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بٌان صحفً

أوقفوا استغاللكم لجراح أ ّمة اإلسالم
قال ال ّدفاع المدنً السّوري إنَّ عدد مخٌّمات ال ّنازحٌن الّتً تضرّرت جرّاء األمطار ّ
والثلوج فً
محافظة إدلب (شمال غربً سورٌا) ارتفع إلى  222مخٌّماً ،مشٌراً إلى أنَّ عدد العائالت الّتً باتت
فً العراء بلغ  0233عائلة .وأوضح ال ّدفاع المدنً أنَّ هذا العدد مر ّ
شح لالرتفاع بسبب طبٌعة
المنطقة وعدم إقامة وسائل وقائٌّة من السٌّول ،كالسّواتر ال ّترابٌّة وقنوات ال ّتصرٌف.
هذا وقد ُتو ّفً طفالن فً مخٌّمات شمال إدلب ٌوم األربعاء الفائت ،نتٌجة البرد القارس
ّ
ّ
والثلوج الّتً اجتاحت شمال سورٌا .كما تو ّفً قبله بٌوم طفل آخر
والظروف الجوّ ٌّة الصّعبة
وأصٌب ثالثة أطفال نتٌجة انهٌار خٌمتهم المبنٌّة من البلوك ،إثر هطول األمطار الغزٌرة.
تتفاقم معاناة آالف ال ّنازحٌن فً مخٌّمات محافظة إدلب ك ّل شتاء ،حٌث انتشرت المخٌّمات
العشوائٌّة بال ّتزامن مع الحملة العسكرٌّة الّتً ش َّنها ال ّنظام السّوري الغاشم .هذه المعاناة الّتً تتكرّر
منذ  9أعوام فً مخٌّمات تفتقر إلى البنٌة ال ّتحتٌّة ،فهً أراض زراعٌّة نصب ال ّنازحون خٌامهم فٌها
وهم المغلوبون على أمرهم بعد أن لم ٌجدوا مكانا ً آخر ٌذهبون إلٌه إثر القصف الوحشً الّذي أجبر
مالٌٌن المدنٌٌّن على ال ّنزوح إلى المناطق القرٌبة من الحدود ال ّتركٌّة السّورٌّة فً إدلب ،حٌث
ٌشعرون بؤ ّنهم عالقون وقد ّ
تقطعت بهم السّبل ،فال ٌمكنهم دخول تركٌا وال ٌمكنهم العودة إلى دٌارهم
وال ٌمكنهم الحصول على المساعدات المناسبة مع تفاقم الوضع حٌث اضطرت مئات آالف العائالت
للسكن فً خٌام بعدما عجزت عن تؤمٌن بٌوت تإوٌها.
ٌعٌش النازحون فً هذه المخٌّمات أوضاعا ً معٌشٌّة متر ّدٌة ٌتخلّلها خوف من المستقبل ،فً ظ ّل
ّ
المنظمات ال ّدولٌّة والجمعٌّات اإلغاثٌّة ،إذ ٌفتقرون للطعام واألدوٌة
ضعف شدٌد فً استجابة
ووسائل ال ّتدفئة ولك ّل مقوّ مات الحٌاة خاصّة مع حلول موجة الصّقٌع حٌث وصلت درجات الحرارة
إلى ما دون الصّفر لٌالً ،والّتً أعقبت أٌّاما ً ممطرة داهمت فٌها مٌاه األمطار خٌم ال ّنازحٌن وهم نٌام
لتغمر مقتنٌاتهم المتواضعة من مالبس وأغطٌة ،وتحوّ ل مخٌّمهم إلى برك ومستنقعات من الوحل ك ّل
شتاء.
ّ
ومنظمات األمم الم ّتحدة اإلنسانٌّة بعقد
عند بداٌة أزمة ال ّنازحٌن تسابقت المإسّسات اإلغاثٌّة
المإتمرات المتالحقة لجمع ال ّتبرعات والهبات من ال ّدول الصّدٌقة فً سبٌل وضع حلول سرٌعة
إلنهاء هذه األزمة ولرفع معاناة ال ّنازحٌن الهاربٌن من بطش ال ّنظام السّوري الغاشم وحلفائه.
وها هً السّنوات ّ
حلول جذرٌّة وال ح ّتى ترقٌعٌّة ،تكشف لنا
الطوٌلة المرٌرة والّتً تمرُّ دون
ٍ
مراراً وتكراراً:

