
تقرير حول اوضاع اللجئين السوريين في مخيم الزعتري في الردن 

الزعتري : حكاية ثورة اختزلتها رمال الصحراء واوتاد الخيام .
 

مقدمـــة : 

  كيلو شمال, م�تر م�ن العاص�مة الردني�ة عم%�ان , ويس�كن ه�ذه البلدي�ة م�ا85تقع بلدية الزعتري على بعد ما يقارب 
  ق�امت الحكوم�ة الردني�ة بالتع�اون م�ع المفوض�ية الس�امية لش�ؤون2012 نس�مة , وف�ي ش�هر تم�وز 7000يق�ارب 

 اللجئي��ن بأس��تئجار ارض مس��احتها تق��در بخمس��ة الف دون��م ض��من بلدي��ة الزع��تري لتقي��م عليه��ا مخيم��ا, للجئي��ن
 السوريين بع�د ان ازداد ت�دفق اللجئي�ن الس�وريين بش�كل ملف�ت للنظ�ر اث�ر احت�دام الوض�اع العس�كرية ف�ي س�وريا
 وبهذا لم تعد المخيمات التي اعدتها الحكومة الردنية مسبقا, كمخيم البشابشة ومخيم حديقة الملك عبد ا الثاني ب�ن
 الحسين ف�ي ل�واء الرمث�ا الت�ابع لمحافظ�ة ارب�د اداري�ا تس�توعب اع�داد اللجئي�ن ال�تي تت�دفق يومي�ا, ال�ى ال�ى الردن
 وبأعداد متفاوتة يومي�ا, ك�ان يص�ل اح�دها ال�ى ثلث�ة الف لج�ئ يومي�ا, ف�ي بع�ض الوق�ات وك�انت اع�داد اللجئي�ن
 وحركة توافدهم للردن مرتبطة بالتصعيد العسكري في الداخل السوري , ولهذا تم التنسيق لبن��اء مخي��م الزع��تري
 ف��ي محافظ��ة المف��رق الملص��قة للح��دود الس��ورية , وب��دأت جمي��ع المنظم��ات والهيئات بالعم��ل عل��ى ه��ذا المخي��م
 واعداده بشكل مناسب لستقبال اعداد اللجئين الكبيرة التي تصل للردن , وكانت الب�دايات ص�عبة للغاي�ة فطبيع�ة
 المنطق��ة ال��تي يق��ع فيه��ا المخي��م ه��ي طبيع��ة ص��حراوية ومناخه��ا ص��عب كم��ا ك��انت الرم��ال والري��اح مص��در قل��ق
 الك��ثيرون دائم��ا, , وبع��د ان ب��دأ الردن بأيف��اد اللجئي��ن له��ذا المخي��م , ب��دأ الناش��طون الس��وريون وغي��ر الس��وريون
 بالحديث ع�ن س�وء ه�ذا المك�ان وع�ن من�اخه الص�عب , ه�ذا وق�د عم�ل ك�ثيرون م�ن الوس�ط العلم�ي عل�ى تأجي�ج
 الموق��ف ال��دولي والهل��ي ض��د ه��ذا المخي��م ف��ي س��ياق ان المك��ان لي��س مناس��با, , لك��ن ك��انت الحكوم��ة الردني��ة
 والمفوضية السامية لشؤون اللجئين قد باشرت العمل بالمخيم ول�م يك�ن ال�تراجع ع�ن ه�ذا المك�ان خي�ارا, مطروح�ا,
 اطلق�ا, وق��د رأت الحكوم�ة الردني�ة انه�ا س�تتعاون م�ع المجتم�ع ال�دولي لتحس�ين الوض�ع ف�ي المخي�م ق�در المك�ان
 وستخفف من حدة الطبيعة الصحراوية والمناخ السيء لهذه المنطقة مهما كلف الم�ر م�ن جه�ود , وم�ن هن�ا ب�دأت
 المعاناة فطبيعة المك�ان اربك�ت ك�ل م�ن يعم�ل ف�ي ه�ذا المخي�م ل س�يما رج�ال الم�ن وال�درك الردن�ي والناش�طون
 الغاثيون والمنظمات الدولية التي تهتم بشأن اللجئين والهيئات الخيرية ومنظمات حق�وق النس�ان والطفول�ة وم�ا
 ال��ى ذل��ك , ولك��ن اص��رار الجمي��ع عل��ى تق��ديم الص��ورة الفض��ل دوم��ا, له��ذا المخي��م ولتق��ديم افض��ل خدم��ة للج��ئ
 السوري , وصل حال المخيم اليوم الى ما هو افضل من الممتاز مقارنة ببدايات المخيم السيئة جدا, , وف�ي غض�ون
 خمسة اشهر ونيف من بدأ العمل في هذا المخيم نج�د ان وض�ع المخي�م الي�وم ه�و افض�ل م�ن اي وق�ت مض�ى , فق�د
 كان يفتقر الى اغلب مقومات الحياة وها هو اليوم اشبه ب�أن يق�ال عن�ه اق�ترب م�ن الكم�ال نوع�ا, م�ا , ف�المخيم الي�وم

  الف لجئ سوري , ويحتوي المخيم على مشافي ميدانية تستطيع ان تقدم خدمات طبية ممتازة51يقطنه اكثر من 
 6وان تعالج اغلب الحالت التي تردها سواء من المخيم او من الداخل السوري بشكل ط�ارئ , فه�و يحت�وي عل�ى 

