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األربعاء 14 تشرين الثاين 2018

احلكومة األردنية تتحمَّل مسؤولية مباشرة 
عن معاانة خميم الركبان

مقتل 6 مدنيني بينهم 5 أطفال يف خميم 
الركبان بسبب اجلوع واملرض يف غضون شهر
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احملتوى:
أواًل: مقدمة

اثنياً: خميم الركبان أزمة إنسانية مرتوكة
اثلثاً: النظام السوري واحلكومة األردنية يتحمَّالن مسؤولية معاانة خميم الركبان

رابعاً: ابتزاز النظام السوري ألهايل املخيم هبدف قبول تسوية ُمذلة
خامساً: إجبار أهايل املخيم على العودة القسرية إىل مناطق ُتشكِّل خطراً عليهم ُيشكِّل جرمية حرب

سادساً: االستنتاجات والتوصيات

أواًل: مقدمة:
تعتــر عمليــات القصــف اجلــوي الكثيــف الــي شــنَّها النظــام الســوري بشــكل أساســي املتســبَِّب األساســي وراء عمليــات التشــريد 
الداخلــي، نظــراً ملــا ُتســبِّبه هــذه اهلجمــات مــن حــوادث قتــل أو إصابــة، ومــا ترتافــق معــه مــن عمليــات تدمــر للمبــاين الســكنية 
واحملــالت التجاريــة، وبشــكل خــاص إلقــاء الراميــل املتفجــرة الــي تُعتــر أغــى ســالح ميكــن أن يســتخدمه جيــش ضــدَّ أبنــاء شــعبه، 
وقــد تشــرَّد داخليــاً منــذ بدايــة احلــراك الشــعيب حنــو الدميقراطيــة يف آذار/ 2011 حــى حلظــة إصــدار هــذا التقريــر قرابــة 7 مليــون 

مواطــن ســوري، وهنــاك عوامــل أخــرى دفعتهــم للهــروب كاالعتقــال والتعذيــب والتَّجنيــد اإلجبــاري والعنــف اجلنســي.
ــز يف مناطــق  يقطــن قســم مــن هــؤالء النازحــني يف خميمــات متوزعــة يف عــدة مناطــق، وعلــى الرغــم مــن أنَّ معظــم املخيمــات ترتكَّ
ســيطرة فصائــل يف املعارضــة املســلحة ويف مناطــق ســيطرة قــوات اإلدارة الذاتيــة الكرديــة يف مشــال ومشــال شــرق البــالد، إال أنــه ال 

يــزال قرابــة 50 ألــف شــخص يقيمــون يف خميــم الركبــان علــى احلــدود الســورية األردنيــة.
حيــاول هــذا التقريــر توثيــق معــاانة أهــايل خميــم الركبــان وبشــكل خــاص منــذ بــداايت عــام 2018 عندمــا امتنعــت احلكومــة األردنيــة 
ابملطلــق عــن إعطــاء أي إذن جديــد لألمــم املتحــدة إلدخــال املســاعدات عــر احلــدود، إضافــة إىل منــع النظــام الســوري مكتــَب 
ثنــا مــع عــدد مــن أهــايل املخيــم، ونعــرض يف هــذا التقريــر 4  األمــم املتحــدة يف دمشــق مــن إيصــال املســاعدات كذلــك، وقــد حتدَّ
شــهادات حصلنــا عليهــا عــر حديــث مباشــر مــع ســكان يف املخيــم، وليســت مــن مصــادر مفتوحــة، وقــد شــرحنا للشــهود اهلــدف 
مــن املقابــالت، وحصلنــا علــى موافقتهــم علــى اســتخدام املعلومــات الــي يُقدِّموهنــا يف هــذا التقريــر دوَن أن نُقــدِّم أو نعــرض عليهــم 
ــر االنتهــاك، ومتَّ منــُح ضمــاٍن بعــدم كشــف  أيَّــة حوافــز، كمــا حاولــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان جتنيــَب الشــهود معــاانة تذكُّ

هويــة كل مــن أبــدى رغبتــه يف اســتخدام اســم مســتعار.

