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اختفاء المواطنين السوريين النازحين عشرات
من حاالت االختفاء وسط المبااله عربية ودولية

الجهة التي قامت بالتوثيق : الشبكة السورية لحقوق اإلنسان

المكان : الحدود األردنية السورية 
 2012-9 الزمان : 17-

الضحية : فدوى عدنان جمود من مواليد عام 1985 
ابنتها  رفيف البديوي 

محافظة  جنوبي  الواقعة  غزالة  خربة  بلدة  في  منزلها  من   1985 عام  مواليد  من  جمود  عدنان  فدوى  السيدة  خرجت 
درعا  هاربة برضيعتها التي لم تكمل عامها األول الطفلة رفيف البديوي  إثر القصف العشوائي بمختلف األسلحة الثقيلة 
والطيران الحربي ليالحقها إلى الحدود األردنية السورية رصاص  االشتباكات  بين الجيش الموالي للنظام السوري  وبين 
كتائب الجيش الحر وما كان من هؤالء النازحين  إال أن قرروا  العودة وخالل هربهم  من إطالق الرصاص فقدت السيدة 

فدوى مع ابنتها عند السياج الحدودي تقريبا ولم تصل أبدا إلى أي مكان .

ديارهم   من  يوميا  الفرار  على  المدنيين   من   المزيد  تجبر  بالسكان  المكتظة  المناطق  في  الثقيلة  األسلحة  استخدام  إن 
بسبب تصاعد العنف وعدم احترام القانون اإلنساني الدولي , وحقوق اإلنسان في سوريا  أدى ,  إلى حدوث أزمة حادة 
في النزوح  من هنا نؤكد في الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ضرورة تأمين مساحات آمنة للنازحين والسماح للجهات 

اإلنسانية الفاعلة  بالوصول إليهم وتقديم العون المالئم لهم .
الجدير بالذكر أن حالة االختفاء هذه ليست الوحيدة فقد سبقتها  عشرات الحاالت ممن فقد خالل عملية النزوح  و تنقطع 
أخبارهم بشكل كامل , خالل قصف مدينة الحفة في محافظة الالذقية هربت أسرة كاملة مكونة من والدين وثالثة أطفال 
وتحت وطأة القصف افترقت المجموعة لتنقطع أخبارهم عن بعض فال الوالد )ح . ي ( مع ابنتيه يعلم أي شيء عن زوجته 
)س . ج (  ورضيعها والتي عثر عليها صدفة تقيم في مطبخ أحد األسر الفقيرة في مدينة الالذقية لتتمكن بعد شهر كامل 

من معرفة أن زوجها وابنتيها في مخيم لالجئين السوريين في تركيا .
النازحين وأسرهم ومراعاة أن أغلبهم من  بادرة حماية  بأخذ  الدولية  الحقوقية  بالسلطات األردنية والمنظمات  نهيب 
باعتباره  السوري  العشب  أبناء  تجاه  القانوينة واألخالقية  تحمل مسؤولياتهم   يتوجب عليهم  النساء واألطفال، حيث 

جزء من المنظمومة الدولية .
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