 مشافي ميدانية وهي المشفى الردني والمغربي والماراتي والس�عودي والبحرين�ي والفرنس�ي وقريب�ا, س�يتم افتت�اح
 المش��فى المص��ري ف��ي المخي��م , وف��ي الس��ياق الص��حي ف��أن منظم��ات محلي��ة ودولي��ة تق��وم بش��كل دوري عل��ى تفق��د
 اوضاع اللجئين الصحية بتشكيل دوري�ات تق�وم بزي�ارة الخي�ام للطلع عل�ى اوض�اع اللجئي�ن الص�حية وتطعي�م
 الطفال بشكل منظم , اما على الصعيد الخدماتي في المخيم فهو اليوم يحت�وي عل�ى ك�ل مقوم�ات الحي�اة م�ن مأك�ل
 ومش��رب وكهرب��اء ووس��ائل اع��داد الطع��ام ووس��ائل الت��دفئة ولك��ن وس��ائل الت��دفئة ل��م تص��ل لك��ل اللجئي��ن بع��د ,
 بالضافة ان جهات دولية ومحلية تبرعت لتحوي�ل الخي�ام ال�ى كرفان�ات وه�ي ال�بيوت الج�اهزة , مم�ا س�يخفف م�ن
 ح�دة من�اخ المنطق�ة وسيس�هل عملي�ة التعام�ل م�ع الظ�روف الجوي�ة ف�ي المنطق�ة وس�يعطي اللجئي�ن ق�در اك�بر م�ن
 الراحة والطمئنان , كما ان الجرائات الوقائية التي اتخذتها الحكومة الردنية ف��ي مواجه�ة من�اخ المنطق�ة الس�يء
 والغبار الكثيف , بدأت قبل حوالي شهر الحكومة بتنفيذ مش�روع تعبي�د الطرق�ات داخ�ل المخي�م وه�ذا س�يخفف ق�در
 كبير م�ن تح�رك الغب�ار والرم�ال ب�ل س�اهم ف�ي الح�د منه�ا بش�كل ك�بير , والط�رق ال�تي ل�م تعب�د ت�م وض�ع الحص�ى
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 الصغيرة عليها اي مما يخفف قدر كبير من تحرك الرمال والغبار , اما عن الوضع التعليمي في المخيم فهو الي��وم
 افضل من اي وقت مضى فلم يكن موضوع التعليم مطروحا, داخل المخيم�ات البت�ة , ولك�ن اص��رار الك�ثيرون م�ن
 المجتمع ال�دولي والمحل�ي والس�وري عل�ى تق�ديم عملي�ة تعليمي�ة ف�ي المخي�م , ادى بالنتيج�ة لكتم�ال عملي�ة تعليمي�ة
 ممت��ازة ف��ي المخي��م , وسنس��تعرض ف��ي ه�ذا التقري��ر ج��وانب ع�دة للحي�اة ف��ي المخي��م وسنخص��ص الج��انب االك��بر
للعملي���������ة التعليمي���������ة ف���������ي المخي���������م وس���������نتناول ك���������ل ج���������وانب الحي���������اة ف���������ي ه���������ذا المخي���������م .   

 

الجانب التعليمي في مخيم الزعتري :

– 6عدد الطلبة المس�جلين ف�ي م�دارس مخي�م الزع�تري لتاري�خ   12 –   ط�الب وطالب�ة ت�تراوح3211 ه�و 2012 
 اعمارهم بين مرحلة الصف الول حتى الصف الحادي عشر الثانوي مقسمين على اربعة مدارس , ونذكر هنا ان

  طالب وطالبة مسجلين في دفاتر التفقد الخاصة ب��المعلمين ,634عدد الطلبة في مدرسة ثانوية الزعتري وصل ل 
 طالب تقريبا, , وهم مقسمون كالتي : 400بينما العدد الفعلي لمن هم ملتزمون بالدوام الرسمي هم 

 طالب .77الصف السادس ( أ ) يحتوي 
 طالب .48الصف السادس (ب) يحتوي 
 طالب . 48الصف السادس (ج) يحتوي 
 طالب .59الصف السابع ( أ ) يحتوي 

 طالب .56الصف السابع ( ب ) يحتوي 
 طالب .81الصف السابع ( ج ) يحتوي 
 طالب . 93الصف الثامن ( أ ) يحتوي 
 طالب .48الصف التاسع ( أ ) يحتوي 

 طالب . 49لصف التاسع ( ب ) يحتوي ا
 طالب .53الصف العاشر ( أ ) يحتوي 

 طالب .  30الصف الحادي عشر ( أ ) يحتوي 

 بينم��ا ج��اري العم��ل ليج��اد ح��ل لمرحل��ة البكلوري��ا الثانوي��ة ( ث��اني ث��انوي ) حينم��ا تجه��ز ام��ور اع��تراف الدول��ة
السورية بشهادات هذه المرحلة الدراسية بعد انتهاء الزمة هناك . 