ست نهاية حزيران 2011، غير حكومية،  الشبكة السورية لحقوق اإلنسان، تأسَّ
ُمستقلة، اعتمدت عليها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان مصدرًا أساسيًا 

في جميع تحليالتها التي أصدرتها عن حصيلة الضحايا في سوريا.
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اثنياً: خميم الركبان أزمة إنسانية مرتوكة:
يقــع خميــم الركبــان علــى احلــدود الســورية األردنيــة ضمــن منطقــة الـــ 55كــم املنزوعــة الســالح بــني البلديــن، الــي ُتســيطر عليهــا عــدة 
فصائــل يف املعارضــة املســلحة أبرزهــا فصيــل جيــش املغاويــر وجيــش أحــرار العشــائر، ويبعــد املخيــم عــن قاعــدة التَّنــف العســكرية 

الــي تســيطر عليهــا قــوات التحالــف الــدويل قرابــة 20كــم، ويبعــد عــن أقــرب منطقــة حضريــة قرابــة 200كــم.
شــكَّل وجــود القاعــدة العســكرية التابعــة لقــوات التَّحالــف الــدويل الــي أُنِشــَئت هنايــة عــام 2014 غطــاًء جــوايً ملنطقــة املخيــم؛ 
مــا جعلــه حمميــاً مــن أيــة هجمــات قــد تُنفِّذهــا قــوات النظــام الســوري والحقــاً القــوات الروســية، وهــذا مــا جعــَل املخيــم مقصــداً 

ألهــايل عــدد مــن املناطــق الــي تســبَّب القصــف والتدمــر يف تشــريد عوائلهــا.
 

حــى بدايــة عــام 2015 كانــت منطقــة الركبــان ُتشــكِّل جتمعــاً آلالف العوائــل الــي ترغــب يف اللجــوء إىل األردن عــر نقطــة عبــور 
الركبــان، ذلــك بعــد إغــالق احلكومــة األردنيــة املعابــر النظاميــة يف وجــه الراغبــني يف اللجــوء.

يف آذار 2015 بدأت احلكومة األردنية بتقيِّيد حركة العبور حى عر املعابر غر الرمسية؛ ما تسبَّب يف تراكم عشرات اآلالف 
مــن النازحــني ومــن طالــيب اللجــوء يف منطقــة الركبان.

ومع تزايد وترة األعمال العســكرية يف كل من ريف محص الشــرقي ويف احملافظات الشــرقية “دير الزور والرقة” ارتفعت حصيلة 
النازحني إىل املنطقة حى بلغت قرابة 85 ألف شخص يف هناية عام 2016 يعيش معظمهم يف خيم بدائية أو بيوت طينية.

بيوت طينية يف خميم الركبان على احلدود السورية األردنية بريف محص الشرقي – 1/ 11/ 2018 

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrians-berm-surviving-nightmarish-conditions-and-uncertain-status?fbclid=IwAR0xr7juGlAoPelIakPevGxGgIC1mKNpvlpL7PLE2UsM58suVcJGPIAB_oE
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syrians-berm-surviving-nightmarish-conditions-and-uncertain-status?fbclid=IwAR0xr7juGlAoPelIakPevGxGgIC1mKNpvlpL7PLE2UsM58suVcJGPIAB_oE
https://drive.google.com/file/d/1ISBOfeSwB_1sRR0o7C2_Zl74Ts2HrWsj/view
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يُعــاين أهــايل املخيــم بشــكل أساســي مــن شــبه انعــدام يف الرعايــة الصحيــة، وتوقــف اتم يف عمليــة التعليــم ألطفــال املخيــم، كمــا 
انتشــرت ظاهــرة التحــرش اجلنســي بشــكل واســع ضــدَّ النســاء يف املخيــم، دفعــت هــذه الظاهــرة إضافــة إىل الفقــر املدقــع إثــر 
االرتفاع الرهيب يف أســعار املواد الغذائية والطبية، دفعت بعض العائالت للقيام بتزويج قســري مبكر لبناهتن، وكل هذا تســبَّب 

أيضــاً يف ازدايد حــاالت الطــالق.

اثلثاً: النظام السوري واحلكومة األردنية يتحمَّالن مسؤولية معاانة خميم الركبان:
ألف: مسؤولية النظام السوري:

ــل النظــام الســوري املســؤولية األوىل واملباشــرة عــن أوضــاع النازحــني املشــردين يف خميــم الركبــان دون أدىن شــك، لألســباب  يتحمَّ
الرئيســة التاليــة:

ــد علــى مجيــع املناطــق الــي عارضــت حكــم  النظــام الســوري هــو املســؤول األول عــن عمليــات القتــل والقصــف العشــوائي واملتعمَّ
العائلــة األبــدي املســتمر وخرجــت الحقــاً عــن ســيطرته، كمــا أنــه يفــرتض بــه كنظــام حاكــم للدولــة أن حيمــي املواطنــني ال أن 

يقتلهــم بســبب رفضهــم حكمــه.
 

