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املبـادرات

الضاحية
تخطي الحدود
املشاركون

قيص أبو عكر ،وأحمد اللحام

مخيم الدهيشة

ما وراء املخيم :الدخول يف املشاع

املبادرات التي يقوم بها مشاركو جامعة يف املخيم هي نتاج جهد مشرتك ما
بني املشاركني واملجتمع .حيث استندت هذه املبادرات عىل أفكار ومالحظات
بنيت عن طريق التعلم من خالل التجربة واملامرسة  -وليس تشكيل املعلومة
عن طريق التلقني  -مام ادى اىل الفهم النقدي للسياق االجتامعي والسيايس
دون األخذ باملسلامت.
يف السنة األوىل عمل املشاركون عىل ما يسمى القاموس الجمعي والذي احتوى
عىل مجموعة من املفاهيم التي تعترب أساسية لفهم حالة مخيامت الالجئني
الفلسطينيني املعارصة ،حيث شكل القاموس الجمعي االطار الفكري للمبادرات
مام جعلها أكرث متاسكا وعمقا واتصاال بالواقع.
خالل السنة الثانية تم الرتكيز بشكل أكرب عىل التعلم من خالل املامرسة والتي
كان من بينها رحالت امليش ،لقاءات ،عروض تقدميية ،جلسات نقاشية وغريها
من األنشطة والتي تهدف اىل االنخراط مبارشة مع املخيم ،مام سهل عىل
املشاركني امكانية العمل عىل مبادرات تحافظ عىل حالة املخيم االستثنائية.
*
نتجت املبادرات من خالل نقاش وحوار مع ساندي هالل ومنري فاشه وأليساندرو بيتي ،و تم تفعيل هذه
املبادرات من قبل متارا أبو لنب ،بريف نيوز البس ،أمين خليفة ،ماتيو جودي ،سارة بلجريني ،جوليانا راكو،
دييجو سجاتو ودينا قدومي.
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فبعد خمسة وستني عاما من اللجوء مل يعد املخيم مكونا من الخيم ،حيث
خلق التغري يف أوضاع املخيم عىل مدار كل هذه السنني تحوله من حيز انساين
اىل مساحة سياسية نشطة ،كام وأصبح تعبريا وتجسيدا لحق العودة.
مبادرات شابات وشباب جامعة يف املخيم تحمل أسامء هذا التحول الحرضي:
الحديقة ،األزقة ،البلدية ،الضاحية ،الربكة ،امللعب ،الساحة ،الغري مبني ،والجرس.
ومجرد وجود هذه األماكن املشرتكة داخل مخيامت الالجئني يشرياىل التشكيالت
املكانية واالجتامعية الجديدة وراء فكرة املخيم كموقع من التهميش والفقر
والقهر السيايس.
اليساندرو بيتي
مدير املرشوع
مخيم الدهيشة ،حزيران 2013
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الضاحية

أرطاس

 تصوير :ماتيو جويدي10

بعد نكبة عام  ،1948وجد الالجئون الفلسطينيون انفسهم
متجمعني يف مخيامت لالجئني يف الضفة الغربية ،وقطاع
غزة ،والدول املضيفة األخرى .ويف ذلك الوقت ،كان الالجئون
ضعفاء ،مهمشني ،مرهقني وضائعني .ولكن من خالل حياة
املخيم املستمرة حتى اللحظة ،قام الالجئون بتغيري مصريهم،
وظروفهم ،من كونهم ضعفاء اىل اقوياء ،ومن مهمشني اىل
قياديني للمجتمع ،ومن كونهم مقيدين بحدود املخيم إىل
بنائهم ملدن وضواح.
هنالك ضاحية جديدة – ضاحية الشهداء – بجانب مخيم
الدهيشة والتي هي مثال واضح عىل عملية البناء.
قامت عائلتي برشاء قطعة لرض يف الضاحية ،ونقوم اآلن ببناء
منزل هناك ،شخصياً ،وكوين الجئاً يعيش يف مخيم ،وسوف
ينتقل للعيش يف الضاحية قريباً ،فان فهم ما يحدث عىل
أطراف املخيم أمر حاسم بالنسبة يل ،فهذه الحدود تشكل
مكاناً ميكننا التعلم من خالله عن املخيم ،وعن الالجئني.
بعبارة أخرى ،أنها مرآة للمخيم ،ومن خالل هذه املرآة
ميكننا فهم املخيم نفسه من خارجه ،وفهم تجمعات املخيم
الجديدة املتشكلة يف هذه املناطق الخارجية .يف حالة
الضاحية ،وعىل سبيل املثال ،فإن  89%من سكانها هم
الجئون بشكل أسايس من مخيم الدهيشة .وهذا التجمع
الالجئ الجديد خارج حدود املخيم ميثل حياة الالجئني يف
صورة أبعد من حدود املخيم.
11

وكشخص سيغادر املخيم قريباً للعيش يف ضاحية الشهداء،
فإن هذا االنتقال يجعلني أفكر كثريا ً يف حالتي كالجئ.
سؤال مفصيل يخطر ببايل :كيف ميكننا تعريف حدود املخيم؟
 -أحمد اللحام
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عىل األرض
مقابلة مع أحد سكان مخيم الدهيشة ،والذي يقوم ببناء منزل يف الضاحية
مخيم الدهيشة  21كانون األول 2012

أحمد :ملاذا قررت السكن خارج املخيم؟
النقص يف املساحة
يف املخيم.

ف :بداية ،عائلتي اآلن أكرث عددا ً ،وال منلك املساحة للتوسع
داخل املخيم ،ليس لدي مساحة سوى املنزل الذي نعيش
به اآلن .وبالتايل ال ميكننا التوسع إال خارج املخيم ،وهذا هو
السبب الجوهري.
أحمد :ملاذا مل تحاول إعادة بناء منزلك داخل املخيم ،بالطريقة
التي تناسبك ،بدالً من رشاء أرض خارج املخيم؟
ف :ال يوجد أرض للبناء عليها هنا ،وأي يشء أقوم به هنا
سيبقى عىل نفس املساحة ،ميكنني تغيري أشياء داخل املنزل،
ولكن ليس هنالك إمكانية للتوسع يف املساحة.
أحمد :مبا يتعلق بالبعد االجتامعي والسيايس ،ماذا يعني لك
مغادرة املخيم؟
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املخيم كهوية
سياسية لالجئ.

ف :يجب أن ال يكون املخيم هو هوية الالجئ ،يف النهاية
املخيم ليس سوى مكان كغريه ،هنالك الجئون يعيشون يف
نابلس ،ورام الله ،والخليل ،و ما زالوا يحتفظون بحالة اللجوء
التي حصلوا عليها من املجتمع الدويل يف عام  .1948حالة
اللجوء جاءت ألننا غادرنا أراضينا ،وهربنا بعيدا ً ملكان آخر.
هذا املكان ميكن أن يكون بيت لحم ،أو بيت جاال ،وليس
الدهيشة ،املخيم أصبح الهوية السياسية لالجئ ،ولكن عملياً
هو مثل أي مكان آخر .أعني ،بأنك لو غادرت املخيم هذا ال
يعني بأنك لست الجئاً ،وذلك ألنك ما زلت بعيدا ً عن أرضك
األصلية.
أحمد :سوف تكون الجئاً يعيش يف فيال خارج املخيم ،هل
يعني لك ذلك شيئاً؟

اللجوء كحالة بغض
النظر عن املكان
الذي تسكن فيه.

ف :ما هي املشكلة يف ذلك؟ اآلن ،لنتحدث عن الالجئ الذي
يعيش يف عامن ،وميلك عقارا ً يف شارع عامن ،أرقى املواقع يف
عامن ،ميكن أن ميلك متاجر هناك ،ويبقي عىل حالة لجوئه.
هنالك الجئون يف فرنسا ،وروما ،هم الجئون بغض النظر عن
املكان الذي يعيشون فيه يف أوروبا ،هنالك الجئون يف لبنان،
يف بريوت ويف نفس الوقت هنالك الجئون يف مخيامت صربا
وشاتيال .املكان ال دخل له يف حالة اللجوء ألي شخص ،هذه
حالة اساسية مرتبطة بالناس الذين اجربوا عىل مغادرة أراضيهم.
أحمد :بهذا الخصوص ،ما هو الفرق بني العيش يف ضاحية
الشهداء والعيش يف مدينة الدوحة؟
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ف :ليس هناك فرق أسايس 80% ،من سكان الدوحة هم من
الجئي مخيامت الدهيشة ،وعايدة ،والعروب .اذا سألتني ملاذا
اخرتت الضاحية ،سأقول ألن األرض أرخص مثناً ،ولو توفر يل
املال الكايف للرشاء يف الدوحة ،من املمكن أن أسكن هناك ،ليس
هنالك فرق كبري ،ال من الناحية السياسية وال من ناحية الحياة
اليومية ،ميكن ان يكون هنالك اختالف من ناحية الخدمات
(الدوحة لها بلدية) واتباعك ألي بلدية ال يلغي حالة لجوئك.
أحمد :هل حقيقة أن  90%من سكان الضاحية هم الجئون
يعيشون يف فيال أو منازل جميلة له عالقة مبضمون التوطني؟