 وهنا نذكر ان خلل لقاؤن�ا بأح�د المعلمي�ن ف�ي المدرس�ة وه�و س��وري الجنس�ية وم�ن مدين�ة درع�ا , افادن�ا ان اقب�ال
 الطلب على المدرسة خلل اليام الولى لفتتاح المدارس في المخيم كان اقبال, ممتازا, ولك�ن بع��د م��رور ف��ترة ل
 تزيد عن شهر بدأت عمليات التسرب من المدرسة واهمال العملية الدراسية من قبل الطلب واله��الي ف��ي المخي��م
 ايضا, وصرح لنا ان عدد الطلبة المتسربين م�ن الدراس�ة ف�ي مدرس�ة ثانوي�ة الزع�تري وح�دها ق�د تج�اوز س�قف ال

– 6 طالبا, حتى ي�وم 240  12 –   , كم�ا اف�اد ان الم�دارس وتجهيزاته��ا ممت�ازة ج�دا, مقارن�ة بوض�ع المخي�م2012 
 وهي قاعات صفية ذات بيئة دراسة ملئمة جدا, وهي مكيفة وعبارة عن كرفان��ات ج�اهزة ذات ارض�ية م�ن البلط
 ذو النوعية الجيدة ولكنه يجد ص�عوبة ف�ي التعام�ل م�ع الطلب�ة ال�ذين اص�بحوا يتم�ردون عل�ى ك�ل ش�يء ح�تى عل�ى
 اطاعة المعلمين في احترام الدراسة والمدرسين , كما اشار مدرسون اخرون ان نتائج الطلب الدراسية هي س��يئة
 للغاية وفي احد اليام السابقة قام مدرس رفض ذكر اسمه في التقري��ر بالقي��ام بأختب��ار للطلب�ة وك��ان الختب��ار عل��ى

  .20 من 7 , اما البقية جميعا, فقد كانت نتائجهم دون ال 20 من 18 طالب فكانت النتيجة . نجاح اثنان بعلمة 40

 كم��ا اش��ار مدرس��ون ايض��ا, انه��م يش��تكون م��ن بداي��ة اف��راغ الم��دارس كله��ا ف��ي المخي��م م��ن محتواه��ا العلم��ي وانه��ا
 اصبحت مكان لتوزيع المساعدات على الطلبة اكثر منها مدرسة لتعليم الطلبة , واشار كثيرون ممن يشاركون ف�ي
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  % من الطلبة يأتون للمدرس�ة للحص��ول عل�ى مس�اعدات80العملية التعليمية في المدارس ان نسبة كبيرة تقدر ب 
 تقدمها جهات ومنظمات خيرية محلي�ة ودولي�ة , وبه�ذا نش�ير ان ه�ذا الم�ر ي�دق ن�اقوس الخط�ر ف�ي س�ياق العملي�ة
 التعليمية للطلبة اللجئين , كم�ا لحظن�ا ت�أثر عملي�ة الحض�ور للمدرس�ة بأخب�ار ال�داخل الس�وري بش�كل ك�بير فه�ي
 مرتبط��ة ارتب��اط وثي��ق ج��دا, , كم��ا لحظن��ا ايض��ا, ان اغلبي��ة الطلب�ة يحض��رون للمدرس��ة للتروي��ح ع�ن انفس��هم ع��بر
 المراف��ق الترفيهي��ة الموج�ودة ف��ي الم�دارس ولتب��ادل الخب�ار السياس��ية الثوري�ة ال�تي تتعل�ق بال�داخل الس��وري فيم��ا

بينهم.
 وف��ي س��ياق العملي�ة التعليمي�ة ق��ام فري��ق مك�ون م�ن ع�دة مدرس��ين بمرافقتن��ا لخي��ام وكرفان��ات بع�ض اله��الي مم�ن

ابناؤهم متغيبون عن المدرسة لفترة تزيد عن العشرة ايام وكانت النتائج كما يلي : 

تخوفات الهالي من انه هل ستفيد هذه الشهادة ابناؤنا عندما نعود لسوريا ؟
تخوفات الهالي من ان الغرف الصفية مضغوطة وقد تساعد في انتشار المراض .

 اتهام بعض الهالي لنا بالخيانة ونسيان القضية السورية وكان الرد علينا  ( ماني باعث ابني عالمدرس��ة ش��و احن��ا
مطولين هون ؟ ) 

 حالة استجابت لدعوتنا وقامت بأعادة ابنائها للمدرسة . 17كما نشير ان 
 بالض��افة لتخ��وف بع��ض اله��الي م��ن ان يق��وم المنه��اج الردن��ي المغ��اير للمنه��اج الس��وري ف��ي ك��ثير م��ن الم��واد

الدراسية بتأسيس شرخ في تفكير  الطلبة . 

حالت تمت معاينة وضعها من الطلبة : 

  اع��وام اي3 عام من مدينة حمص السورية , وهي منقطع�ة ع�ن الدراس�ة من�ذ 12 ) راميا احمد الحاج سليمان : 1
 قب�ل ان�دلع الحتجاج�ات ف�ي س��وريا , من�ذ ان ك�انت ف�ي الص�ف الث�اني وم�ن المف�ترض ان تك�ون رامي�ا الي�وم ف�ي
 الص��ف الس��ادس م��ع زميلته��ا , ونش��ير ان رامي��ا تس��تطيع الكتاب��ة ولكنه��ا تجه��ل الق��رائة , وتق��ول انه��ا تخج��ل م��ن
 الدراسة في الصف الثاني فهي كبرت على الدراسة مع هؤلء ابناء الصف الثاني وفي نهاية المر , قمن��ا بالتف��اق
مع رامي�ا ب�أن نج�د ح�ل اوس�ط لقض�يتها وان ت�درس م�ع زميلته�ا ف�ي الص�ف الث�الث لتتلق�ى تعليمه�ا بش�كل جي�د . 

  ) عم�ران م�روان دي�رزي : ف�ي الص�ف الث�امن يع�اني م�ن خل�ل عقل�ي , ويغي�ر ص�فه بأس�تمرار يتص�ف ب�الدب2
 والهدوء , يعاني من بطئ في التعلم , وهو بحاجة لهتمام خاص من معلمين مختصين بالتعامل مع هكذا ح��الت .

