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األحد 18 أيلول 2016

ندعو احلكومة األردنية إلدخال اجلرحى السوريني العالقني على معرب تل شهاب
وفاة 7 جرحى و12 آخرين ينتظرون املصري ذاته

جلأ النظام السوري إىل َشنِّ حرب مسلحة واسعة ضد اجملتمعات اليت انتفضت ضده منذ آذار/ 2011، وكان بديهياً فرار األهايل من 
عمليات القصف الذي أدى إىل دمار املنازل واحملالت فوق رؤوس أصحاهبا وتشريد أهلها، استقبل األردن على مدى مخس سنوات 

ونصف ما اليقل عن 1.25 مليون الجئ سوري على أراضيه.
يف صيف عام 2011 فتحت األردن حدودها بشكل كامل الستقبال تدفق الالجئني السوريني واستمرت على ذلك حىت النصف الثاين 
من عام 2012 تقريباً، حيث بدأت احلكومة األردنية بوضع العراقيل تدرجيياً، وبدأ إغالق املعابر ورفض استقبال القادمني عرب املطارات 
إالَّ ضمن شروط حمددة، إىل أن وصلنا إىل إغالق شبه اتم جلميع املنافذ، لكن السلطات األردنية بقيت تسمح حباالت استقبال اجلرحى 
واملصابني هبدف العالج على أراضيها، وإال فإهنم سوف يفقدون حياهتم نظراً لقلَّة اإلمكاانت الطبية، وقيام النظام السوري ابستهداف 

وقصف معظم املشايف يف املناطق اليت خرجت عن سيطرته وأحد أهدافه هتجري وتشريد أهلها.
وقد أدَّت اسرتاتيجية السلطات األردنية إىل تراجع ملحوظ يف تدفُّق الالجئني بني أعوام 2011 - 2016 حبسب املفوضية العليا 
لشؤون الالجئني، وعلى الرغم من هذا الرتاجع فقد وصلت أعداد الالجئني السوريني يف األردن إىل قرابة املليون الجئ، كما مل حيصل 

األردن سوى على %60 من االلتزامات اليت تعهدت الدول املاحنة بتقدميها له لتمويل العمليات اإلنسانية يف األردن.

وقد حتدَّث الزمالء يف منظمة العفو الدولية يف التاسع من كانون األول عن تراكم 12 ألف انزح سوري على احلدود األردنية، وأظهرت 
صور أقمار صناعية نشرها الزمالء يف هيومان رايتس ووتش وجوَد جتمعات كثيفة لسوريني عالقني على احلدود األردنية السورية عند 

معرب الركبان.

صحيح أن السلطات األردنية أوقفت استقبال الالجئني املتدفقني إىل أراضيها بشكل شبه كامل، لكنها حىت حزيران/ 2016، كانت 
تستقبل اجلرحى واملصابني، عرب معرب تل شهاب غريب حمافظة درعا، ومانريد تسليط الضوء عليه يف هذا التقرير حتديداً أنه ومنذ هناية 
حزيران/ 2016 وبعد قيام تنظيم داعش بتفجري سيارة مفخخة على احلدود األردنية السورية يف منطقة الركبان، والذي تسبب يف مقتل 
7 جنود أردنيني قامت السلطات األردنية إبغالق معرب تل شهاب بشكل كامل، وهو معرب خمصص حصراً لنقل اجلرحى من اجلانب 

السوري، ومنذ ذلك الوقت مل يدخل أي جريح إىل األراضي األردنية.

