جامعة في اليم
نشرة الصحافة

تحديث لغاية كانون الل 2012

ل يد من العلومات يرجى التواصل على
info@campusincamps.ps

تعمل جامعة في اليم على استكشاف إنتاج تمثلت جديدة للميمات اللجئي مغايرة للصورة التقليدية الثابتة
التي ترم إلى الضحية ،السلبية الفقر" .ساندي هلل  ،مدير حدة البنية التحتية تطوير اليمات في كالة النرا .
هو مكان لستنهاض القدرة الحرية للتعلم " .منير فاشه ،محاضر في الشرع .
تهدف جامعة في اليم في إلى تجاز دن أن تلغي الفرق بي اليم الدينة ،اللجئ الواEن ،الرك الEراف،
النظرية المارسة ،العلم الطالب " أليساندر بيتي ،الدير العام لشرع جامعة في اليم .
جامعة في اليم هي عملية توليد جماعي لفكار مقاربات أدات يمكن لي احد استدامها خلل التعلم ،رغم
الستقبل غير الواضح الظرف التي تحيط بنا ،فقد تم زرع البذر ،ثمارها سوف تستمر في النتشار "،

دييغو

سيجاتو  ،منسق الشرع .
أنه الكان الذي يحوز فيه كل شيء من حولنا على معاني جديدة أبعاد ترتبط بواقع حياتنا " أحمد اللحام  ،مشارك
في البرنامج .
إنه الكان الوحيد الذي تكون فيه ابواب البداع مشرعة " نداء حموز  ،مشاركة في البرنامج
إنه مكان نجتمع فيه لنتعلم كيف نطرح عنا أفكارا نشارك في كتابة ما نقول نُعرِف " اسحق البربري  ،مشارك في
البرنامج .
سرد آخر للتاريخ ،رؤية متلفة للماضي مستقبل جديد ،هذا هو الكان الذي كنت أبحث عنه  ...حيث أشعر فيه
بالقدرة على Eرح رأيي حول اليمات اللجئي " أيسر الصيفي  ،مشاركة في البرنامج .
إنه رحلة داخل الواقع ،حيث يمكننا العمل دن تأثير خارجي ،انه الكان حيث جدت فيه الرادة التي كنت أبحث عنها
" آيات Eرشان  ،مشاركة في البرنامج .
جامعة اليم تعني ان ننظر للحاضر الستقبل معا نظريا عمليا نظرة مثالية مجسدةً على أرض الواقع ،انه الجسر
الذي نبنيه بأيدينا بي الاضي الحاضر الستقبل " مراد عودة  ،مشارك في البرنامج .
نلتقي هنا لناقشة ما يجب على اللجئي القيام به حيال إمكاناتهم التاحة " قصي ابو عكر ،مشارك في البرنامج.
انها نافذة صغيرة على اللجوء في بيئة تفتقد هذا الفهوم تماما ،جامعة في اليم هي الكان الوحيد القادر على توسيع
هذه النافذة الصغيرة ليساعدنا على التغلب على تجاهل قضية اللجوء " بيسان الجعفري  ،مشاركة في البرنامج

