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إعادة النظر يف الدروس املستفادة من مخيم الزعرتي

ميليسا ن غاتر

منوذجي َّللجئني يف األزرق عىل االستفادة من الدروس
تركزَّت الجهود اإلنسانية املبذولة يف بناء مخ َّي ٍم
ٍّ
املفرتضة من تجربة مخ َّيم الزعرتي وتجنب الوقوع يف سلبياته املتصورة ،لكنَّها أغف َلت جوانب إيجاب َّي ًة
حاسمة متتعت بها إدارة مخيم الزعرتي.
أقيم مخيم الزعرتي يف عام  2012ليكون املخ َّيم الثاين األكرب يف
العامل ،وهو َم ٌ
ممن ف ُّروا من
ضافة مؤ َّقتة يؤوي مثانني ألف سوري َّ
مدينة درعا يف جنوب غريب سوريا إىل األردن .وكانت البنية التحتية
املادية للمخيم يف أوىل أيامه ضعيفة وسيئة ،فانهارت الخيم يف
محتجني عىل الظروف
وحل يف الشتاء ،وتظاهر الالجئون
ال َّرمل ا ُمل ِ
ِّ
القامئة يف املخ َّيم وعىل الحرب القامئة يف بالدهم ،فكانت البيئة
العامة يف املخ َّيم يسود عليها جو من انعدام الثقة العا َّمة .وبعد
عامني من ذلك ،ك َّررت املنظامت اإلنسانية يف األردن محاولتها يف
بناء مخيم منوذجي جديد :األزرق .لكنَّ الزعرتي وإن كان يف نظر
نواح ،فهو األكرث شيوعاً
الجهات العمل اإلنسانية فاش ًال من عدة ٍ
بني الالجئني.

الزعرتي

تطـ َّور الزعتري برسعـة ليصبـح رابـع أكبر مدينـة يف األردن،1
وغالبـاً مـا ُيعـزَى ذلـك إىل سـبب واحـد هـو لدونـة أوائـل قاطني
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/أيفور بريكيت

شارع ‘الشامزلزيه’ يف مخيم الزعرتي.