النظــام الســوري احلــايل هــو مــن قــام حبصــار وجتويــع مئــات اآلالف مــن الســوريني ســابقاً يف كل مــن الغوطتــني الشــرقية والغربيــة 
مبحافظــة ريــف دمشــق، وريــف محــص الشــمايل وعــدد كبــر مــن املناطــق حبســب تقاريــر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان وتقاريــر 

منظمــة مراقبــة احلصــار.

النظــام الســوري منــع عشــرات املــرات منظمــة الشــؤون اإلنســانية التابعــة لألمــم املتحــدة مــن إيصــال املســاعدات حبجــج واهيــة 
وســاهم يف توظيــف أشــخاص حمســوبني عليــه يف املكاتــب الواقعــة داخــل ســوراي ملنظمــة الشــؤون اإلنســانية، وبنظــرة ســريعة علــى 
أمساء عوائل وآابء عدد من املوظفني ميكن تبني ذلك، كما حتدثنا يف تقرير موســع ســابق عن عمليات الفســاد واخللل اإلداري 

واالبتــزاز الــي ميارســها النظــام الســوري حبــق منظمــة الشــؤون اإلنســانية.

رفــَض النظــام الســوري عــدة طلبــات إليصــال املســاعدات إىل خميــم الركبــان وعلــى الرغــم مــن أنــه اســتجاب الحقــاً إثــر ممارســة 
بعــض الضغــوط عليــه ومت إدخــال بعــض املســاعدات عــر فــرق اهلــالل األمحــر الســوري إال أنَّ الكميــات الــي دخلــت ال تكفــي 

ســوى بضعــة أايم.

https://siegewatch.org/reports/
http://sn4hr.org/arabic/tag/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1/
https://siegewatch.org/reports/
http://sn4hr.org/arabic/2016/06/17/6473/
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ابء: مسؤولية احلكومة األردنية:
إنَّ مطالبــة النظــام الســوري، الــذي يتَّصــف أبقصــى صفــات الوحشــية والربريــة حيــث قتــل وشــرَّد ماليــني الســوريني أبن يعطــي 
اإلذن املتكــرر إلغاثــة األهــايل الذيــن شــرَّدهم وأراد هلــم أن يُعانــوا وأن يتمزقــوا، وهــذا النظــام ذاتــه هــو مــن ارتكــب آالف اجلرائــم 
ضــدَّ اإلنســانية حبــقِّ املواطنــني الســوريني فهــو بــكل أتكيــد ليــس حريصــاً علــى حيــاة هــؤالء بــل يقــوم ابســتثمار قضيتهــم إلعطائــه 
نوعاً من الشــرعية عر التَّحكم مبرور املســاعدات الي ترعاها األمم املتحدة، لذا فإَن مطالبته ليســت ذات معىن، لكنَّ اخلطاب 
جيــب أن يتوجــه حنــو مطالبــة العقــالء والذيــن يتوقــع منهــم االســتجابة، وهنــا أتيت مســؤولية احلكومــة األردنيــة والــي ال يُطلــب منهــا 

ســوى أن تســمح ملنظمــة الشــؤون اإلنســانية إبدخــال مســاعداهتا عــر احلــدود.
لكــنَّ احلكومــة األردنيــة منــذ حزيــران/ 2016 أغلقــت املعابــر احلدوديــة مــع ســوراي كافــة، حــى يف وجــه احلــاالت اإلنســانية 
واجلرحــى وقــد أشــران إىل ذلــك يف بيــان أصــدرانه يف أيلــول/ 2016، ذلــك بعــد أايم مــن اهلجــوم الــذي شــنَّه تنظيــم داعــش 
اإلرهــايب علــى معــر الركبــان وقتــل علــى إثــره جنــود أردنيــون، إضافــة إىل ذلــك فقــد قيَّــدت الســلطات األردنيــة بعــد اهلجــوم اإلرهــايب 
عمليــات إدخــال املســاعدات بشــكل كبــر عــر حدودهــا؛ مــا اضطــرَّ عمــال اإلغاثــة إىل إســقاط املــواد التموينيــة مــن فــوق الســاتر 
الــرتايب مــن جهــة األردن عــن طريــق الرافعــات؛ األمــر الــذي تســبَّب يف إعاقــة إدخــال املســاعدات وحمدوديــة وصوهلــا، وعــدم 
انتظامهــا، وكفايتهــا، وقــد أخــران األهــايل الذيــن حتدثنــا إليهــم يف املخيــم أنَّ املســاعدات الشــهرية الــي كانــت تصلهــم مل تكــن 

تكفيهــم ملــا يزيــد عــن 15 يومــاً.

يتوجَّب على احلكومة األردنية أالَّ تعاقب العائالت الي مت تشــريدها بذنب ال دخل هلا فيه، فقد تضررت آالف األســر نتيجة 
هجــوم تنظيــم داعــش اإلرهــايب، الــذي رمبــا يكــون قــد قــام بذلــك تنفيــذاً ألجنــدات معينــة.