حول جامعة في المخيم
يختمي برنخامج جخامخعة في الخيم في كونخه مشرع تعليمي تجخريبي لخدة عخامخي يسختهدف مخشاركخي مخن مخيمات
الخخلجخخئي في الخخضفة الخخغربخخية كخخمحالخخة لسخختكشاف إنخختاج أشخخكال جخخديخخدة مخخن الخختمثلت الخختصورات لخخلميمات
الخخلجخخئي مخخغايره لخخلصورة الرم ية الثابتة الخختقليديخخة الخخقائخخمة على فخخكرة الضحية السخخلبية الخخفقر ،حخخيث يهخخدف
الخخبرن امج إلى تخخجاز دن أن يلغي الخخفرق بخخي الخخيم الخخديخخنة ،الخواEخخن الخخلجخخئي ،ال رك خ الEخراف ،الخخنظريخخة
المارسة ،العلم الطالب.
هخخذا تنبع ه ذه الخخبادرة مخخن كخخون مخخيمات الخخلجخخئي في الخخضفة الخخغربخخية تخخمر بخخعملية تخخحول تخخاريخخية سخخياسخخية
اجخ خختماعخ خخية مخ خخكانخ خخية ،فعلى الخخرغخ خخم مخ خخن الخ خخظرف الخ خخسياسخ خخية الجخ خختماعخ خخية السخ خخلبية إل ان مخ خخيمات الخ خخلجخ خخئي
الفلسخطينيي قخد Eورت نسبيا مخساحخة ذاتخية مسختقلة اجختماعخيا سخياسخيا :فهي لم تخعد مجرد متلقي لخلمساعخدات
النسانية لخخكنها اضخخحت مخوضخوعخخا سخخياسخخيا فخخاعخخل ،حخخيث اصبح الخخيم مسرحخخا لخخلبخخداع الجخختماعي لخختقديخخم
تصورات سياسية مكانية.
ففي خلل السنوات الخيرة تحول ميم اللجئي من كونه منطقة حضرية مهمشة إلى مرك للحياة الجتماعية
الخخسياسخخية ،فخخيما لوحخخظ هخخو أن تلك الخختحولت الجخخذريخخة لخخم تخخعمل على تطبيع الخخحالخخة الخخسياسخخية لخخلميم مخخن كونخخه
منفى ،فعلى مخ خخدار عخ خخقود قخ خخام الخ خخطاب الخ خخسياسي حخ خخول حخ خخق الخ خخعودة على فخ خخكرة الخ خخحاجخ خخة الخ خخلحة لخ خخعدم تحسخ خخي
الخخظرف الخخعيشية في مخخيمات الخخلجخخئي مخخن أجخخل الخختأكخخيد على أن الخخيمات هي حخخالخخة Eارئة مخؤقخختة ،مخخا جخخعل
الخخلجخخئي يخخعيشون في ظخخل ظخرف مخرعخخة ،امخخا الخخيوم فتتجخخلى الحاجة لعخخادة الخخنظر في تخخلك الخخفكرة ،حخخيث يخخقوم
الخخلجخخئون بخخابخختكار مخخمارسخخات اجخختماعخخية سخخياسخخية مخخن اجخخل تحسخخي حخخياتخخهم الخخيوم ية دن تطبيع حخخالخخة الخخيم
الخخسياسخخية السخختثنائخخية ،فخخبعد أكخخثر مخخن سخختي عخخامخخا مخخن النفى ،يخخنظر الن لخخلميم كخخقريخخة النبع الصخخول :منتج
ثخخقافي الخخجتماعي لخخلحفاظ على الخخذاكخرة ،لخخذلخخك فخخإن الخخحك في هخخذا الخخبرنخخامج ه و في إمخخكانخخية قخخيام الخخشاركخخي
بتحقيق تدخلت في اليمات دن تطبيع أضاعهم أ ادماج اليم ببساEة في الدينة.
هخخذا تهخخدف جخخامخخعة في الخخيم إلى تخوفخخير إEخخار حخخمايخخة يخخترافخخق تخخلك الخختغيرات الخخعقدة الخخحاسخخمة على مس خختوى
الخمارسخات الجختماعخية التمثلت ،حيث نعتقد أن مستقبل مخيمات الخلجخئي نخظامخها الخسياسي ،الجختماعي 
ال خخكاني ي خخجبرن خخا على إع خ خخادة ال خ خخنظر في ف خخكرة الخخديخخنة كخخفضاء لخخلتمثلت الخخسياسخخية مخخن خخخلل ال خخنظر ل خخلميمات
بإعتبارها مرجل لنتاج ممارسات سياسية حي فضاء جديدين.
إلى ذلخخك؛ يخخنقسم الخخبرنخخامج لخخكونخخي أسخخاسخخيي ،يسخختمر كل احخخد لخخدة عخخام ،حخخيث تخختكون الخخسنة اللى مخخن درات
تخخعليمية تجخخريخخبية بخخقيادة الكخخاديخخميي الحخخليي الخخدلخخيي ،فخخنانخخي ،أنخخثربولوجخخيي ،مخخهندسخخي مخخعماريخخي نخخاشخخطي،
فخخيما بني الخخنهاج بخخشكل مخختلف جخخذريخخا لخخكونخخه قخخائخخما على الخخنقاش الخختبادل بخخي الخخشاركخخي الخخضيوف الخخدعخخويخخن،
كخخبديخخل لخخلنموذج التعليمي الخختقليدي القن ،إن جخخامخخعة في الخخيم فخخر مخخساحخخة لخختعلم جخخماعي مبني على الخخجهود
الشخختركخخة لخخيس على مخخصادر خخخارجية ،لهخخذا السخخبب يخختم إعخخادة تخخشكيل هخخيكلية الخخنهاج التعليمي بخخاسخختمرار مخخن
أجخ خخل اسخ خختيعاب الهخ خختمامخ خخات الخخواضيع الخ خخنبثقة عخ خخن الخ خختفاعخ خخل بخ خخي الخ خخشاركخ خخي الخ خخضيوف الخ خخدعخ خخويخ خخن الخ خخسياق
الجتماعي بوجه عام.
امخخا في الخخنسة الخخثانخخية فخخيطلب من الخخشاركخخي تخخطويخخر تخخنفيذ مخخبادرات شخخصية مخخشاريع قخخائ مة على اعخختبارات
الجتمع الحلي بهدف ترجمة التمثلت الجماعية لمارسات جديدة اضحة في اليمات.