التوطني
وقف املعاناة ال
يعني التطوين

ف :الفلسطينيون الالجئون منذ  60عاماً ،ويف األفق السيايس
من وجهة نظري ،ليس هنالك توقع للعودة ،واآلن العديد من
الناس يربطون حالة اللجوء باملخيم ،واملعاناة والذي يعني بأنه
عليك أن تعاين لتكون الجئاً .أعاين إذن أنا الجئ؟ هذا ليس
له أي عالقة بحالة اللجوء ،أو لحالتهم ،أو موقعهم السيايس.
عىل أية حال ،فإن الالجئ له الحق بالعيش كإنسان وأن ينشئ
أوالده وأن يعيش يف مكان مناسب ،باإلضافة إىل الخدمات
املناسبة وكام قلت لك ،هنا يف بيت لحم ،يوجد العديد من
الالجئني يعيشون يف قصور ،مثل قرص الجرايش ،والذي سمى
نفسه بهذا االسم نسبة إىل قريته األصلية (جراش).
أحمد :بالحديث عن العالقات االجتامعية وبعد الخصوصية ،ما
هو الفرق بني العيش يف املخيم ،والعيش يف الضاحية؟
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العالقات االجتامعية
يف املخيم هي نوع من
الحامية ،والتضامن،
ولكن أيضاً مزعجة.

ف :يف املخيم ال يوجد هنالك خصوصية بسبب طبيعة العالقات
بني الناس ،هذه العالقات تأسست خالل  60-50عاماً وتشكلت
من خالل االنفتاح ،وهي مزعجة للجيل الحايل .هذه العالقات
خلقت نوعاً من الحامية االجتامعية ونوعاً من التضامن
االجتامعي للجيل القديم ،بسبب الفقر.
اليوم ،أصبح كل هذا يشكل إزعاجاً أكرث منه فائدة .رأيي
الشخيص ،أن حصولك عىل القليل من الخصوصية ،ميكنك من
العيش بالطريقة التي تريد ،وأن تنشئ أبناءك يف أي مكان
تريد ،وهذا بالتأكيد أفضل مام لدينا يف املخيم .يف املخيم هناك
العديد من العالقات والترصفات مفروضة علينا بسبب الوضع
االجتامعي املتوتر .هنا ال ميكنك أن تفتح نافذتك بحرية ألنك
ميكن أن تزعج أحد جريانك ،يف الضاحية ميكنك فتح نافذتك.
أحمد :بخصوص الضاحية ،من أين اشرتيت األرض؟

األرض
متنازع عليها مملوكة
من قبل عائلة
الحسيني
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ف :اشرتيتها من ابن عمي ،ولكن األرض يف هذه املنطقة كانت
دامئاً محل نزاع ،خالل االحتالل اإلرسائييل كان أرايض حكومية،
وبعدها ظهرت إشاعات تقول أن األرض ملك لشخص من بيت
جاال ،وأنا أتحدث عن إشاعات ألنه لهذه اللحظة مل يظهر أحد
ملكية حقيقة لهذه األرض ،وبعد ذلك ،عندما بدأ سكان املخيم
البناء هناك ،اكتشفنا بأن االرض هي ملك لعائلة الحسيني من
القدس ،وهذا احدث مشكلة كبرية بني عائلة الحسيني والناس،
وعليه تشكلت لجنة مكونة من فيصل الحسيني ،ووزارة
اإلسكان ،واملخيم لحل هذه املشكلة ،وقد توصلوا التفاق.

بعد ذلك أصبح وجود الناس هناك ميكن أن يكون قانونياً من
خالل دفع مبلغ رمزي.
أحمد :ما هي أوراق امللكية التي متلكها؟

امللكية
سكان الضاحية ال
ميلكون طابو ،ولكن
حق استخدام لألرض.

ف :أملك وكالة دورية ،وبحسب القانون الفلسطيني ،فهي ال
تعني ملكية كاملة.
أحمد :ماذا تفعل لو ظهر أحد ميلك أوراق ملكية كاملة؟
ف :نظرياً ميكن أن تتم مقاضاتنا كام حدث يف الدوحة ،حيث
قام العديد من الناس ببناء منازلهم ،وبعدها ظهر أشخاص
ميلكون طابو (أوراق ملكية كاملة) .وبعض هذه الحاالت
ما زالت يف املحاكم .ويف بعض الحاالت تدفع وزارة اإلسكان
الفلسطينية تعويضاً ألصحاب األرض لتبقى املنازل كام هي.
أحمد :ماذا عن البنى التحتية هناك؟
ف :ال يوجد بنى تحتية للرصف الصحي ،تم تصميم الشوارع
من قبل الناس بنا ًء عىل تفاهامت بني الجريان ،ال أتحدث عن
تخطيط حرضي حديث ،هي كانت فقط خطوة عفوية بني
الناس ،وحتى اللحظة ال تتوفر جميع الخدمات األساسية.
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شبكة الكهرباء
يف أواخر  ،2012قامت
رشكة خاصة بتوفري الكهرباء
للضاحية ،حتى اللحظة
الخطوط ممدودة مبارشة
من املخيم.
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رشكة كهرباء خاصة وافقت عىل بناء شبكة كهرباء منذ أسبوعني
فقط ،اعتاد الناس استخدام طرق غري قانونية للحصول عىل
الكهرباء ،من خالل التوصيل بأسالك كهربائية موجودة.
قيص :أسالك من املخيم؟
ف :بالتأكيد ،معظمهم كانوا يحرضون املاء والكهرباء من
املخيم إىل الضاحية ،والتي بالطبع غري قانونية .مؤخرا ً قامت
رشكة الكهرباء بالتعامل مع الحقائق التي عىل ارض الواقع ،ألن
الضاحية آخذة بالنمو .وهناك مرشوع لتوفري املياه للضاحية
ولكنه غري مكتمل حتى اللحظة.
أحمد :هل ستخرس خدمات وكالة الغوث بسبب انتقالك إىل
خارج املخيم؟
ف :ال ،وملاذا سأخرسها؟ رسمياً ،وكالة الغوث تعترب الضاحية
خارج حدود املخيم ،وبالتايل ليست من مسؤولياتها ،ولكن يف
حقيقة األمر ،ما الذي تقدمه وكالة الغوث؟ فهي ال تقدم أي
خدمات لتخرسها ،فهي توفر العيادة ،وأي الجئ ميكنه الذهاب
للعيادة بغض النظر عن مكان سكنه ،وأعتقد نفس اليشء
بالنسبة ملدارس وكالة الغوث.
أحمد :هل أنت عضو يف لجنة الضاحية املحلية؟
ف :ال
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أحمد :ما رأيك بطلب لجنة الضاحية بأن تكون جزءا ً من لجنة
خدمات مخيم الدهيشة؟

الخدمات
املخيم كمقدم
للخدمات

ف :هذا الطلب مل يقدم فقط من خالل اللجنة ،بل هو نتاج
لنقاش بهذا الخصوص بني معظم سكان الضاحية ،معظم سكان
الضاحية يرغبون بأن يكونوا جزءا ً من املخيم ،أو عىل األقل
الحصول عىل جزء من الخدمات التي تقدمها لجنة خدمات
مخيم الدهيشة.
وهذا يضمن عدم وجود بلدية رسمية أو صفة مدينة ،وهذا
له بعد سيايس قوي ،باإلضافة ميكن ربط الخدمات بالضاحة
بالخدمات يف املخيم ،عىل سبيل املثال ،شبكة الكهرباء واملياه
ميكن ربطها مبا هو موجود يف املخيم ،حيث إن غياب شبكة
الكهرباء أجرب الناس عىل ربط أسالكهم مع شبكة املخيم.
أحمد :من وجهة نظرك ،هل طلب لجنة الضاحية املحلية من
لجنة خدمات مخيم الدهيشة له عالقة بالتمثيل السيايس ،أم
أنه خدمايت فقط؟

البعد السيايس
عدم االتباع ألي بلدية
يسمح لهوية اللجوء
بالبقاء كام هي.
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ف :االثنان معاً ،ألنه يف الواقع ميكننا الحصول عىل الخدمات
من قبل مجلس قروي أرطاس (قرية بجانب الضاحية) ،مجلس
قروي أرطاس اقرتح أن نكون جزءا ً من قريتهم ،ولكننا رفضنا
ذلك بسبب قلقنا من الناحية السياسية ،والتي تجربنا عىل أن
نكون جزءا ً من املخيم ومظلته السياسية .وحقيقة األمر أن
لجنة خدمات مخيم الدهيشة ليس لها القدرات الخدماتية
كاي بلدية ،فبلدية الدوحة عىل سبيل املثال لها إمكانيات أكرب