المنظمات لٌست إنسانٌّة بل هً ّ
ّ
منظمات استغاللٌّة لملف هذه القضٌّة اإلنسانٌّة ،حٌث
 أنّ هذهتحوّ ل إلى ملفٍ ربحًٍّ سنويّ  ،ال ٌعدو جمع الهبات وال ّتبرّ عات إلٌصال الفتات منها لذ ّر الرّماد فً
العٌون.
 أنّ ال ّدول الصّدٌقة هً دول متآمرة خذلت نساء مكلومات وأطفاالً مقهورٌن ٌفتقدون أبسطالمشاعر ال ّدافئة ،أطفاالً عمرهم من عمر المؤساة ،فؤيّ مستقبل ٌنتظرهم فً مخٌّمات بهذه المقوّ مات
الرّ دٌئة والّتً ال تصلح ح ّتى لعٌش البهائم ،أجلّكم هللا ،وعلى مدار هذه السّنوات الصّعاب حٌث
المؤساة الحقٌقٌّة ح ّتى دون العواصف ّ
الثلجٌّة؟!
 أنَّ هذا اإلهمال شبه ال ّتام ألوضاع أهل المخٌّمات وغٌرهم هو حلقة من سلسلة المكرّ
الجالد".
وال ّتضٌٌق للقبول بؤيّ حلول تهندسها أمرٌكا مفادها "ال خالص لكم ّإال بالعودة إلى حظٌرة
فنظام اإلجرام البعثًّ وحلفاإه لٌسوا وحدهم سبب معاناة أهلنا فً المخٌّمات ،فشركاإهم فً ذلك
أٌضا ً هم ك ّل من تخاذل أو تقاعس عن إٌجاد ح ّل جذريّ إلٌقاف معاناة أهل ال ّ
شام جمٌعا ً ولٌس فقط
معاناة س ّكان المخٌّمات.
فاعلموا أٌّها المسلمون:
 أنَّ نصرة المسلمٌن المستضعفٌن فً سورٌا ورفع المعاناة عنهم لٌست م َّنة أو إحساناً ،بل هًواجب تقتضٌه أخوّ ة العقٌدة اإلسالمٌّة ،وتدعو إلٌه اآلٌات الكرٌمة واألحادٌث ال ّ
شرٌفةٌ ،قول تعالى:
ئ َي ْخ ُذل ُ ُم ْسلِما ً فِي َم ْوطِ ٍن
ِن ْ
ين َف َعلَ ْي ُك ُم ال َّن ْ
اس َت ْن َ
﴿ َوإِ ِن ْ
ام ِر ٍ
ص ُر﴾ وٌقول ﷺَ « :ما م ِ
ص ُرو ُك ْم فِي الدِّ ِ
ض ُه إِال َخ َذلَ ُه َّ
ئ
ِن ْ
ِب فِي ِه ُن ْ
َّللا ُ فِي َم ْوطِ ٍن ُيح ُّ
ص فِي ِه عِ ْر ُ
ُي ْن َت َه ُك فِي ِه ُح ْر َمتُهَُ ،و ُي ْن َت َق ُ
ام ِر ٍ
ص َر َتهَُ ،و َما م ِ
ص َرهُ َّ
َّللاُ َع َّز َو َجل َّ فِي
ص فِي ِه مِنْ عِ ْرضِ ِه َو ُت ْن َت َه ُك فِي ِه ُح ْر َمتُ ُه إِال َن َ
ص ُر ُم ْسلِما ً فِي َم ْوطِ ٍن ُي ْن َت َق ُ
َي ْن ُ
ص َر َت ُه».
ِب فِي ِه نُ ْ
َم ْوطِ ٍن ُيح ُّ

خالص من صمٌم عقٌدتنا،
 أنَّ األوان قد حان للعمل على حشد مخلصً األمّة حول مشروعٍ
مشروع الخالفة ال غٌر ،الكفٌل بتوحٌد الجهود إلسقاط ال ّنظام فً عقر داره ،فتنتهً به معاناة أهلنا،
ولمثل هذا فلٌعمل العاملون.
الله ّم خذ بؤٌدٌنا وفرّج كربنا وعجّ ل بقٌام دولة اإلسالم .الله ّم هوّ ن برد ال ّ
شتاء على من ال مؤوى
له ،وارحم فقٌراً من ش ّدة البرد ٌتؤلم.
س َبنَّ َّ
َّللاَ َغافِالً َع َّما َي ْع َمل ُ َّ
الظالِ ُمونَ إِ َّن َما يُ َؤ ِّخ ُر ُه ْم لِ َي ْو ٍم َت ْ
صا ُر﴾
ص فِي ِه ْاْلَ ْب َ
ش َخ ُ
﴿ َو َال َت ْح َ
القسم النسائي
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