إنَّ خميــم الركبــان يقــع علــى بعــد 1كــم مــن احلــدود األردنيــة، ويُتيــح قــرار جملــس األمــن رقــم 2165 الصــادر يف متــوز/ 2014 
إدخــال املســاعدات عــر احلــدود، وقــد أبــدت منظمــة الشــؤون اإلنســانية التابعــة لألمــم املتحــدة اســتعدادها إليصــال املســاعدات، 
لكــنَّ احلكومــة األردنيــة ال تــزال ُتصــرُّ علــى رفضهــا، وبنــاًء علــى ذلــك فهــي تتحمَّــل مســؤولية مــا حيــدث مــن حــاالت مــوت ومــرض 

بســبب نقــص الطعــام والغــذاء.

منــذ كانــون الثــاين/ 2018 أي منــذ قرابــة عشــرة أشــهر مل متنــح احلكومــة األردنيــة أيــة موافقــة إلدخــال املســاعدات إىل خميــم 
الركبــان، وحتــدَّث بيــان األمــم املتحــدة وقتهــا عــن إدخــال مســاعدات تكفــي لعشــرة آالف أســرة، لكنهــا قــد تكفــي لشــهر علــى 
األكثــر، أي إنــه عمليــاً ال توجــد مســاعدات منتظمــة دخلــت خميــم الركبــان عــر احلــدود األردنيــة منــذ قرابــة عشــرة أشــهر والســبب 

األساســي هــو عــدم إعطــاء احلكومــة األردنيــة إذن عبــور.

http://sn4hr.org/arabic/2016/09/18/6956/
https://reliefweb.int/report/jordan/un-undertakes-aid-delivery-berm-based-approval-government-jordan-exceptional-delivery?fbclid=IwAR0U3jYMqhllHIJIjo8tZkeinZ34XapZDNzN_LxEPVvJNkFEgB54C1avYfQ
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رابعاً: ابتزاز النظام السوري ألهايل املخيم هبدف قبول تسوية ُمذلة:
إثــَر عــدم إعطــاء احلكومــة األردنيــة اإلذَن ملكتــب األمــم املتحــدة إليصــال املســاعدات منــذ كانــون الثــاين/ 2018 اضطــرَّ ســكان 
املخيــم لالعتمــاد بشــكل كامــل علــى املــواد التموينيــة الــي يتــم هتريبهــا مــن املناطــق الــي ُيســيطر عليهــا النظــام الســوري، وتفــرض 
عليهــا عمــوالت ابهظــة؛ مــا تســبَّب ابرتفــاع صــارخ يف أســعار املــواد كافــة، يف ظــلِّ انتشــار العطالــة عــن العمــل، وابلتــايل عــدم 

القــدرة علــى أتمــني االحتياجــات األساســية.

الوضــع الطــيب كان هــو األكثــر تضــرراً وســوءاً، لقــد تســبَّب توقــف املســاعدات الطبيــة يف نــدرة األدويــة واملســتلزمات الطبيــة، وهــذا 
بــدوره أدى إىل تفاقــم أوضــاع املرضــى، بشــكل خــاص أصحــاب األمــراض املزمنــة واحلــاالت احلرجــة، وحتديــداً النســاء واألطفــال، 

كمــا أنَّ النقطــة الطبيــة الوحيــدة املوجــودة يف املخيــم غــر جمهــزة بشــكل يكفــي تغطيــَة االحتياجــات الطبيَّــة لألهــايل.

لقد أدى تدهور االحتياجات اإلنســانية األساســية طيلة األعوام املاضية وبشــكل خاص يف األشــهر العشــر األخرة إىل اضطرار 
آالف الســكان إىل الرحيــل عــن املخيــم، ولقــد علمــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ قســماً مــن هــؤالء اضطــرَّ للعــودة إىل 
مناطــق يســيطر عليهــا النظــام الســوري، وتُقــدر الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان أنَّ قرابــة 50 ألــف شــخص ال يزالــون يقطنــون 

خميــم الركبــان حــى هنايــة تشــرين األول/ 2018.

https://drive.google.com/file/d/1cpKT-wwjJbmRM5U3D5Kkz0QJ-wFoQu3u/view
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وكان موقــع مكتــب األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية قــد نشــر بتاريــخ 19/ تشــرين األول/ 2018 خريطــة ملخيــم الركبــان ُتظهــر 
حتليــاًل جملموعــة صــور التقطــت ابألقمــار الصناعيــة بــني 4 و7/ تشــرين األول/ 2018، حيــث أظهــرت اخلريطــة اخنفاضــاً يف 

عــدد اخليــام بنســبة %7 مقارنــة بتحليــل الصــور امللتقطــة يف حزيــران/ 2018.