لكـن الفضـل أيضـاً يعـود إىل اإلدارة اإلنسـانية للمخ َّيـم،
املخ َّيـمَّ ،
إذ م َّثلـت هـذه اإلدارة دوراً محور ّيـاً يف ذلـك التطـور ،فالفضاءات
العامـة املمنوحـة الجئين أتاحـت لهـم الفرصـة يف إقامـة قاعـدة
مرتجلـة باسـتخدام املرافـق التـي قدَّمتهـا لهـم املنظمات غير
الحكوميـة مثـل املـدارس ومراكـز توزيع الخبـز ،واملراكـز الصح َّية.
واسـتفادت أوىل أفـواج الواصلين مـن َّ
اللجئني من تزاحـم األقدام
الخاصـة بهم،
أمـام الطريـق الرئيسي للمخ َّيـم؛ ففتحـوا دكاكينهم َّ
وأنشـؤوا مـا ُيعـ َرف عندهـم بــــ «شـامزليزيه»؛ (تقليـداً السـم
شـارع الشـانزليزيه املشـهور يف فرنسـا) ،وهذا السـوق أبقت عليه
السـامية َّللجئين فلم تغلقـه ،بل فضلت
مفوض َّيـة األمـم املتحدة َّ
االكتفـاء باالتفـاق مـع أصحـاب هـذه الدكاكين على املحافظـة
على حجمهـا ،وترشـيد اسـتخدام الكهربـاء فيهـا .ويف واقـع األمـر،
ُتقـدِّم املنظمات غري الحكومية كثيراً من االمتيـازات التجار َّية من
أجـل الوصـول إىل مسـتوى من التطـور يراعـي االعتبـارات األمنية
ويـدر الدخـل على قاطنيـه يف الوقت نفسـه .ودأب مديـر املخيم
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السـابق كيليـان كاليـن شـميكش على أن يخصص جـزءاً من عمله املسـار .وللولهـة األوىل ،يـرى الناظـر صفوفـاً وراء صفـوف مـن
يف التعـرف إىل قـادة الشـبكات غير الرسـمية يف الزعتري التـي الكرفانـات التـي تخفـي أي دليـل عـن وجـود النشـاط يف املخيـم،
كثير منهـا إىل الزعتري مـن درعـا ،وكان هدفـه تأسـيس ولعلـه يشـعر إذ يـرى مالعـب كرة السـلة املهجـورة َّأن مثة إهامل
انتقلـت ٌ
الثقـة وإقامتهـا بين قـادة املنظمات اإلنسـانية وقـادة َّ
اللجئين .لحـق باملـكان ،فمخيم األزرق أشـبه مـا يكون مسـتودعاً للتخزين
أكثر مـن أن يكـون مـأوى بعيـد األمـد ألناس فـروا مـن العنف.
يف بدايـة األمـر ،كان القصـد مـن مخيـم الزعتري أن يكـون
مجموعـة مـن الخيـم لكنَّـه تحـول إىل مجموعـة مـن الكرفانـات وكان تصـور القامئين على التخطيـط ملخيـم األزرق إنشـاء مخيـم
الحقـ ًا موضوعـة يف صفـوف منظمـة يسـهل إدارتهـا ويجعلها أكرث يضـم قـرى تحافـظ على بنيـة املجتمعـات املحليـة السـورية
قبـوالً يف عيـون الزائريـن مـن الجهات املانحـة .بل أنشـأت اإلدارة التقليديـة مـع تلبيـة حاجـات األكثر اسـتضعافاً يف الوقـت نفسـه
السـاتل ّية التـي مـن نسـاء منفـردات وأمهـات إضافـة إىل األشـخاص مـن ذوي
أيضـاً خارطـ ًة للزعتري ،وهـي أوىل الخارطـات َّ
ً
ً
َّ
َّ
ُوجـدت ملخ َّيـم َّللجئين2 ،لكنَّ ما حـدث بعدهـا َّأن اللجئني نقلوا اإلعاقـة وكبـار السـن .غير أن هدفـا آخر أعـم وأكرث إلحاحا سـعى
ـي مخ َّيـم
منازلهـم املؤقتـة لتكـون أكثر قربـاً مـن أقاربهـم ،أو انضمـوا إىل إليـه املخططـون وهـو الحفـاظ على األمـن .فلذلـك ُب ِن َ
منطقـة معزولـة صحراو َّيـة يف الشمال الرشقـي مـن
الكرفانـات ،ولذلـك أصبحـت الخارطـة أقـل جامل َّيـة مـن الناحيـة األزرق يف
ٍ
ٌ
منعزلـة أكثر مـن انعـزال مدينـة الزعتري ،وهنـاك
رتجلة ،البلاد ،وهـي
الهندسـ َّية لتظهر توسـعاً غري منظم ذي نهاية مسـدودة و ُم َ
َّ
وتجمعـات غير متكافئـة .والزعتري كما يبـدو اليـوم يحتوي عىل مركبـات القـوات املسـلحة الرابضـة يف املناطـق العاليـة على
كرفانـات ال ميكـن القـول َّإن واحـدة منهـا تشـبه األخـرى ،فكان ال أطـراف مخ َّيـم األزرق ،وتواجـه إىل الخـارج الصحـراء املمتـدة،
بـد مـن صبـغ البنيـة التحتيـة لتقليـد مـا اعتـاد عليـه َّ
اللجئون يف ويكمـن رؤيـة املدخـل واملخـرج ،حيـث يتحقـق املسـؤولون مـن
َّ
مئات ترصيحـات عمال اإلغاثـة والسـيارات .ومـع أن هـذه اإلجـراءات
ثـم مـا لبـث القاطنـون ْأن أقامـوا ٍ
مدينتهـم األصل َّيـة درعـاَّ ،
َّ