من لجنة الخدمات .ولكن الضاحية هي امتداد طبيعي ملخيم
الدهيشة ،والتي تتحمل مسؤوليته وكالة الغوث وليس الناس.
قيص :من ناحية الخدمات ،أيهام تفضل ،املخيم ام الضاحية؟
ف :علينا التفريق بني نوعني من السكان ،لنأخذ الدوحة
والضاحية عىل سبيل املثال ،الدوحة ال ميكن اعتبارها هامشاً
من هوامش املخيم؛ بسبب موقعها الجغرايف ،أما الضاحية فهي
هامش من هوامش املخيم ،أرض املخيم تم استئجارها من قبل
الوكالة لـ  99عاماً يف عام  1951أو  .1952وكالة الغوث كان
عليها تحمل مسؤولية توسيع حدود املخيم ملجاراة الزيادة يف
السكان ،واالستجابة للحاجات الطبيعية لالجئني.
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الشوارع
يف الضاحية هنالك فقط
شارع واحد معبد ،الناس
ما زالو ميشون عرب منحدر
حاد للوصول ملنازلهم أو
للمخيم.
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الخدمات
ضد فكرة التعامل
مع الضاحية
كمدينة؛ ألنها
تقريبا جزء من
املخيم.

ثم أن الضاحية ملتصقة جغرافياً باملخيم ،ومعظم سكانها من
املخيم ،وبالتايل أعتقد بأن الخدمات يف الضاحية يجب أن تقدمها
وكالة الغوث ،كونها الجهة املسؤولة بهذا الخصوص .أو عىل األقل
أن تقدمها لجنة خدمات املخيم كجسم يقدم الخدمات ،او ميكن
ان يكون بشكل متعاون بينهام .ولكنني بشكل قاطع ضد الحصول
عىل هذه الخدمات من قبل اي بلدية .اقصد بأنني ضد التعامل
مع الضاحية كمدينة ألنها جزء من املخيم تقريباً .هذه الضاحية
يجب اعتبارها كامتداد طبيعي للمخيم حيث كان يجب عىل
وكالة الغوث استئجارها ليتمكن الناس من التوسع.
قيص :ولكن قوانني وكالة الغوث ولجنة الخدمات يف املخيم
تجربهم عىل العمل فقط داخل حدود املخيم؟

دور وكالة الغوث
عىل وكالة الغوث
االهتامم بنمو
املخيم وإعادة رسم
حدوده.

ف :السؤال هو :من قرر حدود املخيم؟ وكالة الغوث قامت بذلك
قبل  60عاماً ،أنت قلت بأن عدد املخيم قبل  60عاماً كان ()4-3
آالف نسمة ،واليوم هو أربعة أضعاف هذا العدد ،واملخيم ال ميكنه
استيعاب هذا العدد .وحتى الخدمات األساسية ال ميكنها استيعاب
هذا العدد .يف البداية فإن الوحدات السكنية كانت غرفتني سكنيتني،
اليوم هنالك ( )5-4عائالت تسكن عىل نفس مساحة هاتني الغرفتني،
كان يجب عىل وكالة الغوث تحمل هذا العبء وليس الناس أنفسهم،
هذا النمو يف السكان طبيعي ،وعىل وكالة الغوث أو الجهات املعنية
تحمل املسؤولية لالستجابة الحتياجات الناس لتمكينهم من العيش،
مل يأت أحد من خارج املخيم ليعيش يف املخيم .السكان هم من
الالجئني األصليني وأجيالهم الالحقة ،ولهذا السبب فإن وكالة الغوث
مسؤولة عن توسيع املخيم بدالً من إضافة ضغوط عىل سكانه ،حتى
النمو العمودي والذي اعتمده الناس لعرشين عاماً توقف بسبب
جودة البناء ،والتي ليست قوية كفاية لتحمل أربع طبقات.
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قيص :وكالة الغوث تتعامل مع قضية الالجئني كوضع مؤقت،
ولكن بعد  65عاماً عىل النكبة ما زالت تتعامل معها بنفس
الطريقة.
ف :وكالة الغوث أساساً هي فصيل سيايس ،وأنه من الخطأ
التعامل مع الوكالة عىل أنها مقدم خدمات إنسانية فقط .تم
تأسيسها من قبل الهيئة العامة لألمم املتحدة التي أصدرت قرار
التقسيم عام  ،1947وأقصد الهيئة العامة من خالل قرارها علمت
أن هذا الوضع لن يكون مؤقتاً أو عىل األقل سيكون لوقت طويل.
مل يتوقعوا عودتنا عام  ،1958هم خططوا لذلك وكانوا عىل
علم بأن حاجة الناس ستسمر لعقود ،كفلسطيني فإن هذا غري
طبيعي ،وضع مؤقت ،وسوف استمر يف النضال حتى العودة.
ولكنهم (األمم املتحدة) يعلمون بأنه وضع طويل األمد ،والذي
ميكن أن يبقى كام هو يف الـ  50سنة القادمة.
قيص :قلت بأن الضاحية يجب أن يتم ربطها بلجنة خدمات
مخيم الدهيشة ،أو وكالة الغوث ،أو تعاون فيام بينهام ،يف
حالة الدوحة ،مل يناقش أحد هذه القضية ،ما هو الفرق بني
الحالتني؟ هل هي فقط مسألة جغرافية؟
ف :الفرق ليس فقط جغرافياً ،ولكن الفرتات التاريخية لنشأة
املوقعني ،وإمكانيات الناس للمفاوضة ،وفرض إرادتهم عىل
وكالة الغوث ،والطلب منها ،فمدينة الدوحة تأسست خالل
فرتة االحتالل اإلرسائييل ،مل يكن هناك لجان خدمات ،وكان
فقط وكالة الغوث ،يف الوقت الذي كانت وكالة الغوث تطبق
فيه سياستها بالقوة دون قدرة أحد عىل املناقشة ،وكان محصورا ً
بقوانني جيش االحتالل عىل املخيم ،مل يكن بإمكان أحد إجبار
وكالة الغوث عىل توسيع خداماتها.
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مرافق
هنالك مسجد قيد
اإلنشاء ،وحتى اللحظة
هو املرفق االجتامعي
الوحيد املتوقع.
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يف ظروف أخرى ،الدوحة يجب أن تكون ضمن خدمات الوكالة؛
ألنها مثل املخيم حتى لو كانت مبنازل أفضل.
سيايس
منظور الدور
التاريخي للجان
الخدمات

اليوم ،نحن نتحدث عن ضاحية جديدة تأسست يف ظل وجود
السلطة الفلسطينية ،وبحضور لجان الخدمات ،والقادرة عىل
مفاوضة وكالة الغوث حول مسؤوليتها عن الضاحية ،وهذا كان
مستحيالً أبان االحتالل.
احمد :قلت بأنه كان يجب عىل الوكالة استئجار أرض جديدة،
وتوسيع عملها.
ف :هذا جزء من الخدمات الواجب توفريها ،ولكن بخصوص
الوصاية السياسية املتوقعة ،فإن الجمعية العامة لألمم املتحدة
أعلنت بأن وصاية وكالة الغوث األساسية هي اإلغاثة ،بعبارة
أخرى ،حددت نفسها ضمن املساعدات اإلنسانية والخدمات
فقط.
مل يكن باإلمكان أن تكون جسامً ممثالً سياسياً لالجئني؛ ألن
الالجئني الفلسطينيني لهم ممثل سيايس .الفلسطينيون لهم
قضية قبل أن يكونوا طالبي مساعدات ،قمنا بخلق ما ميثلنا
سياسياً من خالل نضال طويل وصعب ضد قوات االحتالل،
فأنا ضد إعطاء وكالة الغوث أي دور سيايس ،بغض النظر عن
أن جوهر وصاية وكالة الغوث كان سياسياً بجانب كونه جانب
مساعدات إنسانية.
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01

نحو ال�ضاحية

من ميلك
األرض؟
إن ملكية األرايض ،مغارة جبل خالد واملعروفة
حالياً «بضاحية الشهداء» قضية حساسة ومعقدة
كام هو الحال يف األرايض الفلسطينية كافة،
وهذا الوضع هو نتاج للتغري يف األنظمة وتراكم
القوانني خالل الفرتات املختلفة .باإلضافة إىل انه
ال يوجد يف الضاحية من ميلك حق امللكية لألرض،
وإمنا وكالة دورية “حق االستخدام” ،وان عدم
الوضوح يف امللكية مل يشكل عائقاً لظهور ومنو
هذه الضاحية ،والتي تأسست بشكل ذايت.
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مخيم الدهيشة