يف 29/ أيلــول/ 2018 علمنــا أنــه قــد اجتمــع وجهــاء مــن املخيــم مــع ضبــاط اتبعــني لقــوات النظــام الســوري، ومتَّ التوصــل 
إىل اتفــاق ينــصُّ علــى إدخــال املســاعدات اإلنســانية إىل املخيــم، ونقــل احلــاالت الطبيــة إىل املشــايف يف مدينــة دمشــق، وتســوية 
أوضــاع الذكــور ممَّــن هــم يف ســنِّ التَّجنيــد أو املطلوبــني لقــوات النظــام الســوري، لقــد أبلغنــا بعــض األهــايل ممــن اســتطعنا التواصــل 
معهــم أهنــم ال يثقــون بوعــود النظــام الســوري وال أيمنــون علــى أنفســهم مــن أيــة عمليــات انتقاميــة أو عمليــات اعتقــال قــد تطاهلــم 
يف حــال إجرائهــم للتســوية؛ لذلــك رفضــوا املقــرتح املقــدم، لكــنَّ عمليــة الرتكيــع والضغــط الــي متــارس حبــق هــؤالء يف أتمــني الطعــام 

والــدواء ألوالدهــم قــد تدفــع البعــض منهــم إىل القبــول بذلــك.
 

بعــد أن متَّ رفــض االتفــاق ردَّ النظــام الســوري إبغــالق طريــق دمشــق – بغــداد وهــو الطريــق الوحيــد املــؤدي إىل املخيــم، وابلتــايل 
حظــر حــى عمليــات هتريــب الطعــام والــدواء، وهــذا احلصــار الوحشــي أدى إىل شــحٍّ رهيــب يف املــواد الغذائيــة وارتفــاع إضــايف 
شــديد يف أســعار املــواد التموينيــة بلــغ قرابــة 100 %، وبــدأت أعــراض ســوء التغذيــة تظهــر علــى أهــايل املخيــم، إضافــة إىل تدهــور 

الوضــع الصحــي.
 

وقــد أبلغنــا بعــض املرضــى أنَّ النقطــة الطبيــة التَّابعــة لليونيســيف أوقفــت اســتقبال املرضــى منــذ 1 حــى 22/ أيلــول، وشــهد املخيــم 
مؤخــراً ظروفــاً مناخيــة قاســية مــن رايح وعواصــف قويــة تســبَّبت يف اقتــالع مئــات اخليــام.

سعر املادةاملادة

بعد احلصار2018/ تشرين األول/ 1قبل احلصار يف 

 لرية سورية350 لرية سورية200(كغ1)اخلبز 

 لرية سورية1000 لرية سورية400(كغ1)السكر 

 لرية سورية400 لرية سورية140(كغ1)الطحني 

 لرية سورية1300 لرية سورية500( ليرت1)البنزين 

جــدول يُظهــر ارتفــاع أســعار بعــض املــواد األساســية يف خميــم الركبــان بعــد إغــالق النِّظــام الســوري الطريــق املــؤدي إىل املخيــم يف 
تشــرين األول 2018: 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNOSAT_A3_Rukban_IDP_DensityMap_Landscape_20181004_v1.1_Optimized.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rukban_23_june_2018_v2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/rukban_23_june_2018_v2.pdf
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unicef-syria-crisis-situation-report-september-2018-humanitarian-results?fbclid=IwAR377RmaSozn2MNof3WsDL1hxgludhx-LF22h3Q8mLe4p65S562m_sggPnQ
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/unicef-syria-crisis-situation-report-september-2018-humanitarian-results?fbclid=IwAR377RmaSozn2MNof3WsDL1hxgludhx-LF22h3Q8mLe4p65S562m_sggPnQ
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وثَّقــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مقتــل 6 أشــخاص بينهــم 5 أطفــال بســبب نقــص الغــذاء والــدواء يف خميــم الركبــان منــذ 
بدايــة تشــرين األول/ 2018 حــى 3/ تشــرين الثــاين/ 2018، كمــا نُقــدِّر عــدد احلــاالت احلرجــة الــي حتتــاج إىل عنايــة طبيــة 

عاجلــة وابلتــايل عمليــة إجــالء فــوري أو إدخــال مســاعدات طبيــة هلــا مبــا يقــارب 50 شــخص.
 