  ) عمار ياس�ر مج�اريش : ف�ي الص�ف الث�امن وه�و م�ن الطلب�ة المتميزي�ن ف�ي الدراس�ة , ولكن�ه يع�اني م�ن ح�ول3
وحشي ويسبب له بعض الحراج م�ن قب�ل الطلب�ة , كم�ا ت�م التعام�ل م�ع المس�يئين ل�ه م�ن الطلب�ة واج�راء اللزم . 

  ) حسن رياض المصري : من الصف الخامس وهو من الطلبة المجتهدين جدا, م�دلل وس�ريع الحساس�ية , ولكن�ه4
 يعاني من اضطرابات كهربائية في الدماغ وتأتيه نوبات تشنج ( صرع ) في بعض الحيان حس�ب م�ا اف�اد ذوي�ه ,
وه�������و بحاج�������ة لرعاي�������ة خاص�������ة م�������ن معلمي�������ن مختص�������ين ف�������ي التعام�������ل م�������ع هك�������ذا ح�������الت . 

  ) يحيى الساخن : من الصف الثامن لدية اعاقة لفظية وفي مخارج الحروف ولكنه طالب مجتهد واني��ق ونظي��ف5
ويعتن���������ي بدراس���������ته وواجب���������اته , م���������ع ان���������ه يعم���������ل عل���������ى بس���������طة ليل, ف���������ي س���������وق المخي���������م . 

  ) يوسف علي الشحمة : من الصف السادس , مصاب بالثورة في قدمه اليسرى بثلث ش�ظايا ف�ي بل�دته بص��رى6
 الشام , عولج في سوريا واكمل علجه ف�ي الردن ولكن�ه م�ا زال يع�اني م�ن ص�عوبة ف�ي الحرك�ة مم�ا ي�ؤثر عل�ى

حضورة بشكل دوري للمدرسة .

  ) محمد لطفي الديات : يعاني من اعاقة في يده وقدمه كما يع�اني م�ن اعاق�ة بص�رية , مم�ا ي�ؤثر عل�ى دراس�ته ,7
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 وقال ان عدد من اللج�ان الطبي�ة زارت�ه ف�ي خيمت�ه وق��الوا انه�م س�يجرون اللزم وم�ا زال ينتظ�ر وق�ال ان�ه بع�د ان
يتعالج سيحضر للمدرسة فهو يحب الدراسة .

 

  ) محمد الرفاعي : من الصف التاسع ويعاني من حالة جحوظ في العينين , يقول انها تتسبب له بمشاكل دراسية8
على حد تعبيره . 

 % تتس��بب ل��ه بمش��اكل دراس��ية . 4 ) عم��ر  دي��اب : م��ن الص��ف الس��ادس يع��اني م��ن اعاق��ة بص��رية بنس��بة 9

  % يق��ول انه��ا تعي��ق6 ) محم��د . ورف��ض اكم��ال الس��م : م��ن الص��ف الس��ابع يع��اني م��ن اعاق��ة بص��رية بنس��بة 10
دراسته وانه ينتظر العلج المناسب . 

 

 ونشير هنا ان هذه ليست كل الحالت ولكن هذا ما استطعنا توثيقه وقبول الطلبة باعطائن��ا معلوم��ات عنه��م , ولك�ن
 هذا ل ينفي وجود حالت اخرى عديدة في المخيم , ولكنن�ا ل�م نلحظه�ا لس�باب ك�ثيرة منه�ا ع�دم ثق�ة الطلب�ة احيان�ا
 باعطائنا معلومات عنهم , ومنها ان عدد من الهالي يرفضون ارسال ابنائهم للمدرسة بحجة التخ��وف م��ن انتش��ار

المراض السارية بين الطلبة .

 كما التقينا الطالب حمزة محمد المنقطع عن الدراسة منذ عامين تقريبا, وهو من منطقة اللج�اة ف�ي درع�ا الس�ورية ,
بحج�ة ان م�دير مدرس�ته ك�ان يط�رده وزملؤه م�ن المدرس�ة بحج�ة مش�اركتهم ف�ي اض�رابات المعارض�ة آن�ذاك . 

 واش�تكى لن�ا العدي�د م�ن المعلمي�ن ف�ي الم�دارس م�ن تص�رفات نس�بة ك�بيرة م�ن الطلب تتس�م بالهم�ال واللمب�الة
 ومنه��ا : الهم��ال ال��زائد بك��ل م��ا يحي��ط به��م . الس��خافة ف��ي الح��ديث . تن��اول المكس��رات والمش��روبات ف��ي الغ��رف
 الصفية اثناء الحصص . الضحك . الشعور بالرجولة والتعدي على بعض المعلمين بالفاظ نابية . التحدي للمعلمين
 وفرض حالت عصيان في بعض الحي�ان . واش�ار المعلم�ون انه�م ق�اموا بالتواص�ل م�ع اه�الي الطلب�ة ومنه�م م�ن

استجاب للشكاوي ومنهم من لم يستجب .

كما اجمع غالبية المعلمون على عدم وجود ظاهرة التدخين وانتشارها بين صفوف الطلبة ال ما ندر . 