ارطاس

 بلدية الدوحة33

الضاحية الجديدة

مدينة الدوحة

 تصوير جوي لجبل مغارة خالد – 199634

الخلفية التاريخية
لجبل مغارة خالد
بحث تاريخي لقيص أبو عكر

الصور لسارة بيلغريني

اإلمرباطورية العثامنية

1913 -1858

تغري قوانني اإلمرباطورية
العثامنية حول ملكية األرايض

يف ظل اإلمرباطورية العثامنية كانت بيت
لحم قرية تابعة لصنجق القدس ،حيث يقع
جبل مغارة خالد (والذي يقطن به حالياً
سكان من مخيم الدهيشة لالجئني وهو
موقع الضاحية الجديدة) وكانت األرض
تعترب وقفاً إسالمياً.
يف العام  1858أصدرت اإلمرباطورية
العثامنية قانون تسجيل األرايض ،وكان أحد
األسباب هو رفع قدرة اإلمرباطورية عىل
جمع عائدات الرضائب .ويف العام 1913
صدر قانون السامح بتملك أرايض الوقف،
والذي مكن العائالت الكبرية والرثية يف
فلسطني من رشاء مساحات واسعة من
األرايض ،والحصول عىل أوراق قانونية
مللكيتهم لهذه األرايض.
من خالل األرشيف العثامين ،فإن عائلة
الحسيني قد متلكت أر ٍ
اض يف القدس،
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واملناطق املجاورة ،وكان من ضمنها جبل
مغارة خالد.
 1918االنتداب الربيطاين
تم فقدان أرشيف أمالك
القدس

يف العام  1918قامت سلطات االنتداب
الربيطاين بإغالق كافة مراكز التسجيل
العثامنية ،وخالل إخالء العثامنيني لفلسطني
وسوريا فقد العديد من الوثائق الخاصة
مبلكية األرايض ،ولكن االنتداب الربيطاين
متكن من استعادة جزء من هذه الوثائق
بالتعاون مع الفرنسيني (انتداب سوريا)
ولكن فقد األرشيف الخاص بالقدس.
(تم اسرتجاع األرشيف الكامل الخاص
مبلكية نابلس وغزة ،والعثور عىل جزء من
أرشيف كل من عكا وحيفا ويافا والخليل
وصفد وجنني والنارصة وطربيا وطولكرم)

1943
رشاء أرض جبل مغارة خالد

يف العام  1943ومن خالل املصادرة
املتوفرة ،تم رشاء جبل مغارة خالد من قبل
الصندوق القومي اليهودي.

الحكم األردين للضفة الغربية

1950

قانون «حارس أمالك العدو»

يف العام  1948أصبحت الضفة الغربية
تحت الحكم األردين ،ويف أغسطس من
العام  1950اعتربت الحكومة األردنية سكان
إرسائيل (مبا يشمل الفلسطينيني القاطنني
ضمن حدودها) أعداء ويتم التعامل معهم
بنا ًء عىل قوانني التعامل مع العدو ،ويف ذلك
36

الوقت شكلت الحكومة األردنية ما يعرف
بـ “ حارس أمالك العدو” للتعامل مع
ممتلكاتهم.

وبهذه الطريقة أصبح وزير الداخلية
األردين هو حارس أمالك العدو ،وله تفويض
الترصف مبمتلكات اليهود (اإلرسائيليني) يف
الضفة الغربية ،وبالتايل شمل ذلك جبل
مغارة خالد .وتم استخدام هذه املمتلكات
لخدمة املصلحة العامة مثل إنشاء مخيامت
لالجئني ،قواعد عسكرية ،وأسواق.
واحد من القوانني املهمة يف ظل الحكم
األردين والذي صدر عام  1952مبا يخص
حق االستخدام ،والذي ينص عىل أن
37

1952

حق االستخدام (قانون حق
االنتفاع)

االحتالل العسكري اإلرسائييل

1967

القوانني اإلرسائيلية حول ملكية
األرايض

االستخدام ملدة عرش سنوات ينقل ملكية
األرض للمستخدم ،وعليه تصبح وثيقة حق
االستخدام وثيقة ملكية.
مع االحتالل اإلرسائييل للضفة الغربية عام
 1967أصبحت منطقة بيت لحم تحت
اإلدارة العسكرية اإلرسائيلية ،وكان القانون
الصادر من قبل السلطات اإلرسائيلية عام
 1967رقم  42ينص عىل « أن املمتلكات
الخاصة بسكان الضفة الغربية ممن
غادروا إبان حرب  1967أو كانوا خارج
الضفة ،ومل يسمح لهم بالعودة تعترب أرايض
مرتوكة ،وميكن أن تتبع لحكم السلطات
العسكرية”.
باإلضافة إىل انه يف الفرتة الواقعة ما بني
 1994-1981أصدرت إدارة االحتالل
اإلرسائييل قانون رضائب امللكية لرفع
عائدات الرضائب عىل األرايض الخاصة.
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1987

اإلذن باستخدام األرض ألهداف
زراعية.

انطلقت االنتفاضة الفلسطينية األوىل
عام  1987والتي كان من آثارها الظروف
االقتصادية الصعبة باألخص لسكان مخيم
الدهيشة ،وقد زار وفد من املخيم فيصل
الحسيني يف بيت الرشق يف القدس؛ لطلب
اإلذن الستخدام ارض جبل مغارة خالد
لدعم سكان املخيم ،وقد قبل الحسيني هذا
الطلب.
وبدأ الناس بزراعة األرض ،إىل أن قامت
السلطات اإلرسائيلية بإجبار الناس عىل
مغادرة األرض ،ومنعهم من استخدامها،
ومع ذلك مل تكن تعترب هذه األرض ضمن
األرايض الحكومية لدولة االحتالل.

1988

فتح شارع يربط املخيم بالجبل.
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يف العام  1988تم فتح شارع من الجهة
الجنوبية للمخيم ،وال يوجد لدينا معلومات
حول من قام بهذا العمل ،وما الهدف منه،
ولكن تأثريه كان بتمكني الناس من الوصول
إىل الجهة األخرى من الشارع ،والذي هو
موقع الضاحية حالياً ،وبالرغم من أن
الشارع نظرياً خارج حدود املخيم ،ولكنه
أصبح عملياً حدود املخيم الجديدة ،وهذا
التغري أعطى سكان تلك املنطقة القدرة عىل
توسيع حدود ممتلكاتهم لغاية حد الشارع
الجديد من جهة املخيم.
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كان اإلعالن األول للسلطة الفلسطينية سنة
 1994مبا يتعلق .مبلكية األرايض ،والذي أكد
عىل تطبيق كافة القوانني السارية ما قبل
الخامس من حزيران عام  ،1967وما يهمنا
هنا هو حق االستخدام ،ويف عام 2005
أصدرت السلطة الفلسطينية قانون ينص
عىل أن “ ممتلكات الوقف التي مل يتم
تسجيلها ،وقد استخدمت ملا يزيد عن عرش
سنوات تعترب ملك للمستخدم).
ما بعد أوسلو 1994

قوانني السلطة الفلسطينية مبا
يتعلق مبلكية األرايض.

وبعد االنتفاضة األويل عاد الناس للبناء
مرة أخرى ،كان هناك اهتامم متنام مبنطقة
جبل مغارة خالد ،وقد جذبت هذه املنطقة
االهتامم؛ اللتصاقها باملخيم ،ولعدم وضوح
حالة امللكية الخاصة بها ،والتي من املمكن
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1995
 35قطعة أرض يف الجبل باعها
الحسيني لعائالت من مخيم
الدهيشة.