يف 3/ تشــرين الثــاين/ 2018 دخــل إىل املخيــم مــا يقــارب 78 شــاحنة مســاعدات أمميــة ابلتعــاون مــع منظمــة اهلــالل األمحــر 
الســوري تضمَّنــت القافلــة مــواد غذائيــة وطبيــة ومالبــس ولقاحــات طبيــة لألطفــال وحبســب الكميــات الــي مت اإلعــالن عنهــا فــإنَّ 

املــواد الغذائيــة الــي دخلــت إىل املخيــم تكفــي العائلــة الواحــدة قرابــة 20 يــوم.
تواصلــت الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان مــع الســيد عمــاد غــايل1 مــن ســكان خميــم الركبــان أخــران عمــاد عــن الوضــع املعيشــي 
الســيئ الــذي يعيشــه أهــايل املخيــم قــال إنَّ املســاعدات الــي كانــت تصــل إىل املخيــم شــهرايً ال تكفــي الســكان ملــا يزيــد عــن 15 
يومــاً، أخــران عمــاد: “بــدأ الوضــع يتدهــور منــذ بدايــة العــام، شــحٌّ يف كل شــيء، يف الغــذاء والــدواء، ومنــذ بدايــة تشــرين 
األول حاصــران النظــام الســوري وفــرض ضرائــب علــى املــواد الغذائيــة وابتــت األســعار خميفــة، حنــن هنــا قرابــة 12 ألــف 
عائلــة مجيعنــا يف وضــع يرثــى لــه، مســجونون يف الصحــراء دون غــذاء أو دواء، بــدأت األمــراض تنتشــر بــن أهــايل املخيــم 
حنــن نعيــش بــال صــرف صحــي وال نســتطيع التَّخلــص مــن القمامــة بشــكل جيــد، كمــا أنَّ العجائــز واألطفــال يُعانــون بشــكل 

دائــم مــن نــوابت “ربــو” بســبب اجلــو الصحــراوي”.
 

عــالء2 نــزح مــن مدينــة القريتــني بريــف محــص الشــرقي يف كانــون األول/ 2016 مــع زوجتــه واســتقرَّ يف املخيــم منــذ ذلــك الوقــت، 
تواصلــت معــه الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان: “ال يوجــد فــرص للعمــل يف املخيــم فنحــن يف ســجن كبــر، أعمــل كل يــوم 
مــن شــروق الشــمس إىل غروهبــا يف رعــي األغنــام، الــذي ال أفقــه بــه شــيئاً، وأعــود مببلــغ ال يكفيــي مثــن كيســن مــن اخلبــز.
رزقــُت بطفلــي األول هنــا، وزاد العــبء علــيَّ فــأان أحتــاج يوميــاً إىل حليــب أطفــال وفــوط، إنــي أعيــش يف خــوف دائــم مــن 

أن يصــاب طفلــي أبي مــرض فــال وجــود لطبيــب هنــا وال مشــفى وال حــى دواء.
إنــي حماصــر هنــا، كل املناطــق حــول املخيــم حتــت ســيطرة النظــام الســوري الــذي فــررت منــه، ال ميكنــي اخلــروج مــن املخيــم 

فــأان أخشــى االعتقــال، وال ميكنــي عبــور احلــدود ألهنــا مغلقــة”.

1  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 12/ تشرين األول/ 2018

2 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 12/ تشرين األول/ 2018
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قال شــكري شــهاب3 وهو ممرض يعمل يف النقطة الطبية املوجودة يف املخيم إهنم مل يتلقَّوا أية مســاعدات طبية طيلة التســعة أشــهر 
املاضية؛ ما جعل التعامل مع احلاالت املرضية معقداً للغاية، قال إهنم يعتمدون على شراء األدوية من جتار يهربون الغذاء والدواء 
إىل املخيــم، لكــن أبســعار ابهظــة: “ابتــت حــاالت اإلغمــاء مــن نقــص الغــذاء أمــر متكــرر، تصلنــا كل يــوم حــاالت مــن اإلعيــاء 

والــدوار بســبب نقــص الغــذاء، ســيموت اآلالف مــن اجلــوع واملــرض إن اســتمرَّ احلصــار عــدة أســابيع أخــرى”.

