخرون خلل الرحلة الشاقة بعد الفرار من آخر جيب لتنظيم الدولة في شرق البلد.
وقال خيرت كاباالري ،المدير اإلقليمي لليونيسف في ال ّ
شرق األوسط وشمال أفريقيا ،في بيان له إن
"درجات الحرارة المتجمدة والظروف المعيشية القاسية في الركبان تتسبب في تعريض حياة األطفال
للخطر بشكل متزايد" .وأضاف أنّه "خلل شهر واحد فقط ،لقي ما ال يقل عن ثمانية أطفال حتفهم -
معظمهم عمره دون األربعة أشهر ،وكان عمر أصغرهم ساعة واحدة فقط".
أحوال معيشية صعبة ،وظروف إنسانية قاسية يعيشها نحو  50ألف نازح سوري في مخيم
الركبان على الحدود السورية-األردنية ،حيث يتخذون من بيوت الطين والخيم البلستيكية مأوى لهم،
ويعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء ،وقد تداولت وسائل اإلعلم خبر إقدام سيدة سورية نازحة
في مخيم الركبان ،على إحراق نفسها لعدم تمكنها من تأمين الطعام ألطفالها الثلثة منذ عدة أيام.
وذلك حسبما صرح الناطق باسم اإلدارة المدنية في المخيم خالد العلي لوكالة األنباء األلمانية (د .ب.
أ) يوم األحد  13كانون الثاني/يناير  ،2019ويفتقر مخيم الركبان للبنية التحتية من كهرباء وماء
وصرف صحي ومراكز طبية ومدارس ،وقد فاقم قدوم فصل الشتاء من معاناة النازحين ،في ظ ّل
عدم توفر أشجار في هذه المنطقة الصحراوية الستخدامها في التدفئة ،وعدم قدرتهم على شراء
المواد النفطية .كما يعاني سكان هذا المخيم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات عدة
أضعاف عن سعرها في مناطق سيطرة النظام.
وليس حال باقي مخيمات النزوح داخل سوريا أو خارجها بأفضل حاالا من مخيم الركبان ،وليس
حال أهل هذه المخيمات وأطفالهم بأحسن حاالا من أطفال مخيم الركبان فكلّهم في الظلم والمعاناة
ي العظيم.
والخذالن سواء ،وال حول وال قوة إال باهلل العل ّ
إن نصرة المسلمين المستضعفين في سوريا وفي سائر بلد المسلمين ليست منة أو إحسانا ا ،بل
هي واجب تقتضيه أخوة العقيدة اإلسلمية ،وتدعو إليه اآليات واألحاديث الشريفة ،يقول تعالى:
ِّين فعلي ُك ُم النَّص ُر﴾ ويقول ﷺ« :ما ِم ِن ام ِرئ يخذُ ُل ُمس ِلما فِي مو ِطن
﴿و ِإ ِن استنص ُروكُم فِي ال ِد ِ

ص فِي ِه ِعر ُ
ّللاُ فِي مو ِطن يُ ِحب فِي ِه نُصرتهُ ،وما ِم ِن ام ِرئ
يُنتهكُ فِي ِه ُحرمتُهُ ،ويُنتق ُ
ضهُ ِإال خذلهُ َّ
ّللاُ ع َّز وج َّل فِي
ص ُر ُمس ِلما فِي مو ِطن يُنتق ُ
ين ُ
ص فِي ِه ِمن ِعر ِض ِه وتُنتهكُ فِي ِه ُحرمتُهُ ِإال نصرهُ َّ
مو ِطن يُ ِحب فِي ِه نُصرتهُ».
ولكن إغاثة الملهوف ونصرة المستضعفين ،كلمات غير موجودة في قاموس النظام األردني،
الذي ال يوجد في قاموسه سوى الخيانة والتآمر على المسلمين وقضاياهم ،واعتقال حملة الدعوة
العاملين إلقامة الخلفة ،فهذا النظام يغلق حدوده في وجه الجئي سوريا الفارين من الظلم والبطش
ويعلنها مناطق عسكرية مغلقة ،ويفرض عليهم حصارا ا في المخيمات ،بحجة الحفاظ على أمنه ومنع
تسلل "اإلرهابيين".
وإننا إن كنّا قد افتقدنا معاني النخوة والرجولة وإغاثة الملهوف في النظام األردني وأقرانه من
األنظمة الحاكمة في بلد المسلمين ،فإننا ال نفقدها في أهلنا في األردن ،وقد شهدنا موقفهم المشرف
المطالب بفتح الحدود األردنية-السورية ،أمام النازحين من الجنوب السوري ،واستعدادهم الستقبال
إخوانهم بعد أن أعلنت الحكومة ّ
أن األردن أصبح غير قادر على استقبال المزيد من الجئي سوريا.
وال نفقدها في أمة اإلسلم التي وصفها رسولنا الكريم ﷺ بالجسد الواحد ،وندعوها إلزالة هذه
الحدود الوهمية المصطنعة التي ّ
تقطع أوصالها وتمنع المسلمين من نصرة بعضهم بعضا ،وتوحيد
بلد المسلمين في ظل دولة واحدة تحت راية واحدة يحكمها إمام واحد.
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