 وافادنا احد المعلمين ان ظاهرة المشاغبة في الصفوف ليست هي المش�كلة الك�برى ب�ل ان المش�كلة تكم�ن ف�ي ع�دم
 اح��ترام الطلب��ة للمعلمي��ن وانتش��ار حال��ة الش��تم والتلف��ظ باللف��اظ النابي��ة وع��دم اح��ترام هيب��ة المدرس��ة والمدرس��ين ,
 وانخراط الحالة الثورية في نفسية الطلبة , وان اغلب ردود الطلبة حين يتم استجوابهم من المعلمين تكون ( ان��ا ل��م
 احترم بشار السد ذات نفسه وسببته في الشارع وسببت والده  , ولم احترم اي شخصية في ك�ل الدول��ة الس��ورية ,
 فكيف لي ان احترم�ك لمج�رد ان�ك اس�تاذ مدرس�ة وم�اذا يعن�ي اس�تاذ مدرس�ة ؟؟؟ ) وف�ي ه�ذا الس�ياق يش�كو غالبي�ة
 المعلمين من انخراط حالة التمرد الشعبي ف�ي نفس�ية الطلب�ة ح�تى عل�ى معلميه�م ف�ي المدرس�ة وه�ذه ظ�اهرة س�لبية
 يجب ان ينظر لها بكثير من التمعن والدقة كي نتكاتف جميعا, ونج�د حل, لتل�ك المش�كلة فلس�وف ت�ؤثر عل�ى العملي�ة

التعليمية في سوريا ككل وليس فقط في مخيمات اللجوء . 

 واضاف معلم آخر انه يمكن ان نجد حلول على مستوى المخيم مبدأيا, , كالدعوة لجتماع لك�ل اولي�اء الم�ور ع�بر
 مكبرات الصوت , وايجاد حلول لهذه القضية , واضاف ان وجود مكتبة تحتوي كتب وقرطاس��ية ووس�ائل تعليمي�ة
 ك��اللوان والل��واح واجه��زة الحاس��وب ق��د تس��اهم ف��ي ح��ل المش��كلة نوع��ا, م��ا وستس��هم ف��ي زي��ادة اح��ترام الطلب��ة

للمدرسة.
 وفي نهاية الجانب التعليمي في المخيم نتناول بعض الصور للم��دارس م�ن ال�داخل والخ��ارج ف��ي المخي��م ال��تي قمن��ا
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بتصويرها بكاميراتنا . 

جانب من احد المدارس من الخارج  
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احد الغرف الصفية في مدارس المخيم  
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جانب من باحة احد المدارس ومن المفترض ان تكسى هذه الرضية الرملية بالنجيل في القريب العاجل  
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 جانب من احد الغرف الصفية في المدارس , ويظهر فيها وجود جهاز تكييف ( بارد + ساخن ) لتأمين بيئة
دراسية جيدة .  
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جانب من احد الغرف الصفية في المدارس داخل المخيم  
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لقطة تظهر  الربعة مدارس في المخيم . على يمين الصورة ويسارها وفي المام تظهر  المدارس  
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صورة تظهر مبنى مجمع مملكة البحرين العلمي وهو احد المدارس في مخيم الزعتري  
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الجــــــــــانب الغذائي في مخيم الزعتري 

 في سياق الجانب الغذائي في المخيم , نذكر ان المفوضية السامية لشؤون اللجئين كانت في بادئ المر في مخي��م
 الزعتري توزع على اللجئين في المخيم , وجبتي غذاء وهي وجبة فطور ووجب��ة غ��داء واحيان��ا, وجب��ات عش��اء ,
 ولكن بعد ازدياد اعداد اللجئين في المخيم وبعد وجود حالت تسمم بسبب الوجبات المقدم��ة ف��ي بع��ض الحي��ان ,

  الف لجئ في نفس الوقت , ارتأى جميع العاملون في شأن الغ��ذاء ف��ي المخي��م51ولصعوبة توزيع الوجبات على 
  ي��وم , تحت��وي15ان يصار ليجاد حل لهذه المشكلة وقد قاموا بأيجاد حل وهو ان ت��وزع ط��رود غذائي��ة ك�ل ف��ترة 

 بداخلها كل ما يلزم السرة من مواد غذائية واساسية , وان يقوم اللجئي��ن بخدم��ة نفس��هم بنفس��هم ف��ي ناحي��ة الغ��ذاء
 ولتسهيل التعامل مع نظام الطعام في المخيم فقد عانى العاملون في هذا الشأن من تذمر اللجئي��ن ف��ي س��ياق تك��رر
 نوعية الوجبات التي كانت تقدم للجئين او ان الوقت الن ليس مناسبا, لنتناول الطعام , ولهذا ق��رر الجمي�ع الت��وجه
 نحو حل الطرود الغذائية للتقليل من وقع مشكلة الطعام في المخيم . كما تقوم المفوضية الس��امية لش��ؤون اللجئي��ن
 بتوزيع بطاقات على اللجئين تحتوي البطاقة على رقم الكتروني وعلى ارقام على ع�دد اي��ام الش�هر , وعل��ى ع�دد
 افراد السرة , وبهذا يقوم الجئين بالتوجه لمقار توزيع الخبز في المخيم لخذ حصتهم اليومية من الخ��بز وتعط��ي