شــهَد املخيــم إقامــة جتمعــات مدنيــة إلدارة شــؤونه وإدارة شــؤون توزيــع املســاعدات الــي كانــت تصــل إليــه قبــل احلصــار األخــر، 
قــال لنــا أبــو نشــوان4 وهــو رئيــس بلديــة املخيــم: “مل يكــن يومــاً الوضــع جيــداً هنــا يف املخيــم، منــذ بدايــة جتمعنــا يف هــذه 
الصحــراء وحنــن نعــاين مــن نقــص كل شــيء ال وجــود لنقطــة طبيــة متكاملــة، ال يوجــد طبيــب خمتــص يشــرف علــى احلــاالت 

املوجــودة، ال يوجــد مــدارس يف املخيــم، األطفــال هنــا بــال تعليــم منــذ ســنوات.
منــذ شــهر وبعــد احلصــار املطبــق ونفــاذ احملروقــات والغــاز بــدأ النــاس هنــا يضطــرون حلــرق القمامــة إلشــعاهلا مــن أجــل 
الطهــي، معظــم عمليــات احلــرق تتــم ابلقــرب مــن اخليــام مــا يــؤدي إىل انتشــار األخبــرة والدخــان امللــوث، عــدا عــن األمــراض 

الــي يســببها جتمــع القمامــة وقلــة الصــرف الصحــي، ابت املخيــم مســتنقعاً لألوبئــة”.

خامساً: إجبار أهايل املخيم على العودة القسرية إىل مناطق ُتشكِّل خطراً عليهم ُيشكِّل جرمية حرب:
النظــام الســوري وحلفائــه، واآلن هنــاك حمــاوالت إلعــادة  قــوات  بفعــل هجمــات  ســكان خميــم الركبــان هــم مشــردون قســرايً 
تشــريدهم مــرة أخــرى، وإعادهتــم إىل مناطــق ســيطرة قــوات النظــام الســوري، وحبســب تصرحيــات أدىل هبــا وزيــر اخلارجيــة األردين 

أميــن الصفــدي:
“إن الطريق إىل الركبان ســالكة من الداخل الســوري اآلن وإن املســاعدات ميكن أن تصل إليه من الداخل الســوري وإن أتمني 
احتياجــات التَّجمــع مســؤولية ســورية أمميــة ال أردنيــة. وأشــار إىل أنَّ اململكــة مســتمرة يف تقــدمي املســاعدات الطبيــة إىل مــن يثبــت 
حاجتــه مــن قاطــي الركبــان للمعاجلــة الطبيــة واملســاعدة الطبيــة ويتــم معاجلتــه يف عيــادة أردنيــة ابلتعــاون مــع األمــم املتحــدة. وتوفــر 
للتجمــع امليــاه مــن أراضيــه أيضــاً. وقــال إن هنــاك حمــاداثت أردنيــة أمركيــة روســية إلجيــاد حــل جــذري ملشــكلة الركبــان عــر توفــر 

شــروط العــودة الطوعيــة لقاطنيــه إىل مدهنــم وبلداهتــم الــي مت حتريرهــا مــن عصابــة داعــش اإلرهابيــة”.

3  تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 13/ تشرين األول/ 2018

4 تواصلنا معه عر تطبيق واتساب 13/ تشرين األول/ 2018

http://mfa.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/tabid/159/ArticleId/1246/-1246.aspx?fbclid=IwAR1tck1GpN9bAFGY-Na9OA9w4hhwLU6v4-tKUiCEgEWRmIn9hlrcqNrkakQ
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إننــا وحبســب مــا أكــدان ســابقاً وحبســب تصرحيــات األمــم املتحــدة، فــإنَّ النظــام الســوري مينــع عمليــة إيصــال املســاعدات مــن 
دمشــق إىل املخيــم، واحلكومــة األردنيــة متنــع األمــم املتحــدة كذلــك مــن إيصــال املســاعدات مــن عمــان إىل املخيــم، كمــا أنَّ 
أغلــب العائــالت القاطنــة يف املخيــم قــد فــرَّت خوفــاً مــن قــوات النظــام الســوري وحلفائــه اإليرانيــني، وإنَّ الضغــط عليهــم عــن طريــق 
التَّجويــع واحلرمــان مــن العــالج هبــدف إجبارهــم علــى العــودة إىل مناطــق هُتــدد حياهتــم عــر عمليــات اعتقــال أو تعذيــب أو جتنيــد 
قســري، هــذا الضغــط املــؤدي إىل جرميــة التشــريد القســري يُعتــر تورطــاً يف جرميــة حــرب، وقــد وثَّقنــا ســابقاً رفــض األهــايل لعــرض 

تســوية مقرتحــة مــن قبــل النظــام الســوري.