أن تسمح بحرية االستخدام أو االستيالء
عليها.
يف عام  1995قامت مجموعة من املخيم
بتشكيل لجنة لالجتامع بعائلة الحسيني
ومحاميها ،من أجل مناقشة إمكانية
استخدام األرض كتوسع للمخيم من أجل
املساهمة يف تقليل الكثافة السكانية يف
املخيم.
تم عقد االجتامع يف مركز شباب الدهيشة
والوصول إىل اتفاق نص عىل أن يكون هناك
( )35قطعة ارض تباع لعائالت من املخيم
بتكلفة  2500دينار أردين للقطعة الواحدة،
وتكون الدفعة األوىل  500دينار تحصل
العائلة مقابلها عىل سند قبض باملبلغ ،وبعد
دفع املبلغ كامالً تحصل كل عائلة عىل
وثيقة ملكية لألرض .وعندما قارب االجتامع
عىل االنتهاء ،دخل ثالثة أشخاص من املخيم
عىل االجتامع وقاموا بقطعه واتهام عائلة
الحسيني بأنها تبيع ما ال متلك؛ ألنه ال ميكن
ألحد أن يثبت ملكيته لألرض نظرا ً لفقدان
سجالت تسجيل األرايض العثامنية.
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1997-1996

اتفاق بني أفراد والحسيني عىل
إدارة األرض

قام األشخاص الذين اقتحموا االجتامع،
وأوقفوا كل ما تم االتفاق عليه برتتيب
اجتامع مع عائلة الحسيني ،للحصول عىل
كامل املسؤولية إلدارة األرض ،وهو ما
وافقت عليه عائلة الحسيني ،ولكن برشوط:
االلتزام باتفاق الـ ( )35قطعة ارض السابق،
وحصول العائالت التي قامت بالدفع عىل
أراضيهم ،وان يكون عرض الشوارع يف
املنطقة ( )10أمتار ،وتكون هذه الشوارع
بطريقة تضمن الرتابط ،والتواصل ما بني
جبل مغارة خالد ومخيم الدهيشة.
ومن اللحظة التي متكن هؤالء الثالث من
السيطرة عىل باقة املنطقة ،تبنوا إجراءاتهم
الخاصة ،أولها كان برفع سعر قطعة األرض
اىل ما يقارب  6000-5000دينار أردين
وإرصارهم عىل دفع املبلغ كامالً دفعة
واحدة ،وتغيري عرض الشوارع ليصبح 4-3
مرت مام يسمح بزيادة عدد قطع األرايض يف
املنطقة .وقاموا بتقسيم املنطقة إىل ()70
قطعة ارض بجانب الـ ( )35التي تم االتفاق
مع عائلة الحسيني سابقاً عليها ،وتم تحديد
موقع قطعة األرض الخاصة بكل عائلة
من خالل القرعة ،وكانت عملية البيع
الجديدة جميعها من خالل وثيقة “ وكالة
دورية” ومل يكن لعائلة الحسيني أي دور يف
عمليات البيع هذه.
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صورة (مقربة الشهداء ،تأسست عام  2000عىل قطعة أرض تم التربع بها توجد يف
الجانب الجنويب للضاحية.
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صورة (املقربة لشهداء مخيم الدهيشة وهي مصدر اسم تسمية الضاحية)
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2000

تأسيس مقربة الشهداء

2003

بدء أعامل البناء يف األرض
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يف عام  2000بدأت االنتفاضة الثانية والتي
تسببت بظروف اقتصادية ،واجتامعية،
وسياسية معقدة يف األرايض الفلسطينية،
ويف ذلك العام تربعت عائلة للجنة
الخدمات الشعبية يف مخيم الدهيشة
بقطعة أرض؛ الستخدامها كمقربة ،وذلك
لصعوبة الوصول للمقربة املحاذية لقبة
راحيل يف بيت لحم ،وسميت هذه املقربة
مبقربة الشهداء.
بعد بداية االنتفاضة الثانية ،ومع تحسن
الظروف االقتصادية ،بدأ الناس بالبناء يف
أراضيهم واالنتقال بشكل بطيء للسكن يف
جبل مغارة خالد.
مع تزايد السكن والسكان يف املنطقة ،أبدى
مجلس قروي أرطاس اهتامماً يف ضم املنطقة
لحدوده البلدية ،وقد تضمنت العملية مسح
ميداين وعمل خرائط وإحصائيات باإلضافة
إىل قيامها بالطلب بشكل رسمي من وزارة
اإلسكان تغيري تصنيف املنطقة من زراعية،
إىل منطقة سكنية .وقد قدم املسح امليداين
معلومات حول وجود ) )210قطعة أرض
عىل مساحة ( )162دومناً ،ويف حينها كان
هنالك ( )71بنا ًء قامئاً.
بسبب رفض سكان املنطقة أن يكونوا جزءا ً

2005

اهتامم أرطاس بضم األرض ضمن
حدود بلديتها.

من قرية أرطاس ،أدى ذلك لعدم تبعية
هذه املنطقة ألي مجلس بلدي (سواء
الدوحة أو بيت لحم) ،أو مجلس قروي
(أرطاس).
وهذا الوضع يعني عدم توفر خدمات البنى
التحتية لسكان املنطقة ،وعىل سبيل املثال
اعتمد السكان للحصول عىل الكهرباء عىل
مد أسالك من داخل املخيم باتجاه املنطقة.
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2012

تأسيس هيئة محلية للمنطقة
وتسميتها ضاحية الشهداء

وبعد مرور ( )10سنوات عىل بناء أول
منزل يف املنطقة ،وصل عدد سكان املنطقة
سواء الساكنني أو من لديهم النية للسكن
هناك ويقومون بأعامل البناء حوايل
( )1000نسمة ،وهذا العدد تتطلب وجود
تنظيم عىل املستوى العميل بالنسبة
للخدمات والبنى التحتية ،وعىل املستوى
اإلداري والتنظيمي .ويكمن السؤال يف هذه
الحالة هو ،من املسؤول عن تنظيم ومتثيل
املنطقة ،وهي ال تتبع ألي مجلس بلدي،
وال ميلك سكانها أوراقاً ملكية سوى الوكالة
الدورية؟
يف  28ترشين األول من العام  ،2012قام
سكان املنطقة بتشكيل لجنة محلية مكونة
من تسعة أعضاء وتسمية املنطقة بضاحية
الشهداء (نسبة إىل مقربة الشهداء الواقعة
ضمن حدود املنطقة).

طلب رسمي لضم املنطقة للجنة
خدمات الدهيشة
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ويف ( )26ترشين الثاين ،طلبت اللجنة
املحلية لضاحية الشهداء بشكل رسمي
االجتامع مع لجنة خدمات مخيم الدهيشة؛
لضم الضاحية لحدود عمل لجنة الخدمات،
باإلضافة إىل طلبها لوثيقة رسمية من لجنة
الخدمات تبني ارتباط اللجنة املحلية بلجنة
خدمات مخيم الدهيشة ،وذلك ملساعدتها

يف التعامل مع الجهات الرسمية بكل ما
يتعلق بالضاحية.
وعىل أغلب الظن ،ال ميكن تحقيق هذا
الطلب ،وذلك لعدم وجود صالحية تخول
لجان الخدمات العمل خارج حدود
املخيامت وهو ما يصعب من عملية جعل
الضاحية جزءا ً من املخيم ،ولكن لجنة
خدمات مخيم الدهيشة أوضحت بأنها
ستدعم اللجنة املحلية لضاحية الشهداء يف
طلباتها املقدمة للجهات الرسمية واملتعلقة
بالخدمات والبنى التحتية يف الضاحية.
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من القاطنني يف الضاحية هم
من مخيم الدهيشة
الطرية
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نسمة

8

رام الله

128
نسمة

القدس
بيت لحم
التعامره

من القاطنني يف الضاحية هم
من ( )9قرى يف الضفة الغربية
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5
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ارطاس
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شهدا

وادي فوكني

نحالني

ء

بيت اوال
61

57

الخليل

2

دميوغرافيا
180

عائلة

1054

نسمة

58

( )6شقق مؤجرة

( )174قاموا برشاء أراض
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57
57

71
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فارغ

قيد اإلنشاء

مبني

128
128

بنا ًء جديداً
59

عقـارات
128
بنا ًء جديداً
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مقارنة
الضاحية
( )162دومناً

61

الكثافة
الدهيشة
مساحة الضاحية تشكل ما يعادل  38%من مساحة مخيم الدهيشة
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02

�أ�سئلة

إن األسئلة الكثرية التي ترتاود
إىل ذهني حول تبعيات رحييل
للعيش يف تلك الضاحية
قد حفزت رغبتي الشخصية يف فهم ودراسة حالة الضاحية
“كمخترب معكوس للمخيم نفسه” .خالل ( )65عاماً من
النكبة اعتاد الخطاب الرسمي الفلسطيني بشكل عام،
وخطاب الالجئ الفلسطيني بشكل خاص عىل تسليط الضوء
عىل نقاط الضعف لالجئ الفلسطيني .وقد جاء الخطاب
الفلسطيني عىل هذا الشكل نتيجة لإلميان بان هذا النوع
من الخطاب يبقي قضية الالجئني الفلسطينيني عىل قيد
الحياة إىل جانب انه يجذب اهتامم وتعاطف الناس يف كافة
أنحاء العامل .برأيي إن هذا الخطاب ما زال ميثل ظلام كبريا
لالنجازات والتحوالت التي قام بها الالجئون الفلسطينيون إىل
جانب أن هذا الخطاب اغفل أو تغافل عن إظهار العديد من
نقاط القوى والتحوالت االيجابية التي أنجزها الالجئون خالل
ال( )65عاماً املاضية.
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لذلك ،إن دراسة حالة ضاحية الشهداء متثل مناسبة وفرصة،
لتسليط الضوء عىل بعض نقاط القوة واالنجازات التي قام
بها الالجئون ،بحيث يصبح بإمكاننا كالجئني استخدامها يف
روايتنا لقصتنا ،ولنثبت للعامل أجمع بأن الشعب الفلسطيني
يجب أن يعود لوطنه وأرضه من خالل جعل العامل يشاهد ما
قام به هذا الالجئ من إنجازات يف املنفى بدال من أن نسوق
أنفسنا من منطلق الضعف والحاجة والضحية.
 -أحمد اللحام
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هل من الطبيعي
ان يعيش
الجئ يف منزل
كبري وجميل؟

