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المشاركون

اسحق البربري .ايسرالصيفي

جامعة في المخيم

جامعة في المخيم هو برنامج تعليمي تجريبي يهدف لتجاوز ودون ان يلغي الفرق بين المخيم
.والمدينة ،الالجئ والمواطن المركز واألطراف ،النظرية والممارسة ،المعلم والطالب

مدير البرنامج
اليساندرو بيتي
بالتعاون مع
ساندي هالل (وكالة الغوث لتشغيل االجئين ,مشروع تطوير المخيمات(
الموجهين
ميشيلل أجير ،ساري حنفي ،منبر فاشه ،إيالنا فيلدمان ،محمد الجبالي ،أيمن خليفة ،ولفريد غراف ،
طارق حمام ،رشا السلطي ،ربى صالح ،فيفيان صنصور
منشطو المشروع
 .بريف نيو البس ،جوليانا راكو ،ماتيو غيدي ،سارة بيليجريني
اإلعالم واالتصال
غسان بنورة
المسؤول االداري
ياسر حميدان و االء جمعة ،دييغو سيغاتو
مسؤولين اللغويات
تاال أبو رحمة ،ثيا بلتزكير ،دان ماكنزي ،إيمان سيمون ،ايمن خليفة ،سميح فرج

جامعة في المخيم هو برنامج لجامعة القدس (القدس -بارد  /الكلية الشرفية ) فيما يستضيفه
صندوق التمويل  GIZمركز الفنيق في مخيم الدهيشة لالجئين في بيت لحم ،ويتم تنفيذه بدعم من
االجتماعي والثقافي االقليمي للالجئين الفلسطينيين وسكان غزة بالنيابة عن الوزارة االتحادية األلمانية
وبالتعاون مع دائرة تطوير المخيمات في األونروا ،وهذا الموقع  (BMZ)،للتعاون االقتصادي والتنمية
.االلكتروني هو منتدى للتعبير وعرض نتاجات فريق الحرم الجامعي والمشاركين
إن محتوى هذا الكتيب ال يمثل وجهات نظر وآراء أي من المؤسسات المذكورة أعاله
مركز الفينيق الثقافي ،مخيم الدهيشة لالجئين
بيت لحم  -فلسطين

القاموس الجماعي يحتوي على تعريفات لمضامين اساسية
لظروف الالجئين الفلسطينيين المعاصرة.
المصطلحات المقدمة طرأت كنتيجة لألعمال والنقاشات النشطة
بناء على التجارب
ألهالي المخيمات ،كردود افعال مكتوبة ً

الشخصية ،واجراء المقابالت ،والتحقيقات المصورة ،والتي
تؤسس نقطة انطالق لتشكيل افكار مهيكلة.

والقاموس هو مرجع واطار للمفاهيم وللتدخالت والمساعي
لكافة مشاريع جامعة في مخيم .
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مقدمة
ايسر الصيفي

اسحق البربري

المخيم في الوقت الحاضر يعيش حالة من الضياع ما بين

الفكرة والممارسة .الفكرة في كون اللجوء وحق العودة هما

أمران شائعان ومشتركان وإرث يورث لالجيال .وأن لهذه
االجيال الحق في المشاركة و إبداء الرأي في القرارات

المصيرية التي تتعلق بقضيتهم ولجوئهم حتى لو كانوا على

سبيل المثال يعيشون في اوروبا أما الواقع فقد أصبح يشكل
تدريجيًا الوطن لالجئين ،وهذا نتيجة لعدة أسباب وعوامل

منها التاريخ والجغرافيا والذوبان التدريجي في أمل العودة.
يمكننا اليوم أن نرى إختالفًا واضحًا في االجيال الجديدة،

هذه االجيال التي نمت مع نمو المخيم .هذا التزامن في

النمو خلق ارتباطا عاطفيا أو ما نسميه باأللفة مع شوارع

ومنازل وجدران المخيم .وهذا أحدث تناقضًا بين فكرة
المشاركة في الماضي والملكية في الحاضر ،بين رفض
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فكرة المخيم وحبها ،بين فكرة المخيم كمحطة انتقال للقرى

المدمرة ،وبينه كوطن....