سادساً: االستنتاجات والتوصيات:
• لقــد منــع النظــام الســوري عمليــة إيصــال املســاعدات الــي ترســلها األمــم املتحــدة مــن دمشــق إىل خميــم الركبــان، مــا شــكَّل 
عمليــة حصــار وجتويــع متعمَّــد علــى ســكان مدنيــني كوهنــم طــرف يف نــزاع مســلح غــر دويل، وشــكَّل ذلــك لــوانً مــن ألــوان العقوبــة 

اجلماعيــة، ومبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين فــإن ذلــك ُيشــكل جرميــة حــرب. 
• انتهــك النظــام الســوري بشــكل ال يقبــل الشــك مجيــع قــرارات جملــس األمــن الــي تطرقــت إىل موضــوع احلصــار بــدءاً مــن القــرار 
رقــم 2139 الصــادر يف 22/ شــباط/ 2014 وانتهــاًء ابلقــرار رقــم 2268 الصــادر يف 26/ شــباط/ 2016 ومــا بينهمــا، 

القــرار رقــم 2165 الصــادر يف 14/ متــوز/ 2014 والقــرار رقــم 2191 الصــادر يف 17/ كانــون األول/ 2014.
• كما مارســت قوات النظام الســوري جرمية التَّشــريد يف إطار منهجي وواســع النِّطاق، ومنظَّم ضدَّ الســكان املدنيني، وُيشــكِّل 
ذلــك خرقــاً صارخــاً التفاقيــات جنيــف، ويرقــى إىل جرميــة ضــدَّ اإلنســانية مبوجــب املــادة الســابعة مــن ميثــاق رومــا األساســي 
ل قيــام هــذه القــوات أبيــة تدابــر لتوفــر مــأوى أو رعايــة صحيــة أو غــذاء للمدنيــني املشــرَّدين. للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة، ومل ُنســجِّ

• لقــد رفضــت احلكومــة األردنيــة علــى حنــو متكــرر طلبــات عديــدة لألمــم املتحــدة إليصــال املســاعدات إىل مخســني ألــف شــخص 
يف خميــم الركيــان، وهــذا يعتــر مســامهة يف عمليــة جتويــع وعقــاب هــؤالء األشــخاص، وضغطــاً كبــراً عليهــم لالستســالم للنظــام 

الســوري والعــودة إىل املناطــق الــي ُيســيطر عليهــا رغمــاً عــن إرادهتــم؛ مــا ُيشــكِّل هتديــداً جــدايً حلياهتــم.

التوصيات:
احلكومة األردنية:

• السَّماح لألمم املتحدة إبيصال املساعدات إىل 50 ألف شخص يف خميم الركبان على حنو مستمر ومتواصل.
• تسهيل عبور احلدود األردنية لقرابة 50 شخص من األشخاص األكثر مرضاً واملهددة حياهتم ابلفناء.

• حتمــل املســؤولية األخالقيــة والقانونيــة هلــؤالء املشــردين علــى احلــدود األردنيــة وعــدم املســامهة يف إعادهتــم إىل مناطــق ُتشــكل 
خطــراً عليهــم.
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الدول الصديقة للشعب السوري:
• الطلب من احلكومة األردنية السماح لألمم املتحدة إدخال املساعدات عر حدودها.

• العمــل علــى إفشــال املخطــط الروســي يف تفكيــك املخيــم وإجبــار أهلــه علــى العــودة إىل النظــام الســوري مــن أجــل اســتخدام 
الشــباب يف عمليــات التجنيــد اإلجبــاري.

جملس األمن الدويل:
• التَّحرك إلنقاذ حياة 50000 مواطن سوري.

 
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان:

ــل األطــراف مســؤولياهتم أمــام اجملتمــع الســوري يف  • إصــدار تقريــر يوثِّــق االنتهــاكات الــي تعــرَّض هلــا ســكان خميــم الركبــان وحُيمِّ
تلــك املنطقــة.

 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة:

• العمــل علــى تشــكيل حمكمــة دوليــة خاصــة علــى غــرار إنشــاء آليــة التحقيــق الدوليــة حملاســبة مجيــع اجملرمــني املتورطــني ابرتــكاب 
جرائــم حبــق الشــعب الســوري.

الدول املاحنة ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
مســتمر  إبيصــال  القبــول  نتيجــة  إىل  الوصــول  حــى  وسياســياً  إعالميــاً  األردنيــة  واحلكومــة  الســوري  النظــام  علــى  الضَّغــط   •

الغــرض. هــذا  لتحقيــق  الــدويل  األمــن  جملــس  منصــة  واســتخدام  للمســاعدات، 

املبعوث األممي إىل سوراي:
• تسليط الضوء على هذه الكارثة عر إحاطته القادمة أمام جملس األمن وتسمية املسؤولني عنها بدقة.

 
شكر وعزاء

خالص الشكر والعزاء جلميع األهايل والنشطاء احملليني الذين أغنت مسامهاهتم هذا التقرير بشكل فعال.
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