67

لطاملا كان مصطلح التطبيع مصطلحا إشكاليا حني يكون األمر
يتعلق باملخيم ،وبهويته ،وباستثنائه السيايس .برأيي أن هذا
املصطلح قد تم وما زال يتم تداوله يف الخطاب السيايس
الفلسطيني ،كأداة ملحاولة إبقاء الالجئ الفلسطيني مقيدا ً
داخل حدود املخيم ،وداخل بعض األفكار واملفاهيم الضيقة
إلبقائه ضعيفا ،ليتم السيطرة عليه ،ولتحييده عن أن يكون له
دور فاعل يف صنع السياسة الفلسطينية والقرار الفلسطيني،
كام حدث يف مخيامت لبنان عىل سبيل املثال .بالنسبة يل
شخصيا ،من الصعب جدا أن اكتب عن موضوع التطبيع،
وذلك للحساسية البالغة التي تشوب هذا املفهوم ،وكذلك
ألن هذا املصطلح لطاملا اعترب من املحرمات التي ال يجوز
ألحد أن يتحدث فيها ،ولكني مؤمن متاما إن علينا أن نفكر
ونتحدث يف كل ما يتعلق بحياتنا ،وصفة اللجوء التي نحملها،
وبأوضاعنا ،وال يجوز أن نتوقف عند أي من تلك “املحرمات”
التي لطاملا أبقتنا مقيدين لسنوات طويلة.

هل يعترب رحييل للعيش يف بيت
جديد يف الضاحية تطبيعا لحالة
اللجوء التي أحملها ؟
يف بدايات تشكل املخيامت كان الناس يرتددون حتى لبناء
شبكة رصف صحي داخل املخيم؛ ألنهم كانوا يعتقدون بأنهم
إن فعلوا ذلك سيتم تطبيع املخيم حيث إن نزعة اإلبقاء،
واملحافظة عىل الحياة املؤقتة كانت قوية .ولكن مع مرور
الوقت أصبح أهايل املخيم عىل مستوى عا ٍل من الوعي،
والفهم لحالتهم السياسية ،وكذلك فهم ما يؤثر عىل ذلك
االستثناء السيايس ،وما ال يؤثر .لقد وصلوا لفهم مفاده أنه
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باإلمكان القيام بالعديد من األمور داخل املخيم مع املحافظة
عىل الشخصية أو الهوية االستثنائية لهذا املكان .بناء عليه،
بدأ أهايل املخيم يف تعمري بيوتهم ،ويف تحسني حياتهم من
خالل تطوير بعض الجوانب التي تخص الحياة اليومية يف
املخيم.
ولكن لسوء الحظ إن رواية أهايل املخيم لغاية اآلن مل ترتق
ملستوى االنجازات التي قاموا بها هم أنفسهم ،بكلامت أخرى،
إن مامرسات أهايل املخيم عىل األرض قد قوضت مفهوم
التطبيع منذ زمن بعيد ،إال أن هذا املفهوم ما زال مستخدما
يف خطاب الالجئ إىل غاية اآلن ،بالرغم من أن الالجئني
أنفسهم قد نسفوه منذ زمن .أنا أؤمن متاما بان املخيم يجب
أن يحافظ عىل شخصيته ،وهويته املميزة ،ولكني أؤمن أيضا
بان هذه الهوية ال يجب أن متنعنا من القيام بالعديد من
املامرسات داخل املخيم.

هل املكان الذي أعيش فيه له
عالقة بحالة اللجوء التي أحملها ؟
عودة ملوضوع طريقي للسكن خارج املخيم ،أنا أؤمن بان
املكان الذي أعيش فيه ال يؤثر بأي شكل من األشكال عىل
حالة اللجوء التي احمله .من خالل املقابالت التي أجريناها
مع سكان ضاحية الشهداء وجدت اغلب الذين قابلناهم
عىل إدراك ووعي تام بالحالة والظروف السياسية التي
تحيط موضوع اللجوء .اغلبهم قالوا أنهم ال يطبعون حالتهم
السياسية كالجئني عندما سكنوا يف ضاحية الشهداء ألنهم كام
قالوا انه من حقهم أن ينعموا بحياة جيدة وكرمية ،وأكدوا أن
ذلك ال يؤثر بأي شكل من األشكال عىل حالتهم السياسية.
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ف.أ “ :يف ناس كثري ربطت ثقافياً يف ذهنها أن اللجوء ارتبط
باملخيم واملعاناة ،يعني عشان تكون الجئ الزم تعاين ،بنفس
منطق إذا كنت أفكر فأنا موجود ،بعاين أنا الجئ ،هاي ما
الهاش عالقة الالجئ يف النهاية من حقو يعيش كإنسان ،يريب
والده ،يريب والده بشكل محرتم ،يعيش يف مكان مناسب،
يتلقى خدمات مناسبة ،وهذا ما الو أي عالقة بصفته”
م.ق “ :احنا فرضت علينا ظروف انو نكون يف املخيامت،
اآلن املخيم ملا أوجد يف ال 48كان املخيم باعتبار أقل بكثري
من ما هو موجود اليوم ،ناس كثري رحلت طلعت للدوحة أو
ملناطق أخرى ،واآلن املوجودين أكرث بأضعاف من ايل كانوا
موجودين فيه يف ال ،48فال ميكن أبدا انو يكون املخيم يتسع
لعرشات آالف الناس .ف ما يف امكانية تقيل ضلك يف الفقر
ويف الحرمان عشان تتذكر بلدك ،أنا بلدي وال ميكن أنساها”.
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كيف سيتم متثييل
كالجئ بعد ان
انتقل للعيش
يف ضاحية الشهداء؟

71

خالل عام  2012قام سكان ضاحية الشهداء بتشكيل لجنة محلية
لتسيري الحياة يف الضاحية ،هذه اللجنة والتي متثل سكان تلك
املنطقة كانت قد طلبت بشكل رسمي أن ترتبط بلجنة خدمات
مخيم الدهيشة بشكل مبارش .نحن نحاول أن نفهم أو أن نكتشف
الدوافع ما وراء هذا الطلب.
ما الذي يدفع شخص ما يعيش يف “فيال” إىل أن يطلب أن يكون
جزءا ً من مكان من املفروض أن يكون مؤقتاً (املخيم) ؟ ما الذي
يدفع شخص ما إىل طلب أن يتم متثيله من خالل مكان لطاملا نظر
إليه الناس كرمز للضعف والفقر (املخيم)؟
لقد تساءلت كثريا عن األسباب والدوافع وراء مثل هذا الطلب.
هل هي فقط مسالة خدمات أم أن هناك دوافع أخرى ؟ مبعنى
أن سكان الضاحية يبحثون عن تلقي الخدمات من لجان خدمات
مخيم الدهيشة.
ف.ا “ :هذا الطلب تقدم مش بس بقرار من اللجنة ،هذا باستشارة
تقريباً جميع سكان املنطقة ،جميع سكان املنطقة بطمحوا يكونوا
جزء من املخيم ،وبأقل تقدير يكونوا جزء من الخدمات اليل
بتقدمها لجنة الخدمات اليل يف املخيم ،بحيث انه ما نعطيها صفة
املدينة الرسمية ،ومجلس بلدي رسمي ،وهذا له بعد سيايس”
لقد وجدنا الفكرة التي مفادها أن عدم حمل ضاحية الشهداء لصفة
املدينة أو الضاحية تضمن أو تساعد الالجئني عىل إبقاء وحفظ هويتهم
السياسية يف معظم املقابالت التي أجريناها .ويف كثري من األحيان ذكر
األشخاص الذين قابلناهم أن رغبتهم يف أن يكونوا مرتبطني يف املخيم تنبع
من حرصهم عىل تقوية أو املحافظة عىل هويتهم السياسية كالجئني.
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أنا أعتقد أنه بإمكاننا أيضا أن نربر هذه الرغبة بأن سكان ضاحية
الشهداء يريدون أن يبقوا مع الطرف األقوى يف املعادلة ،أال وهو
املخيم وليس املدينة أو البلدية ،إىل جانب أسباب أخرى كثرية منها
مثال البعد االجتامعي ،والعالقات االجتامعية التي بناها هؤالء الناس
خالل سنوات طويلة من العيش يف املخيم.

