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النازحون السوريون عند الحدود األردنية

خمسة عشر ألف سوري عالقين عند المعابر الحدودية مع األردن 
ثالثة آالف نازح وسط الصحراء عند معبر الرويشد

يعتبر معبر الرويشد معبرا غير رسميا، وقد أطلق عليه نفس اسم مدينة الرويشد الحدودية الواقعة في األردن ، ويقع في منطقة صحراوية بعيدة 
عن المدن والخدمات، في جنوب سوريا  في منطقة تعتبر امتدادا لمحافظة السويداء وصحراء اللجاة. 

قام فريق الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بالتحدث مع ناجين دخلوا إلى المملكة األردنية عبر معبر الرويشد وتحدثوا عن معاناة شديدة، ومازال 
اآلالف ينتظرون السماح لهم بالعبور وسط درجات حرارة تصل في بعض األيام إلى 45 درجة مئوية.

اليكاد يمر يوم دون أن نسجل سقوط مااليقل عن عشرة قنابل برميلية متفجرة على مناطق مختلفة في محافظة درعا، هذه القنابل العشوائية 
التي تلقى من ارتفاعات شاهقة تصل الى خمسة آالف متر تسبب الموت ودمار المنازل حيث شمل الدمار الكامل أو الشبه كامل مااليقل عن 
ربع المباني في محافظة درعا، هذا القصف البربري هو السبب الرئيسي وراء استمرار تدفق الالجئين وتزايد أعداد النازحين في الداخل أيضا.

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق اإلنسان :
“يتوجب على المجتمع الدولي ممثال بمجلس األمن معالجة جذر المشكلة وعدم االكتفاء بتقديم مساعدات لالجئين والنازحين عبر إدارة األزمة 
وليس إنهائها، حماية المدنيين من القتل والتشريد يكون بإيقاف عمليات القصف بالقنابل البرميلية و الصواريخ وهي مهمة مجلس األمن و وحده 
من يستطيع فعل ذلك، لكنه مازال عاجزا أو ليس راغبا، عدا عن أن هناك قصورا شديدا في التصدي لألزمة اإلنسانية الخانقة داخل سوريا 

من نقص في الدواء والغذاء و المأوى والتعليم”.
بعد إغالق السلطات األردنية كل من معبر نصيب وتل شهاب باستثناء الحاالت اإلنسانية والمواد األغاثية، أصبح معبر الرويشد المنفذ الوحيد 

المتاح أمام آالف النازحين الهاربين من جحيم القصف اليومي.

يصل النازحون إلى المعبر عبر طريقين رئيسيين :
الطريق االول : يتوجب على النازحين المرور عبر مناطق تحتوي حواجز تابعة لسيطرة القوات الحكومية واللجان الشعبية، وهذا يعرضهم 

لخطر عمليات القنص أو االعتقال و الخطف، وقد وثقنا حاالت عديدة لذلك.
الطريق الثاني : يتوجب على النازحين المشي على األقدام في مناطق وعرة لمدة تتراوح مابين 4 إلى 8 ساعات ،وهذا الطريق يفضله األهالي 

النازحون كونه أقل خطورة لعدم وجود قوات حكومية فيه.

بعد وصول األهالي إلى الساتر الحدودي يصطفوا لتسجيل أسمائهم، وبعد ذلك ينتظرون االذن بالدخول لمدة تصل في بعض األحيان إلى 
عشرين يوما، وهنا جوهر األزمة، ألن المنطقة صحراوية شديدة الحرارة، التتوفر فيها مقومات الحياة من اتصاالت أو عناية طبية أو غذائية، 

وبالتالي فهناك تهديد جدي آلالف األشخاص المنتظرين وخاصة أن بينهم أطفال و نساء.
بعد االنتظار الطويل يسمح لعدد من النازحين بالعبور إلى النقطة األولى، وهي عبارة عن قطعة عسكرية تابعة لحرس الحدود األردني، ثم 
يتم بعدها بأيام نقل العابرين إلى النقطة الثانية التي تحتوي بعض الخيام، وفي هذه المرحلة يتم تسجيل بيانات الالجئين، ومن ثم نقلهم بواسطة 

باصات إلى المربع األمني ثم إلى مخيم األزرق.
منذ مايقارب العشرين يوميا أوقفت السلطات األردنية بشكل مطلق إدخال أي شخص، وتجمع بسبب ذلك مايقارب ثالثة آالف شخص، وهم 
معرضون لمخاطر وصعوبات كبيرة، وقد توفي السيد “جدعان محمد التركي” بتاريخ  7 / تموز / 2014 وهو من محافظة ادلب ،وذلك بسبب 

العطش الشديد بعد ان اضطر للمشي مسافة أكثر من 45 كم في صحراء منطقة الرويشد في محاولة منه للوصول للمعبر.