وهذا االختالف ظهر أيضا في ارتباط المخيم مع بعض

المصطلحات التي لها ارتباط جدلي بكينونة المخيم مثل

الهيمنة والمشاع واالستدامة ،والمعرفة .االختالف بين الشعور

بالحق في الملكية المادية وبين تعامل الناس بإشتراك

ومشاع .االختالف بين المسؤولية كتعريف وبين ما تم تعريفه

من قبل الالجئين من خالل خبراتهم وتجارب حياتهم ،بين

المعرفة الحقيقية التي كونها الالجؤون نتيجة خبراتهم

وتجاربهم الحياتية ،وبين المعرفة التي تعني الصمت ،والقبول

الثابت للتعريف .

من هنا ،قررنا أن نلقي الضوء على حياة بعض الالجئين

وكيف ينظرون لمفهوم العافية( )1والمشاركة.

 1العافية هنا تعني عافية المجتمع التي تكمن نتيجة تماسك نسيجه االجتماعي والفكري في

وجود اجواء مشتركة( .التعريف الكامل موجود في الصفحة التالية)
10

التعريف
من خالل القاموس
 – 1مشاع هو كل مشترك ،وحصة المشاع هي الحصة

ٌ
وأرض مشاع أي
المشتركة بالثلث والربع ونحو ذلك ،
مشتركة بين جميع الناس  ،فال تكون ملكا ألحد .

مقسمة .
 – 2ملكية جماعية غير ّ

من وجهة نظرنا
هو النسيج االجتماعي والنسيج الفكري الذي يتكون نتيجة

وجود مناخ اجتماعي مشترك ويقوم على ارضية مناسبة

تعزز المفهوم النسبي لمعنى المساواه االجتماعية ،االستدامة،

والحياة السعيدة
21

من معجم مصطلحات فقهية – لسان العرب
11

كرة القدم
ايسر الصيفي

في صباح أحد االيام ،كنت جالسًا مع أحد اقربائي نشرب

الشاي أمام منزله .عندما أحضر احد الجيران كرة قدم

صغيرة الحجم ،ليعطيها البنه والصدقائه ليلعبوا امام المنزل.
القى الرجل الكرة بينهم  ،فذهب ابنه مسرعا واخذ الكرة
دون ان يسمح لبقية االوالد بلمسها .ابتسمت باستغراب ،

وصرخت مطالبًا بان يسمح لبقية االطفال باللعب معه .وبعد

ان رفض ذهبت واخذت الكرة والقيتها بينهم مرة اخرى،

ليعود هذا الطفل ويمسكها بين يديه مرة اخرى .فأوقفني
ابن عمي قائال " :اتركه  ..سيدرك لوحده  ...ان لعبة كرة

القدم هي لعبة جماعية " .وبعد دقائق عاد الطفل ليلعب مع
بقية اصدقائه بالكرة .فهمسني ابن عمي قائال "رأيت  ..لن

يلعب لوحده بعد اليوم  ،فقد اكتمل لديه معنى كرة القدم"
معنى عميقًا لمفهوم
.ربما هو مثال بسيط ،وقد ال يعطينا
ً

المشاع والمشاركة ،لكنه كاف ليصف لنا معنى الجماعة
12

وضرورة المشاركة في بعض المراحل .فمن وجهة نظر

الطفل الذي لم يستطع اللعب بكرة القدم وحده ،ولم يجد

المعنى الحقيقي للكرة حين كانت بحوزته وحين قرر ان

يشاركها مع اصدقائه ،اال عندما خاض تجربته الخاصة وكون
معنى المشاركة بالنسبة له والتي تمثلت بالفرحة ،فمتعة

اللعب الجماعي تكمن في المشاركة للفوز في اللعبة.

ومن وجهة نظري الحياة كلعبة كرة القدم ،لم تصمم

لتكون لشخص واحد ،واعني هنا فكرة الملكية وتقسيماتها

الخاصة والعامة ،مثلما كانت الكرة بالنسبة لذاك الطفل ،بل
يكمن معناها في المشاركة الجماعية ،هذا النسيج االجتماعي

والجماعي الذي يعطي المعنى الحقيقي للحياة كما في حالة
لعبة الكرة التي أدرك الطفل في نهاية االمر انها بدون

البقية ،ال تساوي شيئا.