شركاء الشرع
يتبع برنخامج جخامخعة في الخيم لخجامخعة الخقدس )الخقدس بخارد  /الخكلية الشرفية( فخيما يسختضيفه مركخ الخفنيق في
مخخيم الخخدهخخيشة لخخلجخخئي في بخخيت لحخخم ،يخختم تخخنفيذه بخخدعخخم مخخن  GIZال خخصندق الج خختماعي ال خخثقافي القليمي
ل خخللج خخئي الفلس خخطينيي س خخكان غ خ ة ب خخال خخنياب خخة ع خخن ال خخوزارة الت خخحادي خخة الل خخان خخية ل خخلتعان الق خختصادي ال خختنمية )
 ،(BMZبالتعان مع دائرة تحسي اليمات في النرا.
هذا قد بخدأت هخذه الخبادرة في يخنايخر كخانخون الخثاني عخام  ،2012حخيث يخقوم الشخباب الخشاركخون في الخبرنخامج لخدة
عامي بالختعامخل مع مخسألخة إيخجاد أشخكال جخديخدة مخن الختمثلت الرئخية الخثقافخية لمخيمات الخلجخئي بخعد أكخثر من
 60عخخامخخا مخخن التشريد ،بهخخدف هخخو تخوفخخير شخخباب متحخخمس مخخن الخخلجخخئي الفلسخخطينيي الخخذيخخن يرغخخبون في إشخراك
مخجتمعهم بالخفضاء الخفكري الخبنية الختحتية الخلزمخة لختسهيل هخذا الخنقاش ترجخمته إلى مخشاريع عخملية قخائخمة على
اعخختبارات الخخجتمعات الحخخلية التي مخخن شخخأنخخها تخخجسيد الخمارسخات الخختمثيلية إظخهارهخا في الخخيمات ،إن جخخامخخعة
في الخيم مخيمات الخلجخئي في الخعادة هي "ج ر عخابرة للحخدد" غالبا مخا تسختبعد عخن بخقية الخديخنة ،لخذا تهخدف
جامعة في اليم إلى تجاز الحدد بي "ج يرة العرفة "ج يرة" التهميش الجتماعي".

الدرات ،الحاضرات الندات
حلقات النقاش
سوف يقوم الضيوف الحليي الدليي بالتفاعل التحار مع الشاركي لدة شهر ا اكثر ،في نهاية الدرة
سيكون على الضيوف الشاركي تنظيم عرض عام على شكل) ندة ،معرض،عرض مسرحي..ألخ( هو المر
الذي سيقوم به الشاركون بأنفسهم.