هل للمكان الذي أعيش فيه أي
أثر عىل الطريقة التي يتم متثييل
بها سياسيا؟
ال شك يف أن للمخيم هوية سياسية استثنائية متثل حالة اللجوء التي
يعشيها الالجئ الفلسطيني منذ ( )65عاماً ،ولكني أعتقد أن الفكرة
التي مفادها أن املخيم هو الضامن الرئيس الذي يحفظ تلك الحالة
قد اختفت منذ زمن بعيد ،فاآلن يوجد مئات اآلالف من الالجئني
الفلسطينيني يعيشون يف كربى املدن حول العامل وما زالوا يحتفظون
بحالتهم السياسية كالجئني وبحقهم يف العودة.
عىل أية حال ،أعترب فكرة رفض تحويل ضاحية الشهداء إىل مدينة
أو بلدية فكرة ثورية حطمت منوذج املدينة عىل أنها املكان الذي
يجب أن تقاس بنا ًء عليه كافة املامرسات املكانية األخرى يف باقي
املناطق ،بل عىل النقيض من ذلك قدمت هذه الفكرة الثورية
املخيم كنموذج قوي مختلف بإمكانه أن يغري بشكل تام املعايري
التي جعلت من املدينة ذلك النموذج.
عودة إىل موضوع التمثيل السيايس ،عند تأسيس لجان خدمات
املخيامت كانت مهام تلك الخدمات الرسمية تقترص عىل تقديم
الخدمات لالجئني يف املخيم ،ولكن يف كثري من األحيان أخذت تلك
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اللجان أدوارا مختلفة يف متثيل املخيم يف أكرث من محور ،كمنظمة
التحرير ،والسلطة الفلسطينية ،والبلديات املحاذية للمخيم.
فيام يخص حالة مخيم الدهشة ،لطاملا كانت اللجنة الشعبية يف
املخيم قوية بل إنها ينظر إليها عىل أنها تقود كافة اللجان الشعبية
يف مخيامت الضفة الغربية .كام أن تأثري هذه اللجنة ال يقترص عىل
املخيم فقط بل أنها تخطت حدود املخيم؛ لتكون جسام فعاال
ومؤثرا عىل البلديات املحاذية للمخيم ،كبلدية الدوحة مثال .إن
قوة لجنة خدمات مخيم الدهيشة ساهمت بشكل أو بآخر بجعل
مخيم الدهيشة مميزا ً وخاصاً يف كثريا من األمور كام أنها جعلت من
املخيم جسامً جذاباً لكافة أبناء املخيم الذين رحلوا عنه ليسكنوا يف
مدن ومناطق أخرى .مبدئيا أو رسميا كان القصد من تشكيل هذه
اللجان هو أن تكون جسامً خدماتياً ،ولكن عىل أرض الواقع قامت
هذه اللجان بأخذ مسؤولية متثيل املخيم عىل املستوى املحيل،
عىل الرغم أنه ال يوجد هناك من يجرؤ عىل أن يحمل صفة متثيلية
للمخيامت.

هل يتم متثيل أهايل املخيم
بطريقة خاصة أو مختلفة؟
أما عىل صعيد الوطن ،ال يوجد أي جهة تقوم بتمثيل الالجئ
الفلسطيني سياسيا .فمنظمة التحرير الفلسطينية تعترب املمثل
الرشعي للشعب الفلسطيني (كافه الشعب – الجئ وغري الجئ)،
أي أن الالجئ الفلسطيني يتم متثيله بنفس الطريقة التي يتم فيها
متثيل املواطن الفلسطيني غري الالجئ ،لذلك أصل لنتيجة أن العيش
يف املخيم أو يف أي مكان آخر ،ال يؤثر عىل الطريقة التي ميثل فيها
الالجئ الفلسطيني.
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ما هي عالقتي
مع املخيم
بعد االنتقال
إىل الضاحية؟
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أحمد بالنسبة إيل فإنني متجه ملرحلة جديدة يف حيايت باالنتقال للسكن
خارج املخيم ،ولدي العديد من التساؤالت ،أرغب يف االستفسار عنها من
شخص سكن خارج املخيم ،وله عالقة قوية مع املخيم ،ما هو السكن خارج
املخيم؟
قيص أسهل األجوبة ميكن أن يكون  :السكن خارج املخيم
هو مثل السكن يف فندق .أمضيت حيايت يف
السكن خارج املخيم
املخيم وذلك لعدم توفر العديد من األشياء
هو مثل السكن يف
يف الدوحة ،وعىل املستوى الشخيص ،فإنني ال
فندق
أعرف جرياين هناك بشكل جيد ،وال أستطيع
متييزهم حتى ،وال يوجد حديث بيننا سوى يف املناسبات
االجتامعية ،والتي تتطلب دعوة الجريان ،وال أميض وقتي يف
الدوحة ،فأنا إذا غادرت املنزل ،آيت ملخيم الدهيشة.
أحمد ما الذي جعل املخيم جذابا؟ هناك مدينة بيت لحم ،والتي يوجد بها
الكثري من األشياء الجذابة ،ملاذا تبقى يف املخيم؟
قيص ال أعلم ،رمبا بسبب العالقة التي بنيتها خالل فرتة
سكني يف املخيم من خالل املدرسة ،وإبداع والفينيق ،ومرشوع
الجامعة يف مخيم .فشبكة عالقايت توجد يف املخيم ،ويف الدوحة
لدي شعور بأن كل شخص يعيش يف عامله الخاص ،إىل حد
ما ،وليس بشكل كامل ،ولكن ليس كمخيم الدهيشة ،كمثال،
ميكنني اخذ محل للفالفل ،ال يوجد لو محل واحد للفالفل يف
الدوحة ،وإذا وجد محل خالل الفرتات ،من فرتة فإنه ال يستمر
سوى لشهرين ،ويغلق بسبب عدم ذهاب الناس للرشاء منه
فحتى غري الالجئني يأتون إىل الدهيشة؟
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أحمد هل هنالك يشء عاطفي له عالقة باملوضوع؟ أم هو فقط للحصول
عىل أشياء من املخيم؟
قيص بالطبع هنالك جوانب عاطفية ،عندما أعرف عن نفيس
فإنني أقول بأنني من مخيم الدهيشة ،وحتى إن كنت أعيش
يف الدوحة ،والناس تعرف الدهيشة عىل أنها الصمود والوعي،
فتشعر بأنك قادم من موقع قوي ،ولكن املشكلة عندما أعرف
عن نفيس بأنني من مخيم الدهيشة ويقول يل أحدهم “ ال،
أنت ال تعيش يف املخيم” فإنها متثل إهانة بالنسبة يل.
أحمد ملاذا؟ أنت ال تعيش يف مخيم الدهيشة؟

املخيم هو فكرة
وليس مجرد مكان؟

قيص أنا ال أعيش يف مخيم الدهيشة ،ولكنني من
مخيم الدهيشة.