َف ُكرة القدم تكون حقيقية حين تشارك مع الجميع كما هو

معنى الحياة الحقيقي بوجود الجماعة ومشاركتهم.
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العودة والمشاع
اسحق البربري

قد ترتبط العودة للغالبية العظمى من الجيل األول الذي تعرض

بشكل مباشر لجريمة  1948بالعودة للقرى المدمرة والمهجرة،

وبالتالي فإن ارتباط الشخص بالعودة يتمثل بأرض وملكية خاصة
فقط .أما بالنسبة لألجيال التي تبعت وانبثقت من الجيل االول

فأنها تاخذ منحنى وفكرًا يختلف عما يحمله االجداد.

في مقابلة عما تحمله العودة من ٍ
معان ،أجريتها مع الحاج

أبو عاطف الذي ُه ّجر من بلدته "بيت جبرين" الواقعة

جنوب الخليل بفعل جريمة عام  1948ليلجأ ويسكن بمخيم
بيت جبرين الواقع في بيت لحم ،قال" :بدي ارجع لبيت

جبرين ،بدي ارجع لعيشتي لما كنا نودي لجارنا األكل

ونحصل ع نفس الصحن مالن باالكل ،بدي ارجع ل االرض

الي حرثتها وزرعتها بايدي وبدي أموت فيها" .يمثل أبو

عاطف الجيل االول ،وبالتالي يظهر مدى ارتباطه بشكل

خاص بالبيت واالرض التي امتلكها في السابق في القرية
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المهجرة ويصمم على العودة اليها بالتحديد.
ان المخيمات في الوقت الحاضر ،تحتضن أحفاد الحاج أبو
عاطف المنتسب لقرية بيت جبرين ،كما وتحتضن ماليين

االحفاد الذين ينتسبون لقرى ومدن مهجرة اخرى لم

يسكنوا فيها ،وانما تشبعوا بها من خالل قصص وروايات

االجداد ،ونشأوا في بيئة حضنت ثقافة مشتركة اختلفت الى
حد كبير وتطورت من جيل لجيل .ثقافة تشاركتها أجيال

أهالي بيت جبرين وبيت عطاب وديربان وبيت نتيف

المهجرة ومدن حيفا ويافا وغيرها ،لتجدل نسيجا اجتماعيا

وفكريا يتضمن شراكة في تكوين معنى العودة.

إن الثقافة وطبيعة الحياة المحيطة والمشاعر المشتركة

ومبدأ المساواة النسبي الموجودة في مخيمات اللجوء حاليا،
والمبنية على أسس المشاع والمشاركة بما في ذلك معاناة

جريمة  1948وما لحقها من جرائم اخرى ،قد طورت مدى
إدراك االجيال الثانية والثالثة لمعنى العودة ،لتأخذ مفهوما

وتعريفا آخرًا يختلف ويتناقض مع نظرية انحصار العودة

للقرية المدمرة أو المهجرة أو بمفهوم اخر الملكية الخاصة
فقط .هذه المعاني استبدلت وتطورت بمفهوم المشاع
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والمشاركة والمساواة الذي يمارسه الالجئون في المخيمات
بشكل يومي بعيدا كل البعد عن ما يسمى بالملكية الفردية

أو الخاصة التي نالحظ تغيبها بشكل كبير داخل مخيمات

اللجوء ،ليصبح نمط ممارسة المشاركة والمساواة والمشاع

جزء ال يتجزأ من حياة الالجئين داخل المخيمات تحت

مفهوم العودة الى المشاع.

ومن أجل تدعيم ما تم ذكره أعاله ،اود االستشهاد بالمثال

االتي:

في رمضان الماضي ،قامت قوات االحتالل في ظاهرة

فريدة من نوعها باصدار تصاريح دخول ألعداد كبيرة من

الشعب الفلسطيني ،تسمح لهم بالدخول الى أراضي فلسطين

المحتلة (الداخل) ،ثالثة من االصدقاء الذين ينتمون لقرى
بيت عطاب وراس ابو عمار وعجور ،والمقيمين حاليا في

مخيم الدهيشة لالجئين ،حصلوا على هذه التصاريح ،لم

يكن اختيارهم الذهاب لقراهم المهجرة والمدمرة ،بل كان

الذهاب إلى البحر األبيض المتوسط على سلم األولويات
ومن ثم زيارة مدن الداخل الفلسطيني والتعرف عليها.
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هذه الحالة في اعتقادي ،تعكس روح فكرة المحيط

والمشاعر الجمعية الموجودة داخل المخيمات ،وتعبر عن

عالقة الالجئ باالرض والعودة ،العودة التي تنص على المشاع

المشترك وعالقة الشخص في تكوين معنى حقيقي لطبيعة
الحياة المراد عيشها في العودة بالنظر للظروف السياسية