الخميس 17 تموز 2014

الوصول  من  اإلنسان  لحقوق  السورية  الشبكة  تمكنت 
إلى أحد الالجئين الذين عبروا من نقطة الرويشد وهو 
السيد )م -ح( من محافظة درعا ،والذي أخبرنا بروايته 

:
“دخلت االراضي االردنية عبر معبر الرويشد منذ عدة 
أشهر، لقد كانت اوقات صعبة وشاقة لي ولعائلتي منذ 
البداية  لنا بالعبور، في  وصولنا للمعبر ولغاية السماح 
لنا  سمح  ثم  الحدودي،  الحاجز  عند  أيام  عدة  انتظرنا 
بالعبور للنقطة األولى، وبعد خمسة أيام دخلنا الى النقطة 
الثانية ولم يكن هناك أي تغطية لشبكات االتصاالت ،في 
حرس  لدى  عائلتي  واسماء  اسمي  سجلت  النقطة  هذه 
ماء  وعلبة  طعام  وجبة  حينها  لنا  وأحضروا  الحدود، 
صغيرة، وانتظرنا في هذه النقطة سبعة أيام أخرى، الى 
وكان  الثانية  النقطة  لعبور  عائلتي  مع  دوري  جاء  ان 

صورة للسيد جدعان محمد التركيش
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الحر شديدا، وقد مرضت حينها طفلتي الرضيعة ذات السبعة أشهر، لم يكن يوجد أي طبيب في تلك النقطة، ولكن مستوصف صغير يعمل فيه 
ممرضان، وكانت تقتصر االدوية المعطاة للمرضى على بعض المسكنات واالدوية المنومة، وأحيانا عند إصابة الشخص بمرض شديد يقوم 

حرس الحدود باسعافه وأيضا يمنع دخول الشباب فقط، فقط يسمح بدخول العائالت”
السيد ) م -غ ( تحدث للشبكة السورية لحقوق اإلنسان حول تجربته مع اللجوء :

“ارسلت عائلتي عبر الطريق القصير والذي يمر من قرى السويداء، خوفا عليهم من مشقة المرور في الطريق الوعر الصحراوي، أال ان حاجز 
تابع للجان الشعبية منعهم  من المرور وأجبرهم على العودة، اما انا فقد عانيت كثيرا أثناء رحلتي خالل مروري بالطريق الصحراوي الوعر، 
وانتظرت هناك نحو خمسة عشر يوما، اال ان حرس الحدود لم يسمحوا لي بالعبور بحجة اني لوحدي ولم اكن برفقة زوجتي واوالدي، لقد عدنا 

إلى ديارنا ونخشى كل يوم من الموت تحت القصف“
باالضافة إلى كل ذلك وعلى الرغم من قيام السلطات األردينة إغالق كل من معبر تل شهاب ومعبر نصيب منذ قرابة ستة أشهر، فأن مااليقل 
عن 12 ألف نازح يعيشون بالمنطقة القريبة من المعبر وفي عدة قرى حدودية مجاورة للمعبر، بانتظار فتح تلك المعابر،فهم يخشون العودة إلى 

منازلهم بسبب القصف والقتل اليومي ،كما يخشون من التوجه إلى معبر الرويشد البعيد بما يقارب 250 كم.

رابعا المرفقات واالدلة :  
احدى الطرق الوعرة التي يسلكها النازحين الى معبر رويشد

مجموعة صور لبعض النازحين على معبر رويشد

التوصيات :
لقد رحب األردن بالالجئين السوريين بشكل عام، وأن استمرار تدفق الالجئين يشكل عبئا واضحا، ولكن ذلك يجب أن اليمنعها من فتح المعابر 
بشكل دائم، من جهة أخرى يتوجب على الحكومات المانحة أن تستكمل تقديم كافة األموال التي تعهدت بها، كما أشارت إلى ذلك المفوضية 

العليا لالجئين مرارا و تكرارا.
يتوجب على دول االتحاد األوربي و الواليات المتحدة األمريكية أن تخفف العبء عن دول الطوق وتقدم تسهيالت جدية فيما يتعلق بقبول 

الالجئين السوريين على أراضيها.

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuV1VaaFpsT1FMSHM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuYV9CcmNVdVAxT1U/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuVFM5Y1lRUUMzM28/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuS0dpSzFoTmJoZVU/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMuSjFFUUFkV1NwZ0E/edit?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/0B5pudHajcbMueWdhU2FDWEc2Nzg/edit?usp=sharing 