أحمد مل أفهم ذلك
قيص منط الدهيشة ،كيف تجري األمور ،عىل سبيل املثال،
يف الدوحة عىل طول فرتة سكني هناك مل أشاهد مسرية ضد
أي يشء ،مل يستطيعوا التجمع حول يشء ما عدا مسريات غالء
املعيشة ،وحتى يف هذه سارت املسرية نحو مدخل مخيم
الدهيشة؟
أحمد هل ميكنك القول بأن املخيم هو فكرة وليس مجرد مكان؟
قيص بالطبع.
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أحمد الفكرة ال ميكن حرصها ،فهي مفتوحة ،هل ميكن ألحد أن يعيش منط
املخيم يف باريس؟ فكرة املخيم يف باريس؟
قيص نعم يستطيع.
أحمد هنالك أشياء أتساءل عنها ،كام لو أنني ذاهب ملغامرة.
قيص مام أنت خائف؟
أحمد هو ليس خوف ،هو يشء له عالقة بالذكريات ،فاإلنسان يف أي مكان
يف العامل ،وليس فقط يف فلسطني ،ذكرياته هي وطنه ،وبالتايل فاملكان الذي
لك فيه ذكريات فهو وطنك ،وذكريايت يف املخيم فقط ،وليست يف بيت عطاب
(قريتي األصلية) ،وليست يف بيت لحم ،وليس يف
من أنا بعد أن
أي مكان آخر ،وبالتايل فإنني من هذه الذكريات،
أغادر املخيم؟
وكيفية تأثريها عىل حيايت سواء أكان ايجابياً أم
سلبياً .اعني هنا شخصيتي حيث كان املخيم حجر أساس يف بناء شخصيتي
ولست أعني هنا حالة اللجوء .فأنا أفكر من ناحية الظروف االجتامعية،
فالوضع بالنسبة يل كام لو كان شاشة سوداء أمامي ،ال أمتكن من رؤية ما
وراءها بعد مغادرة املخيم ،وهذا سبب تساؤاليت.
قيص هل تتوقع أن يتأثر ارتباطك باملخيم؟ هل سيبقى كام
هو أم سيحدث انفصال؟ وأيهام تفضل؟
أحمد هذا سؤال صعب جدا ً ويف مرحلة مبكرة ،ولكنني ال أعتقد بأنه سيكون هنالك
انفصال كبري ،فإذا كان املخيم فكرة ومبا أنني ذاهب إىل مكان  90%من سكانه الجئني،
فهذا يعني أن حياة املخيم يتم بناؤها هناك .هذه إجابتي يف هذه اللحظة ،ولكن ميكنك
سؤايل مرة أخرى بعد خمسة أشهر من سكني هناك ،قد يكون لدي إجابة مختلفة.
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قيص يف الدوحة ،هنالك العديد من األشياء التي ال وجود
لها أساساً ،هنالك شارع باتجاه األعىل وجبل ،ال يوجد هناك
مكان ميكن اعتباره مركزياً أو مكاناً تلتقي
ال يوجد هناك مكان
فيه جميع املحاور .أو مكاناً تلتقي فيه جميع
ميكن اعتباره مركزياً
املحاور .إنه من املهم معرفة الناس املحيطني
بك هناك ،ألنك إذا قررت يف أحد األيام عدم
الذهاب إىل املخيم وزيارة أحد جريانك مثل املشاركة يف مناسبة
اجتامعية ،فإنك لن تجد لغة حديث مشرتكة ،فسيكون حديك
ضمن اإلطار العام ،ويف بعض األحيان قد تشعر بالخوف من
مشاركة أحدهم آراءك ألنك ال تعلم من هو.
أحمد حتى لو كان الجئاً؟ إذا كان الجئاً أليس من املفروض أن يكون هناك
العديد من األمور املشرتكة؟
قيص ال أعتقد ذلك ،قد ترغب يف الحديث عن ظروف
الالجئني ،وليس ألنني أعرف أكرث ،ولكن تجده ال ميلك املعلومة،
فهو يعترب بأنه موجود يف الدوحة ،لديه عمله وبلدية والتزامات،
وأن هذه املوضوعة هي مسؤولية شخص آخر .ومبا أنه ال يوجد
عالقة يف الدوحة ،فإنك ال تعلم ما هو مضمون الحديث وإىل
أين سيقود وال موعد لقائكم القادم.
أحمد أشيع بان ضاحية الشهداء مختلفة عن الدوحة ،فمن الجانب
الجغرايف واملحتوى الدميوغرايف ،ليس  90%من
يصعب عىل احد ال
السكان يف الدوحة الجئني ،وبقرب الضاحية
يعرف املخيم التمييز
من املخيم يصعب عىل احد ال يعرف املخيم
بأن الضاحية ليست
التمييز بأنها ليست جزءا ً من املخيم ،وأقصد
جزءاً من املخيم
هنا الجغرافيا بغض النظر عن طريقة البناء.
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إضافة إىل أنه لدي ذكريات من الطفولة هناك ،يف الوقت الذي مل يكن هناك
اي بناء كنا نذهب للعب القناطر (لعبة فلسطينية شعبية) ،فقد كان يل
ذكريات هناك ،أما بالنسبة للدوحة ،فإنني دامئاً أراها كيشء مفصول عن
املخيم.
أحمد هل حقيقة بأن املخيم هو مصدر السياسة له عالقة بانجذابك
له؟ أقصد هنا بأن املامرسة السياسية يف الدوحة ليست بالقوية مقارنة مع
الدهيشة ،هل هذا ذو عالقة؟
قيص الرغبة يف أن أكون جزءا ً من هذا اإلطار ،والحركة
السياسية ،حيث انه يف الدوحة ال يوجد يشء ،واليشء الوحيد
الذي قد أطلق عليه سيايس هناك هو املعاين األساسية للسياسة،
هو يف حال كان هنالك انتخابات ،وبخالف ذلك ال يوجد .كنت
قد أخربتك بأنني مل أشاهد مسرية إال يف غالء املعيشة ،وسارت
باتجاه مدخل املخيم ،ال يوجد هناك مكان يف الدوحة ميكنك
التجمع فيه ،ولذلك إذا رغبت بحركة سياسية نشيطة ،فهي
موجودة يف املخيم ،ففي الدوحة ،كان املخيم هو من قرر آلية
سري االنتخابات.
إن فكرة أن الدهيشة ضعيفة واملدينة قوية خاطئة ،يف الدوحة
ال يوجد هنالك حراك ،الحراك الحقيقي يوجد يف الدهيشة.
أحمد سؤال آخر ،ما هو الفرق بني املخيم واملدينة؟
قيص البلدية.
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لالتصال بنا
الضاحية

تخطي الحدود
www.campusincamps.ps/projects/05-the-suburb
qussay.abuaker@campusincamps.ps
ahmad.allahham@campusincamps.ps

للمزيد من املعلومات
info@campusincamps.ps
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جامعة يف املخيم
جامعة يف املخيم هو برنامج تعليمي تجريبي ملدة سنتني ،يضم مشاركني من مخيامت الضفة الغربية يف
محاولة لخلق طرق جديدة لتمثيل الالجئني الفلسطينني بعيدا عن الطرق القدمية والتقليدية والرموز التي
تدل عىل ان الالجئ ضحية وضعيف وسلبي وفقري .يهدف هذا الربنامج اىل تخطي الفروقات دون اهامل
االختالفات بني املخيم واملدينة ،الالجئ واملواطن ،املركز واملحيط ،النظرية واملامرسة ،املدرس و الطالب.
مدير الربنامج

أليساندرو بيتي
بالتعاون مع

ساندي هالل (برنامج تحسني املخيامت -االنروا).

املشاركون

قيص أبو العكر ،عالء الحموز ،صالح خنة ،احمد اللحام ،أيرس داود ،بيسان الجعفري ،نداء الحموز ،نبا
العايص ،اسحق الرببري ،آيات الطرشان ،مراد عودة.
املوجهون:

منري فاشة ،امين خليفة ،رىب صالح ،طارق هامم ،محمد جبايل ،إيالنا فيلدمان ،مايكل أجري.

فريق املرشوع:

يارس حميدان ،االء جمعة ،متارا ابو لنب ،دينا قدومي.
مفعلو الربنامج:

برايف نيو البس ،جوليانا روكو ،ماثيو جيودي ،سارا بلجريني.
معلمو االنجليزية والعربية:

دانيال ماكنزي ،امين خليفة ،سميح فرج ،اميان سيمون.

ضيوف الربنامج:

رسي حنفي ،فيفيان صنصور ،ليندا كيكيكس ،باتريك كاتنزارو ،باسل عباس ،روين ابو رحمة ،ويلفريد
جراف ،طارق دعنا ،فليكتي سكوت ،محمد جبايل ،مختار كوكايش ،حنان طوقان ،شادي شلشتوري ،جفري
شامبلني ،مانويل هرز ،يس يك راجو ،فرناندو رامربز ،امييليو بابد ،سامر عبد النور.
هذا املرشوع ُمنفذ من قبل جامعة القدس (القدس/بارد) و باستضافة مركز الفينيق يف مخيم الدهيشة/بيت لحم .وينفذ بدعم من الصندوق
االجتامعي والثقايف لالجئني الفلسطينيني وسكان غزة  ،GIZوهو ممثال عن الحكومة األملانية وعن الوزارة األملانية للتعاون االقتصادي و
التنمية .بالتعاون مع دائرة تحسني املخيامت التابعة لوكالة االمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينني (األونروا).
محتوى هذه الكتيبات ليس بالرضورة ان ميثل املؤسسات املذكورة أعاله.
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مبادرات
الضاحية :تخطي الحدود

تحرير النص:

يوسف عدوي
تصميم الكتيب

سارة بلجريني ،متارا أبو لنب

صورة الغالف

سارة بلجريني
طبع يف متوز 20-07-2013
حقوق الطبع محفوظة
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“

ﰲ اﻟﻌﺎم  ،2012ﻗﺎم ﺳﻜﺎن اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ وﺗﺴﻤﻴﺔ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﻬﺪاء )ﻧﺴﺒﺔ إﱃ ﻣﻘﱪة اﻟﺸﻬﺪاء اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺿﻤﻦ
ﺣﺪود اﳌﻨﻄﻘﺔ(.

ﻃﻠﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ اﻻﺟﺘامع ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﻴﻢ
اﻟﺪﻫﻴﺸﺔ؛ ﻟﻀﻢ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﺤﺪود ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺨﻴﻢ.
ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ ”ﻓﻴﻼ“ إﱃ أن ﻳﻄﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن
ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺮوض أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻗﺘﺎً )اﳌﺨﻴﻢ(؟ ﻣﺎ اﻟﺬي
ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ إﱃ ﻃﻠﺐ أن ﻳﺘﻢ متﺜﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎن ﻟﻄﺎﳌﺎ ﻧﻈﺮ
إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻛﺮﻣﺰ ﻟﻠﻀﻌﻒ واﻟﻔﻘﺮ؟

www.campusincamps.ps