منذ هناية حزيران تراكمت أعداد كبرية من اجلرحى واملصابني جراء عمليات قصف النظام السوري املستمرة، ونظراً حملدودية اإلمكاانت 
الطبية يف حمافظة درعا نتيجة للحصار ولقصف املراكز الطبية من قبل النظام السوري، وتردِّي األحوال اإلنسانية يف املنطقة الصحراوية 
اليت تراكم اجلرحى فيها، أدى كل ذلك إىل تفاقم أحوال اجلرحى ذوي اإلصاابت احلرجة، وقد سجل فريق الشبكة السورية حلقوق 
اإلنسان منذ هناية حزيران وحىت اتريخ طباعة هذا التقرير وفاة 7 مصابني نظراً لتأخر عالجهم، كما تفاقمت احلالة الصحية لعشرات 
املصابني اآلخرين، وقد تواصلنا مع بعض األشخاص يف تلك املنطقة وتبني لنا أن هناك ما اليقل عن 12 جرحياً إصابتهم حرجة، وإن 

مل تتم معاجلتهم على وجه السرعة، فسيمومتون متأثرين جبراحهم.

الشبكة السورية حلقوق اإلنسان، أتسست يف هناية حزيران/ 2011 
قبل  من  معتمدة  رحبية،  مستقلة، غري حكومية، غري  منظمة  وهي 

األمم املتحدة كمصدر أساسي يف مجع اإلحصائيات.

http://www.sn4hr.org
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/12/jordan-risk-of-humanitarian-disaster-as-12000-refugees-from-syria-stranded-in-no-mans-land/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/12/jordan-risk-of-humanitarian-disaster-as-12000-refugees-from-syria-stranded-in-no-mans-land/
https://www.hrw.org/ar/news/2016/09/07/293788
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أحد  وهو  جببوج  أمين  اإلعالمي  للناشط  صورة 
اجلرحى الذين ماتوا متأثرين إبصابتهم

أخرب عدد من نشطاء اإلغاثة ومن اإلعالميني احملليني الشبكة السورية حلقوق اإلنسان عن اإلمهال الشديد يف الوضع الطيب 
املرتدي الذي تُعاين منه املنطقة اجلنوبية عموماً، وعن نقص صارخ يف األجهزة املختصة والكوادر الطبية، وبشكل خاص جراحة 
األوعية الدقيقة، وحىت يف نقل اجلرحى إىل األراضي األردنية بطرق غري نظامية فإنه من املستحيل قبوله داخل املشايف ألنه 

الحيمل تصريح دخول من قبل السلطات األردنية.

صورة تظهر حماولة إحدى الفرق الطبية إخالء جريح إىل األردن، لكنها قوبلت ابلرفض من قبل السلطات األردنية 

ماتوا  الذين  اجلرحى  أحد  وهو  العبود  إبراهيم  الضحية  تظهر  صورة 
متأثرين إبصابتهم

http://www.sn4hr.org
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0OWxhSENqUm5xakU/view
https://drive.google.com/file/d/0B7O1jbPIaDd0QnZMLUxTVER6U2M/view?usp=sharingr
https://drive.google.com/a/sn4hr.org/file/d/0B3ocSy4sMXm8R05hVXNDYjZQa3M/view
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ُتطالب الشبكة السورية حلقوق اإلنسان السلطات األردنية:
أواًل: السماح بدخول مجيع النازحني املرتاكمني على احلدود الذين دمرت منازهلم ومتاجرهم، وخاطروا حبياهتم للوصول والبقاء 

يف منطقة صحراوية جافة، وبشكل خاص النساء واألطفال، وحتويلهم إىل خميم األزرق لالجئني.

إنقاذ حياهتم، اليصح أن تقف  ُيساهم يف  يعانون حاالت حرجة؛ ما  الذين  العاجل لالثين عشر جرحياً،  اثنياً: االستقبال 
احلكومة األردنية موقف املتفرج واجلرحى ميوتون على حدودها، ومن مث استقبال مجيع اجلرحى اآلخرين.

اثلثاً: لقد عاد مئات من الالجئني العالقني على احلدود إىل منازهلم املدمرة أو إىل مناطق أخرى خطرة، وامتنع آالف آخرون عن 
فكرة اللجوء إىل األردن بعد إغالق احلدود شبه الكامل لقرابة عامني، ويبقى احلد األدىن أن تقبل السلطات األردنية استقبال 

الصامدين على احلدود على الرغم من الظروف الكارثية ألهنا خيارهم الوحيد.

http://www.sn4hr.org