منير فاشه  ،بيت الحكمة  ،شباط -ح يران . 2012
www.campusincamps.ps/projects/the-house-of-wisdom

دييجو سيجاتو ،ميمات العرفة:العودة للمستقبل  ،شباط -نيسان . 2012
www.campusincamps.ps/projects/camps-of-knowledge

Eارق حمام  ،القانون الدلي حقوق النسان  ،شباط -نيسان . 2012
www.campusincamps.ps/projects/international-law-and-human-rights
جودرن كارمير  ،لفريد جاف ،عدي ابو كرش ،توماس ارنست برنير  ،تحول الن اع  ،ابريل – نسيان . 2012
www.campusincamps.ps/projects/conflict-transformation

دان ماكن ي -تال ابو رحمه -ثيا بلت كر -ايمان سيمون  ،لغويات  ،شباط -كانون ال . 2012
www.campusincamps.ps/projects/language-and-power

ايمن خليفة  ،الثقافة التمثلت  ،تموز . 2012
www.campusincamps.ps/projects/ayman-khalifah

فيفيان صنصور  ،الثقافة ال راعية كمفهوم للمقامة  ،أب -سبتمبر . 2012
www.campusincamps.ps/projects/agri-culture-and-resistance

ساندي هلل  ،مدير حدة البنية التحتية تطوير اليمات في كالة النرا  ،سبتمبر -تشرين ال . 2012
www.campusincamps.ps/projects/camp-improvement-program

الحاضرات
يطلب من الضيوف الحليي الدليي تقديم محاضرات حول قضايا مواضيع محددة التي عادة ما تكون ج ء
م خخن مخخواضيع اك خخادي خخمية أسع ،ح خخيث ي تمثل التح خخدي في ال خخلجوء ل خخحاضخخرات اك خخادي خخمية ال خخطابع في ج خخام خخعة في
الخخيم في سياق الخخيمات  ،ذلخخك مخخن اجخخل تشجيع أشخخكال جخخديخخدة مخخن الخخحوار الخخنقد بخخي مخختلف الخخقاربخخات
التعليمية.

إلينا فلدمان  ،الحياة السياسية الساعدات النسانية ظرف اللجئي الفلسطينيي .
www.campusincamps.ps/projects/ilana-feldman

ليندا كيوكيفيكس  ،رسم خارEة فلسطي العاصرة :القالب الستعماري في السياسة الفلسطينية .
www.campusincamps.ps/projects/linda-quiquivix

بتريشيا كاتان ارا  ،إبرة في غلف قصص اخرى السياق كحقل ،علقات أدات .
www.campusincamps.ps/projects/beatrice-catanzaro

باسل عباس ران ابو رحمة  ،ترحال جدل الرغبة الكارثة في الشهد الفلسطيني العاصر .
www.campusincamps.ps/projects/basel-abbas-and-ruanne-abou-rahme

Eارق دعنا  ،الجتمع الدني الفلسطي :ما الطأ الذي قع .
www.campusincamps.ps/projects/tariq-dana

أيسر الصيفي  ،الدرس الخير .
www.campusincamps.ps/projects/aysar-al-saifi

فليست يدي سكوت  ،التطوعية البدائية .
www.campusincamps.ps/projects/felicity-d-scott

الندات
سوف يقوم الضيوف الحليي الدليي بعمل رشة عمل ليوم احد مع الشاركي حول قضية ا موضوع محدد
الذي يكون عادة ج ء من موضوع اكاديمي اسع.

محمد الجبالي E ،وبوغرافية الدينة .
www.campusincamps.ps/projects/autobiography-of-a-city

ربى صالح  ،فكرة العودة .
www.campusincamps.ps/projects/ruba-saleh

ماكيل اجيير  ،الشهد العالي للميمات سياسات الحياد .
www.campusincamps.ps/projects/michel-agier

متار كوكاشي  ،حقائق خيال  /الساEير الحقيقة :البراغماتية سياسات التمويل تعبئة الوارد .
www.campusincamps.ps/projects/moukhtar-kocache

حنان Eوقان  ،الصلح السياسي :النتاج الرئي التحولت السياسة اليومية .
www.campusincamps.ps/projects/hanan-toukan

شادي كالشتوري  ،تفكيك الواEنة :الواضيع الحالة الدل .
www.campusincamps.ps/shadi-chaleshtoori

جيفيري شامبلن  ،ضع انتيجون .
www.campusincamps.ps/projects/jeffrey-champlin