مـن حدائقهـم الصغيرة
الخاصـة منهـا والعا َّمـة يف تلـك املنطقـة تشير إىل الجهـود املبذولـة من أجـل الحفاظ عىل سلامة اللجئني
َّ
الصحراو َّيـة.
يبين االنتقال عىل
يف املخ َّيـم وأمانهـم مـن أي
تهديـدات خارج َّيةِّ ،
ٍ
السـ َّيارة داخـل األزرق َّأن األمـن بالفعل يضع األولو َّية عىل سلامة
فاألجهـزة اإلنسـانية يف الزعتري مهما كانـت نشـاطات الالجئين عمال املنظمات اإلنسـانية؛ فمخ َّيـم القاعـدة اإلدار َّيـة ملكاتـب
بالسـيارة
فيهـا محـدودة ،ودون شـك قـد بذلت جهـوداً يف العمل التشـاريك املنظمات غير الحكوم َّيـة تقـع عىل مبعـدة عرش دقائق
َّ
مـع الالجئين عىل املسـتوى الفردي ،ومـع َّأن التدخالت اإلنسـانية عـن أقـرب قريـة مـن املخ َّيـم .ومقارنـ ًة بتصميم األسـواق الكثيف
كان يفترض بـأن تكـون على مسـتوى أفضـل لتلبيـة حاجـات يف الزعتري ومراكـز املنظمات غير الحكوم َّية والكرفانـات املمتدة
الرجـال ،نجـد َّأن كثيراً مـن النسـاء يحصلـن على الدعـم يف عبر  12منطقـ ٍة يف رقعـ ٍة مسـاحتها خمسـة كيلـو مترات مربعـة
متكينهـن مـن ِّ
تـول دور املعيـل األسـايس ألرسهـن ،أ َّمـا الشـا َّبات صممـت إلسـكان مـا يصـل إىل  130ألـف الجـئ ،هنـاك فاصل بني
ً
ً
ممـن يحرضن جلسـات وضـع الربامج يف املنظامت غير الحكومية ،قـرى األزرق األربـع مبـا يسـاوي  15كيلـو مترا مر َّبعـا مـن مناطق
فيجـدن الشـجاعة ملقاومـة الـزواج املب ِّكـر ،والتوجه بـدالً من ذلك شاسـعة مـن الفضـاء غير ا ُملسـت َغل ،مما يجعـل الفـراغ عارمـاً يف
ممن يحتاجون إىل كسـب ذلـك املخ َّيـم .واملفارقـة َّأن توافـر املسـاحة يف األزرق قـد ُص ِّممت
إىل املدرسـة أو العمل ،وكذلك الشـباب َّ
املـال بـدءوا يتد َّربـون على التقنيـات الحديثـة ،وأعمال الحالقـة باألصـل للحـد مـن حر َّيـة حركـة َّ
اللجئين ،فمـن الصعـب إقامـة
والخياطـة ،لكي ال يقعـوا فريسـة االسـتغالل يف أعمال تتطلـب املظاهـرات السياسـ َّية نتيجـة صعوبـة الحشـد واالنفصـال املـاديّ
جهـداً بدنيـاً كبيراً لقـاء مبلـغ زهيـد مـن املـال كام يف أعمال نقل داخـل ذلـك املجتمـع.
الحصى يف العربـات اليدويـة .ومن جهـة فئة األطفـال ،م َّثل عامل
َّ
َّ
كثير مـن عمال املسـاعدات إن تنظيـم األزرق هـو الـذي
اإلغاثـة دور املرشـد والناصـح لتشـجيع التـزام األطفـال باملدرسـة ويقـول ٌ
والعمـل على تحقيـق طموحاتهـم املهنيـة.
منوذجي عن الزعرتي ،فباإلضافـة إىل املنافع األمن َّية،
مي ِّيـزه كمخ َّي ٍـم
ّ
جـاء املخ َّيـم ليقـدَّم مزيـداً مـن التسـهيالت لعمال املسـاعدات،
إذ يقـول أحـد َّ
األزرق
العمال اإلنسـانيني َّإن إحـدى هـذه املزايـا األمثـل
َّ
ً
ً
مَّ
ُيظ ِهـر التحـ ُّرك نحـو األزرق مفارقـة مذهلـة ع كان عليـه الحال يف االسـتخدام غير املسـبوق للبيانـات الخاصـة للمنظمات غير
يعـج يف مدخلـه َّعمال املسـاعدات َّ
واللجـئ,ن الحكوميـة مـن خلال تطبيـق  .Google Driveولعـل مـا يشير
يف الزَّعتريّ الـذي ُّ
ً
َّ
ائـح وقـادم .أ َّمـا يف األزرق ،فلا تظهـر إال سـيارات املنظامت إليـه هـذا التنظيم ضمنـا أن املخ َّيـم يخضع إلدار ٍة أكثر كفاءة من
بين ر ٍ
طبقـات مـن البريوقراط َّيـة
غير الحكوميـة تشـق طريقها يف املخيـم عىل شـارع طويل أحادي إدارة الزعتري ،لكنَّـه يف الواقـع أدخـل
ٍ
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التـي متكنَّـت الفـوىض املقامـة يف الزعتري مـن التحايـل عليهـا.
والنتيجـة ظهـور منطقـة خاضعة لرقاب ٍة مشـ َّددة تعـاين من البؤس
والشـقاء عـدا عـن َّأن نصفهـا فـارغ تضـم مناطـق متامثلـة تق ِّيـد
النشـاط االقتصـادي والحركـة والتعبير عـن الـذات ،بـل َّإن بعـض
َّ
شـبهوا املخ َّيم بالسـجن املفتوح ،يف حين وصف مراقبون
اللجئين َّ
َّ
حقيقي.
كابـوس
إنسـان ُّيون املخ َّيـم بأنـه
ٌ
ّ