  سم لكل رغيف يوميا, لكل فرد في السرة . اما20 ارغفة من الخبز بقطر 4المفوضية السامية لشؤون اللجئين , 
 من ناحية الطرود الغذائية فهي تعطى حسب عدد السرة ولكل فرد نصيب معين من الم��واد الغذائي��ة , ونش��ير هن��ا
 الى ان بعض اللجئين اشتكى انه ل وجود لم�ادة الحلي��ب ف��ي الط��رود الغذائي��ة , ال ف��ي الط��رود ال��تي ت��أتي احيان��ا,
 للمخيم وتكون مقدمة من المملكة العربية السعودية فهي تكون تحوي بداخلها مادة الحليب , اما عن حليب الطف��ال
 فتقوم المفوضية باعطاء حليب الطف�ال لم��ن ه��م دون س�ن ع��ام ونص��ف فق��ط , ام��ا م�ن ه��م ف��وق س�نة ونص��ف فل
 حصة لهم من حليب الطفال , ونذكر هن��ا ان��ه ح��دثت ح��الت حري��ق ف��ي بع��ض الخي��ام ف��ي المخي��م س��ابقا, وه��ذا م��ا
 استدعانا للسؤال عن كيفية حدوث تلك الحرائق , فكانت الجابة انه عندما بدأ العمل ب��الطرود الغذائي��ة والس��تغناء
 عن الوجبات , كانت العملية صعبة فل يجد اللجئين مكانا, ليطهوا به تلك المواد وايضا, لع��دم وج��ود وس��ائل طه��ي
 كطباخات الغاز , ولذلك كان الحطب وما شابه هو الحل امام اللجئين مما ادى لح��دوث ح��رائق ف��ي بع��ض الخي��ام
 دون اص��ابات ت��ذكر , ام��ا الي��وم فق��د ق��امت الحكوم��ة الردني��ة وبالتع��اون م��ن المنظم��ات الدولي��ة والمحلي��ة بأنش��اء
 مطابخ خاصة في كل المخيم , لخدمة الجئين , وهي موزعة في كل ارجاء المخيم , وه��ي عب�ارة ع�ن غ��رف م�ن
 الس��منت تح��وي ب��داخلها , طباخ��ات تعم��ل عل��ى م��ادة الغ��از ومكون��ة م�ن س�تة رؤوس ك��بيرة ومناس��بة لك��ل اوان��ي

الطهي , كما تحوي مجلى صحون ايضا, . 
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جانب من مطابخ مخيم الزعتري وتظهر طباخات تعمل على مادة الغاز 
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جانب من مطابخ مخيم الزعتري , ويظهر بها مجلى صحون وطاولة من الرخام والسمنت 
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 كم��ا نض��يف ان بع��د تط��ور الوض��ع داخ��ل المخي��م ل��م يع��د جمي��ع الجئي��ن يعتم��دون عل��ى ه��ذه المطاب��خ العمومي��ة ,
 وتطور المر للجوء البعض لشراء طباخ يعمل على الغاز شخصي ( غاز نقال الذي يس��تخدم ف��ي ال��رحلت ) ف��ي
 ظل وجود اشخاص من داخل المخي��م يعمل��ون بتع��بئة تل��ك الطباخ��ات الص��غيرة بم��ادة الغ��از , فه��م ي��أتون بانبوب��ات
 الغاز الكبيرة من خارج المخيم , عبر وسائلهم الخاصة , ويقومون بتعبئة الغازات الصغيرة داخل المخيم , لت��أمين
 مبلغ مالي معين لسد احتياجاتهم من المور التي ل توفرها لهم المفوضية , كالكماليات والهواتف النقالة والسجائر
 والمكسرات والحلويات وما شابه , وبهذا فأن الشأن الغذائي داخل المخيم اصبح اليوم افضل من اي وقت مضى ,
 في ظل وجود سوق كامل داخل المخيم انشأه اللجئين , ويلبي احتياجاتهم المالية والخدمية من كل النواحي , وفي
 هذا السياق ندخل في الجانب التجاري في المخيم , ونشير لوجود حركة تجاري��ة جي�دة داخ��ل المخي��م , فف��ي المخي��م

  متر على امتداد الشارع الرئيسي الوسطي في المخي��م والمرتب��ط بالبواب��ة الرئيس��ية750هناك سوق يتجاوز طوله 
 مباشرة, , ويحت��وي الس��وق عل�ى خي��ام نص��بها اللجئي�ن عل�ى اط��راف الش��ارع وتعت��بر ه�ذه  الخي��ام بمثاب�ة محلت
 مصغرة لبيع احتياجات اللجئين , ونشير هنا لهم المحال التي شهدناها في المخي��م , وه��ي , محلت بقال��ة وم��واد
 تمويني��ة مختلف��ة , محلت حلوي��ات ومكس��رات , محلت ل��بيع اللكتروني��ات ك��أجهزة اله��اتف المحم��ول والخط��وط
 وبطاقات الشحن والتلفاز والستايلت والرسيفرات , محلت حلقة وتزيين , محلت بي��ع الخض��روات والفواك��ة ,
 محلت بي��ع الملب��س النس��ائية والرجالي���ة لكاف��ة العم���ار , محلت ل��بيع الملب��س المس��تعملة , مط��اعم ك��الفول
 والحمص والفلفل والساندويشات السريعة كاللحوم الباردة واللبان والجبان , محلت لبيع الغطي��ة والحرام��ات
 ومعدات النوم , محلت لبيع العصائر والمرطبات وبعض البسطات المختلف��ة عل��ى ج��وانب الش��ارع ايض��ا, . وه��ذا
 يدل على وجود حركة تجارية نشطة بين اللجئين , كما اشار لنا احد الباعة ان التعامل داخل المخيم يتم ب��العملتين
 الردنية والسورية , وان البيع والشراء جائز بالعملتين داخل المخيم , فيما وجدنا ارتياح في اوس��اط اللجئي��ن م��ن
 وجود هذا السوق مما اوجد فرص عمل لكثير من اللجئين وترويح عن انفسهم وكسر لروتين المل��ل ف��ي المخي��م ,
 بالضافة انه لبى الكثير من متطلبات اللجئين التي ل تقدمها المنظمات مجان��ا, للجئي��ن . ونس��تعرض هن��ا ص��ورة