واالجتماعية الموضوعية على أرض الواقع.
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مطعم ام فكرة مشاع
ايسر الصيفي

اذا حاولنا ان نعود بالذاكرة الى الوراء مدة  64سنة

حتى عام  1948وخصوصا ان نظرنا الى الجيل االول في

المخيم الذي عاش فترة التمرد واالنتفاضة بحكم الظرف

الموضوعي الذي اجبر فيه على حتمية كونه الجئًا ،يمكننا

اليوم ان نرى أمرا اخر لم نقف عليه قبل اليوم وهو فكرة

المشاع في المخيم .فهذا الظرف الذي أجبرهم على عدم

الثقة او التعامل مع اي شخص وأي جهة كانت بسبب ما حل
بهم ،فاصبحوا بذلك شركاء في المعاناة والنتيجة ،مما جعلهم

يتقاسمون الماء والغذاء وحتى المالبس مع بعضهم البعض.
ففي بداية تكوين المخيم ،كانت والزالت وكالة الغوث

هي المسؤولة المباشرة عن الالجئين في المخيمات ،من
حيث المأكل والمسكن ،حيث كان في بدايته عبارة عن

خيم طورت الحقًا الي ما يسمى بغرف الوكالة .فعلى سبيل

المثال إن مطعم المخيم االول الذي أوجدته وكالة الغوث
18

لمساعدة الالجئين كان يقدم وجبة واحده يوميًا ألغلبية
الالجئين الذين سكنوا مخيم الدهيشة.

لم يكن المطعم بالنسبة لألهالي في المخيم في ذلك الوقت

مجرد مكان يجتمعون ويتشاركون فيه اكلهم وشربهم

(مثل زيت السمك او البيض او حتى وجبات الغداء كاملة)

بل في كونه مكانا للقاء والتجمع .ربما كان هذا هو األمر

تجمعهم،
الوحيد الذي امتلكوه في ذاك الوقت وهو ممارسة ّ
للمشاعر ،وللعواطف ،ولقناعتهم بفكرة حتمية عودتهم .وهو

من ناحية اخرى إشارة عفوية تؤكد وتكرس مفهوم المشاع .

ما نحاول الجدال فيه هو ان الخدمات التي كانت تقدم

لالجئين اكدت وايقظت عن غير قصد المشاعر الجمعية،

حيث ذابت الهويات والفروقات الفردية واصبحت الفكرة

مشاعًا وملكًا للجميع .فالمشاع كممارسة قد ارتقى ليصل
الى المشاع كفكرة والعودة كمشاع.
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الحمام العام
ونظرية "نحن" الى "انا"
ايسر الصيفي

لم تكن مشاعر الحزن والمعاناة هي المشاعر الوحيدة

التي اشترك فيها الالجؤون في بدايات تكوين المخيم ،بل

كانت هنالك تفاصيل أكثر ألمًا وقسوة اجبروا على تحملها

ومن هذه الذكريات هي الحمام المشترك .ففي أواسط

الخمسينات وبداية بناء الوحدات السكنية أو ما تسمى" بغرف

الوكالة " قامت وكالة الغوث ببناء غرف صغيرة ( )3×3متر

لكل عائلة ،وحمام واحد لكل العائالت الموجودة في الحارة

الواحدة والتي تصل الى اكثر من  15عائلة .وهنا نرى مفهوم
المشاع من خالل عالقاتهم االجتماعية التي خلقت معنى آخر

ومشاعر جديدة تجاه هذا الحمام ،ليصبح الحمام هو رابط
مشترك بين اهالي المخيم .كانت فكرة المشاركة سائدة

وواضحة بين أهالي المخيمات سواء في االكل او العمل او

حتى النشاطات الجماعية التي كانوا يقومون بها مثل االعراس .
20

الحمام المشترك االول /مخيم الدهيشة

التقط الصورة  -ماتييو جودي
21

وما أحاول توضيحه في هذه النظرية هو فكرة المشاع او

المشاركة " نحن" التي كانت عامال مهما في المحافظة على

صبر وتحمل أهالي المخيم تحت ضغط القسوة والمعاناة.
هذه المشاركة التي عملت على تماسك أهالي المخيم

وتماسك االمل في عودتهم .فيما بعد نستطيع ان نرى

التغير الذي بدأ يطرأ على حالة المخيم .هذا التحول نحو

التفكير بالذات أي "التفكير الفردي" بدال من التفكير الجماعي

كان نتيجة للزمن وللجغرافيا ،ولذوبان االمل في العودة

الذي بدأ يتغلغل تدريجيا داخل الالجئين ،والذي أدى الى

فرض مفاهيم اخرى مثل الملكية والهيمنة والتي يمكننا ان

نراها في االجيال الجديدة.