أهم االختالفات بني املخيمني

لقـد غـاب عـن فكـر املخططين اإلنسـانيني وجـود اختلاف
محـوري بين الفئـات السـكانية التي تعيـش يف املخيمين .فمخ َّيم
الزعتري ٌ
ملاذ للسـوريني الذيـن فـ ُّروا من قمع األسـد لدرعـا؛ تلك
املدينـة التـي بـدأت فيهـا ثورتهـم ،وكان كثير منهـم قد شـارك يف
املظاهـرات ضـد األسـد ،فبعـض الذيـن وصلـوا منهـم أو أحيلـوا
إىل مخيـم األزرق جـاؤوا مـن درعـا ،لكـنَّ كثيراً غريهـم فـ ُّروا مـن
مـدن أخـرى مثـل حمـص وحلـب ،وهنـاك أعـداد أخـرى ال بـأس
بهـا مـن الذيـن هربـوا مـن تنظيـم الدولـة اإلسلام َّية يف الرقـة،
هـؤالء احتامليـة نشـاطهم السـيايس منخفضـة مقارنـة بنظرائهـم
الدرعاويين يف الزعتري .وهكذا ،رغم التخطيط املسـهب يف مخيم
األزرق ألوىل القريتين (القريتـان  3و )6لتفـادي مسـألة التعبير
السـيايس يف الزعتري ،وجـد املسـؤولون أنفسـهم يف حالـة مـن
االرتجـال املسـتمر ليضيفـوا قريتين جديدتين (القريتـان  5ثم )2
اسـتجابة إىل قـدوم مجموعـات جديدة من السـوريني الفارين من
مسـتجدات النِّـزاع يف سـوريا .وبعدهـاُ ،سـ ِم َح بدخـول  21ألـف
سـوري كانـوا عالقين يف معبر الركبـان بعـد فرارهـم مـن تنظيـم
الدولـة اإلسلامية عـام  2016على رشط إسـكانهم يف القريـة ()5
إىل حين ترتيب أمورهم للسماح لهـم بالتوجه للقريـة ( )2املبنية
حديثاً3.وبعـد عامين ،ظهـرت مشـكلة عدم توفير الكهرباء يف تلك
القـرى لتكـون يف حالـة متعارضـة متاماً مـع صورة االسـتعداد التي
تصورهـا املخططـون عـام 2014.4
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مجتمع َّيـة ذات فائـدة ،فالصفـوف القليلة مـن املقاعد املتبعرثة يف
مكاتـب الكرفانـات واملراكـز املجتمع َّيـة يف ِّ
كل قريـة إنَّ ـا ُص ِّم َمت
النتظـار الالجئين الراغبين مبقابلـة املسـؤولني والتحـدث إليهـم
وليـس مـن أجـل أن تكـون مبـانٍ مجتمع َّيـة .أ َّمـا األسـواق التـي
أنشـأتها الجهـات املديـرة ملخيـم األزرق ،فهـي أكثر هـدوءاً وأكرث
الصاخب يف الزعتري ،وال تقدِّم
فراغـاً مقارنـ ًة بشـارع الشـامزلزيه َّ
َّإل عـدداً ً
جـداً مـن املتاجـر التـي ُيسـ َمح لالجئين بإدارتهـا.
قليلا ّ
َّ
ً
ُ
وعـدا عـن السـوق يديـر مخ َّيـم األزرق خطـة تط ُّوع َّيـة قامئة عىل
الحوافـز َّللجئين لتشـجيعهم للعمـل يف املنظامت غير الحكوم َّية
أسـاس متنـاوب ،لكـنَّ ارتفـاع الطلـب على هـذه الوظائـف
على
ٍ
يعنـي َّأن أربعـة عشر ألفـاً مـن َّ
املسـجلني للحصول عىل
اللجئين
َّ
هـذه الفـرص سـينتظرون حـوايل  11شـهراً َّ
كل سـن ٍة إىل أن يحين
دورهم.