لجانب من سوق مخيم الزعتري : 
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جانب من السوق التجاري بوسط مخيم الزعتري للجئين السوريين في الردن  
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الجــــــــــــــانب الصحي في مخيم الزعتري  

 وفي السياق الصحي نتناول هنا دور المنظمات الدولية والمحلية في المخيم ونشير لوجود عدم مشافي ميداني��ة ف��ي
  مش��افي ميداني�ة ف��ي6المخيم تهدف لتقديم رعاية صحية شاملة للجئي�ن الس��وريين ف��ي المخي��م ونش��ير هن�ا لوج��ود 

 المخي��م وه��ي المش��فى المي��داني الردن��ي والمغرب��ي والفرنس��ي والم��اراتي والبحرين��ي والس��عودي وقريب��ا, افتت��اح
 المشفى المصري , وتقدم هذه المشافي خدمات صحية منوعة للجئين , كما تستقبل الحالت الحرجة التي ترد من
 س���وريا , وتق���وم ب���أجراء اللزم له���ا وان اس���تدعى الم���ر تق���وم ه���ذه المش���افي ب���دورها بأعط���اء تحوي���ل ف���وري
 للمستشفيات الردنية خارج المخيم وتقوم سيارات السعاف بدورها بنقل الجرحى والمصابين من المخيم الى تل��ك
 المش��افي واش��هرها مستش��فى المل��ك عب��د ا المؤس��س ف��ي مدين��ة الرمث��ا التابع��ة لمحافظ��ة ارب��د , او ال��ى مستش��فى
 المفرق الحكومي , او الى مستشفى الظليل لتقديم افضل خدمة طبية للجئين , كم��ا تحت��وي ه��ذه المش��افي الميداني��ة
 على عيادات من كافة التخصصات والجدير بال��ذكر ان المش��افي المغربي��ة والماراتي��ة والفرنس��ية ه�ي ال��رائدة ف��ي
 تقديم الخدمة الطبية الفضل حسب تعبير اللجئين وقالوا ان المركز الفرنسي لتطعيم الطفال يقدم خدمات ممتازة
 في شأن تطعيم الطفال  اللجئين , ونذكر ان المشفى المغربي يقدم خدماته الطبية على صعيد العيادات يوميا, م��ن
 الساعة الثامنة صباحا, وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرا, بينما تبقى ابواب قسم الطوارئ فيه مفتوحة على مدار
 الس��اعة , بالض��افة ان جمي��ع المستش��فيات الميداني��ة تحت��وي ب��داخلها  عل��ى ص��يدليات لص��رف الدوي��ة للمرض��ى
 والمصابين , والمشافي الخرى فهي تفت�ح ابوابه��ا ف��ي نف�س ال��وقت تقريب��ا, , ونض��يف ان الحكوم��ة الردني�ة تعم��ل
جاهدة لتأمين بيئة طبية افضل للجئين بالتعاون مع جميع المنظمات والجهات المحلية والدولية ف��ي ه��ذا الص��دد . 
  ون��ذكر بع��ض ش��هادات المص��ابين م��ن الح��داث العس��كرية ف��ي س��وريا وال��ذين عولج��وا ف��ي الردن او ف��ي داخ��ل
 س��وريا , ان بعض��هم ع��انى م��ن مش��اكل ف��ي ت��أمين الط��راف الص��ناعية ول��وازم الع��ون الص��حي ف��ي التعام��ل م��ع
 الصابات , كالعكازات والطراف الصناعية في حين افادنا ابو محمود احد عناصر المقاومة المسلحة في س��وريا
 والمصاب في قدمه اليسرى وتعرض لبتر كفه يده اليمنى , ان�ه ل��م يج��د اح��د يش��تري ل�ه العك��ازات المص��نوعة م�ن

  دولر . ووردتن��ا ش��كاوى اخ��رى م�ن ه��ذا30مادة اللومنيوم , وانه قد اش��تراها م�ن م��اله الخ��اص بمبل��غ يق��در ب 
النوع في ذات السياق . 
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جانب من خيام المشفى الميداني المغربي في مخيم الزعتري 
الجــــــــــــــــــانب النساني في مخيم الزعتري 