لهذا يمكننا اليوم ان نجد تضاربا وتناقضا ،حيث المشاعر

والتعامل وبعض النشاطات التي الزالت موجودة ومشتركة
بين أهالي المخيم وهي حالة الجماعة التي كانت سائدة

والتي تم تناقلها بين االجيال ،وبين الواقع والظرف الذي

فرض نفسه ليتماشى مع تطور المدن من حيث الملكية
واألفكار التي لم تعد دخيلة مع هذا التطور في المدن .
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ولم تقف هذه النظرية عند المخيمات فقط ،فقد سادت

في مناطق فلسطين وحتى في االنظمة والمؤسسات ،ليحل
مفهوم الفردية "انا" بدل المفهوم الشائع الجماعة "نحن".
لهذا يمكننا اليوم ان نقول ان المخيم يعيش حالة ضياع،

حالة عدم استقرار ما بين "نحن" و "انا" أي ما بين المشاع

والملكيات الفردية.
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مدرسة المخيم
ايسر الصيفي

مدرستان وأكثر من  2500طالبًا وطالبة للمرحلة االعدادية.
عدد الطالب في الصف الواحد قد يزيد عن  50طالبا.

ملعب صغير من االسفلت كان الساحة العامة للمدرسة،

ومرافق صحية بسيطة لكل مدرسة .وقانونان أحدهما تابع
للوكالة بحكم مسؤوليتها عن تلك الخدمات والثاني من

أهالي المخيم او ما يسمونه "مجلس اولياء الطالب " ورسوم

تسجيل رمزية في بداية كل سنة ومساهمات كثير من

اهالي ومؤسسات المخيم في البناء.
والسؤال :

اذا اخذنا بعين االعتبار مفهوم المشاركة التي يقوم بها

اهالي المخيم والمؤسسات في ترميم وتطوير البناء

المدرسي ،فهل يمكن أن نشمل المدرسة من ضمن المشاع

والمشاركة؟ ام ال؟
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ملكية الماء أم مشاعية الماء
ايسر الصيفي

هل البحر والماء هما مشاع لجميع األهالي أم ال؟
هل يمكن اعتبار رفض اهالي المخيمات لدفع مستحقات الماء

تأكيدا على فكرة المشاع؟

وكيف تعتبر خزانات الماء الجماعية في بعض المناطق في

المخيمات مشاعًا في حين ال يعتبر الماء نفسه مشاعًا؟
وما دور السياسة في تغير مفهوم المشاع؟

هل تحتاج فكرة المشاع إذن ،الى اعادة تعريف بكل ما

تتضمنه من دالالت؟
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انطالقا من ايماننا المطلق باإلرتباط المباشر بين فكرة

المشاع والظروف الموضوعية التي تؤثر وتعمل على تكوين

مفاهيم تستند للخبرات والتجارب الحياتية ،والتي قد تختلف
من منطقة جغرافية الى اخرى .

ما رأيك بالمشاع والمشاركة؟
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صور ألكثر المناطق مشاعية
في داخل مخيمات

بركة العروب القديمة  /مخيم العروب لالجئين

28

التقط الصورة  -سارة بيليغريني

29

البالزا  /مخيم عايدة لالجئين
30

التقط الصورة  -ليزا بيرغمان
31

ملعب العروب  /مخيم العروب لالجئين
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التقط الصورة  -بريف نيو البز

33

قاعة العودة /مخيم بيت جبرين لالجئين
34

التقط الصورة  -ماتييو جودي
35

الساحة  /مخيم الفوار لالجئين

36

التقط الصورة  -ليفيا مينويا

37

جسر المشاةالرابط بين مخيم الدهيشة و مدينة الدوحة
38

التقط الصورة  -ليزا بيرغمان
39

جدران مخيم الدهيشة تستعمل للتعبير والوعي
40

التقط الصورة  -ايسر الصيفي
41

المشاع

2

القاموس الجماعي
المشاركون

اسحق البربري .ايسرالصيفي
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