ال َّ
شـك َّأن لدونـة املقيمين يف األزرق حتَّـى لـو كانـوا يعيشـون
ظـروف قاسـية ميكـن مالحظتهـا عنـد رؤيـة العائلات التـي
يف
ٍ
تسـتمتع بوقتهـا يف رشب َّ
الظـل يف الصبـاح ،ويف
الشـاي يف ِ
وحـدات الرفـوف ا ُملرتج َلـة التـي تحـ ِّول الكرفـان للغرفـة الواحدة
إىل فضـاء أكثر وظيف َّي ًـة ،ويتبينَّ ذلـك أيضـاً مـن خلال الحدائـق
التـي مت َّكـن بعضهـم مـن زرعهـا أمـام رواقـه املتواضـع ،واملتاجـر
املسـتق َّلة الصغيرة أو صالونـات الحالقـة التـي ُتـدار يف الكرفانات،
والتك ُّيـف مـع الوضـع الـذي نـراه يف الزعتري مل يختلف كثيراً عن
لكـن عوامـل نجـاح العمـل
التك ُّيـف لـدى السـوريني يف األزرقَّ ،
يف الزعتري كمخ َّي ٍـم َّللجئين هـي يف الواقـع ُّ
كل مـا اختـار مخيـم
األزرق أن يتجنَّبـه مـن البدايـة ،ومـن أهم هـذه العوامـل التط ُّور
مجتمع
العضـوي ،والفرصـة االقتصاد َّيـة ،واإلحسـاس باالنتماء إىل
ٍ
ٍّ
محلي .ومـع َّأن الزعتري مل يكـن لديـه الوقـت مـن أجـل التجهيز
َّ
واإلعـداد لقبـول أفـواج اللجئين ،تطـ َّور املخ َّيـم يف الفضـاء املتاح
َـح املخ َّيم لهم
إليـه ،ومت َّكـن املقيمـون مـن إيجـاد عمـلٍ فيـه ،و َمن َ
القـدرة دامئـاً على املشـاركة يف يش ٍء مـا .أ َّمـا األزرق مـن ناحيـ ٍة
إذاً ،عندمـا وضعـت املنظومـة اإلنسـانية يف األزرق األولو َّيـة على أخـرى فقـد ُص َّمـم لالنتظـار :النتظـار الخدمـات ،النتظـار العمـل،
التنظيـم واألمـن ،فإ َّنهـا بذلـك ق َّيدت نشـاطات الالجئني يف كسـب النتظـار العـودة.
الـرزق ،كما َّأن عـزل القـرى بهـدف الحـد مـن النشـاط السـيايس
يعرقـل الروتين اليومـي ،و ُيص ِّعـب على َّ
اللجئين الذهـاب إىل ميليسا ن غاتر mg745@cam.ac.uk
السـوق ُّ
للتبضـع أو لحضـور االجتامعـات التـي تقيمهـا املنظمات مرشحة لنيل درجة الدكتوراه جامعة كامربدج
ّ
َّ
ً
َّ
غير الحكوميـة .وليـس عمال املسـاعدات بأوفـر حظـا ،بـل تأثروا www.cam.ac.uk
أيضـاً أل َّنهـم عليهـم أن ينتظروا يف بعض األحيان لسـاعات إىل حني
http://bit.ly/Oxfam-Zaatari .1
َّ
ً
الحصـول على وسـيلة منظمـة للنقـل والتن ُّقل بين القـرى .وخالفا  .2ميكن العثور عىل خارطتي األزرق والزعرتي (تباعاً) عىل الرابطني التاليني:
ملـا هـو الحـال عليـه يف الزعتري حيـث هنـاك فضـاءات عا َّمة غري http://bit.ly/Zaatari-map
رسـمية تنتشر فيهـا النشـاطات اليوميـة التـي ميارسـها كثير مـن http://bit.ly/Azraq-map
َّ
َّ
https://apnews.com/5782dcbf32af4fb19f78de317717bd1b .3
ً
الالجئين ،نجـد َّ
أن الفضـاء املمتـد يف األزرق أضفـى نوعـا مـن http://bit.ly/UNHCR-2014-Azraq .4
الفـراغ على قاطنيـه ومل يترك مسـاح ًة كبير ًة تقدَّم فيها نشـاطات