 في سياق الحديث عن الجانب النساني والنفسي للجئين السوريين في مخيم الزعتري نتناول احد القض��ايا الهام��ة
 في هذا الشأن , وهي غياب دور منظمات حقوق النسان والدعم النفسي والمختصون النفسيون عن الطلع عل��ى
 اوضاع اللجئين ومعاناتهم النفسية التي تعرضوا لها في الداخل السوري وآثار ما بعد الصدمة ال��تي يع��انون منه��ا
 وخاصة النساء والطفال , كما نسلط الضوء عل��ى غي��اب دور منظم��ات حق��وق الم��رأة ف��ي المخي��م , فهن��اك توثي��ق
 لحالت زواج مبكر وحالت حمل كثيرة في اوساط اللجئين , ف��ي حي��ن ان الظ��رف لي��س مناس��با, للحم��ل وال��ولدة
 والرضاع وما يرافق الحمل من متاعب للمرأة اللجئة في ظ��ل ه�ذه الظ��روف ال��تي يعيش��ها اللجئي�ن , بالض��افة
 انه هن��اك غي�اب لي دور توع��وي للم��راة اللجئة ف��ي س��ياق تنظي��م الس��رة ووس��ائل وقاي��ة الم��رأة م�ن مض��اعفات
 الحمل والولدة والرضاع , كما نشير انه هن��اك ح�الت ك��ثيرة ف��ي اوس��اط  النس��اء اللجئات تع��اني م��ن الك��تئاب
 والقل��ق وتقل��ب الم��زاج والح��زن وآث��ار م��ا بع��د الص��دمة عل��ى الص��عيد العلم��ي ف��ي التحلي��ل النفس��ي لحال��ة ه��ؤلء
 اللجئات المعنفات في الداخل في اوجه متعددة , وبهذا نت��وجه بالن��داء لك��ل منظم��ات حق��وق الم��رأة ف��ي الع��الم ب��أن
 تعطي هؤلء النساء البعض م��ن الهتم��ام ف��ي ه��ذه القض��ية , وان توف��د مختص��ين ف��ي رعاي�ة الم��رأة نفس��يا, واع��ادة
 انخراطها بالمجتمع الذي يحيط بها بشكل طبيعي ونفس�ية افض��ل , كم�ا ان اقب��ال الن�اث عل�ى التعلي��م لي�س بالش��كل
 المطلوب مقارنة بأعدادهن في المخيم , وهذا يعود لنقص الدور الريادي لمؤسسات دعم الم��رأة ف��ي توعي��ة ه��ؤلء
 الناث للقدام على التعليم وفوائده وما هي المخاطر التي قد يواجهونها في المستقبل في حال عدم حص��ولهم عل��ى
 التعليم والرعاية المناسبين , اما عل��ى ص��عيد الطف��ال فتق��وم منظم��ات عدي��دة ف��ي التعام��ل م��ع ش��أن الطف��ال نفس��يا,

  ) العالمي��ة فه��ي تق��دم خ��دماتها ف��ي ه��ذا الص��دد وتنش��ط داخ��لSAVE THE CHILDRENومنه��ا منظم��ة ( 
 الم��دارس الموج��ودة داخ��ل المخي��م بش��كل ملح��وظ بالض��افة لمش��اركتها ف��ي ايج��اد بيئة ترفيهي��ة بس��يطة تس��هم ف��ي
 التخفيف من معاناة الطفال النفسية بعد م��ا ش��اهدوه م��ن عن��ف عل��ى الراض��ي الس��ورية , ام��ا ع�ن الرج��ال فهن��اك
 حالت اكتئاب عديدة في ص��فوف الش��باب وح��الت آث��ار م��ا بع��د الص��دمة , ولكنه��ا ل تلق��ى الهتم��ام المناس��ب م�ن
 احد , مما يدفع بالكثير من الشباب القادرين جسديا, عل�ى الحرك��ة بش��كل ط��بيعي , ان يتق��دموا لدارة المخي��م بطل��ب

عودة للراضي السورية , وبدورها الحكومة الردنية تقوم بأعادته من حيث اتى . 
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جــــــــــــــــــانب المرافق العامة في مخيم الزعتري 

 وفي اطار الحديث عن جانب المراف��ق العام��ة ف��ي مخي��م الزع��تري للجئي��ن الس��وريين , نش��ير ال��ى وج��ود دورات
 مياة خاصة بالذكور واخرى خاصة بالن��اث موزع��ة ف��ي كاف��ة ارج��اء المخي��م , تحت��وي مي��اه عل��ى م��دار الس��اعة ,
 وتحت��وي عل��ى دورات مي��اة خاص��ة بقض��اء الحاج��ات , ودورات اخ��رى خاص��ة بالس��تحمام كم��ا ان المفوض��ية
 الس��امية لش���ؤون اللجئي��ن تق��وم بتوزي���ع مستحض���رات التنظي���ف الشخص��ية عل��ى اللجئي��ن كالص��ابون وس���ائل
 الستحمام , وسائل تنظيف الشعر وما شابه ذلك , ونضيف ايضا, لوجود مساطب مصنوعة م�ن الس��منت موزع��ة
 في كافة ارجاء المخيم , يوجد فوقها مستوعبات بلس�تيكية تحت��وي مي�اة ص�الحة للش��رب وللس��تعمال الشخص��ي ,
 كم��ا تق��وم المفوض��ية الس��امية لش��ؤون اللجئي��ن بتوزي��ع مس��توعبات ص��غيرة لك��ل اس��رة ف��ي المخي��م لك��ي تل��بي
 احتياجاتهم من المياة داخل خيامهم او كرفاناتهم ولتخفيف الضغط عن تلك المساطب الخاصة بسقي الماء للجئين
 , كما ونذكر بأنه هناك محال من التي تحدثنا عنها س��ابقا, ف��ي س��وق المخي��م التج��اري ت��بيع المي��اة المق��ررة والمعب��أة
للجئي��������������������ن ف��������������������ي ح��������������������ال ارادوا ان يش��������������������ربوا مي��������������������اة معدني��������������������ة ص��������������������حية . 
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جانب من بعض دورات المياة في مخيم الزعتري  

هذا التقرير عضو اللجنة العربية لحقوق النسان السيد  : وتصويرقـــام بأعداد وتحرير 

(حمودة مكاوي .) 

كما شارك بنشر هذا العمل الكترونيا, كل من : 

 نيسان للتغيير الديمقراطي في سوريا . 17حركة شباب 

تيار اليسار الثوري في سوريا . 

 حركة كلنا ابو موفق . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . جميع الحقوق محفوظة . ول يسمح بالقتباس او اعادة النشر ال بأذن2012 – 12 – 8حمودة مكاوي . 
رسمي من الناشر . 
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