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المشاركة
participation

المشاركون

نداء الحموز ،بيسان الجعفري ،ايات الطرشان
جوليانا راكو ،سارة بيليجريني

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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العونة .والمشاركة .مابين الماضي والحاضر

13

يوم من المشاركة

25

المشاركة

30

المشاركة

32

األماكن العامة واألنشطة اإلعتيادية

بيسان الجعفري

نداء الحموز و ايات الطرشان
ايات الطرشان
نداء الحموز
سارة بيلجريني ،جوليانا راكو

العونة .والمشاركة .مابين
الماضي والحاضر
بيسان الجعفري

عندما اردت البحث في مصطلح المشاركة ومعناها بالنسبة

لي بدأت أبحر بمضمون هذه الكلمة وتسلسلها وتطورها
الزمني واهم التغيرات التي حدثت وتجددت على هذا

الموضوع .فمصطلح المشاركة بالنسبة لي هو رغبة االنسان
وقدرته على التعاون والتكاتف والتآلف مع مجموعة النجاز
شئ ما .وهو مايصدر وينتج بناء على الشعور باالنتماء لهذا

الشئ والشعور بالرغبة بالخوض في تفاصيل هذه الروح .ان

الحب ما بين الناس والمشاركة يأتيان من الروح الداخلية

الراغبة والشغوفة بالمساعدة .فمن خالل قصصي التالية

سأوضح مدى تغير مفهوم المشاركة بالنسبة للمجتمعات ..

فعندما بدأت الحديث مع جدتي عن مفهمومها عن

المشاركة شعرت بأنها كانت تنتظر احدا ما ان يسألها هذا

السؤال كي تتحدث عن اشياء آلت الى االنقراض ،حيث كان
9

شغفها واملها مرتبطان بوضوح بها .
قالت لي :قد كان بيننا حب وتآلف وكنا نعمل وقتها بمبدأ
"العونة" فقلت لها :ماذا تعني العونة؟ فقالت :هي مشاركة
مجموعة من الناس على انجاز شئ معين مفيد وتعود

فائدته على المجتمع والمجموعة ،فكنا قديما عندما يبدأ

جار وشخص من المنطقة ببناء منزل يجتمع كل أهالي

المخيم او أهالي الحارة نساء ورجاالً لمساعدته ،فكان الرجال
يعملون باالسمنت والنساء تحمل على رؤوسها االسمنت

المخفوق وتنقله للمجموعه االخرى من الرجال الستكمال

عمل البناء ومجموعة اخرى من النساء تطبخ أيضا للعمال

وحتى في اليوم النهائي او مايسمى"بالعقدة "تخرج الشابات

والشبان للمساعدة بعملية الطبخ والجلي والتنظيف.

وكنا ايضا عندما تضع سيده ما مولودا في المنطقه نذهب

جميعا –أي السيدات -لمساعدتها حتى تستكمل الشهر
وتسترد عافيتها .وكانت الوظائف بين النساء مقسمة،

فكان قسم منهن يجلب الدجاج والقسم االخر كان يجلب

الخضراوات ،وقسم اخر يصنع لها الشوربة ،وقسم آخر

يساعدها بتنظيم البيت و تنظيم امورها .فكانت النساء
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يعتبرن انفسهن اخوات ومتعاونات باالفراح واالتراح.
وقالت جدتي :اذكر اننا في المخيم وفي زمن االنتفاضة

االولى كنا نسكن في الطرف الخارجي للمخيم وكان االحتالل

يفرض منع التجوال لمدة طويلة على المخيم ،وكنا في هذه

ونقسمها في اكياس ونعطيها
االوقات نشتري خضارًا بكميات ّ
لالطفال الذين يدخلون تهريبًا من بين البيوت لتوزيعها على
اهالي المخيم غير القادرين على الخروج العالة انفسهم.

وقالت أيضًا" :كنا ال نشعر بالسعادة حتى نتشارك بأصغر

االشياء مع الناس "

بينما كنت استمع لهذه القصص التي تشعر االنسان بمدى

تآلف المجتمع وتكاتفه وحبه وتشاركه وأهمية المشاركة فيه

بدأت ارى هذه الصفات في مجتمعنا الحالي ومدى اهمال

وتغييب هذه المشاركة وااللفة.

تصادفت مع سيدة تبلغ من العمر  40عاما كانت تجلس

امام المركز النسوي في احد المخيمات ،ثم بدأت الحديث

معها عن اهم النشاطات التي تشارك بها بالمركز النسوي

ومدى قوة المشاركة بين الناس في المخيم
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فقالت لي :انا اسكن في ٍ
بيت في قلب المخيم وأسال عن
جيراني وعالقتي معهم جيدة لكن ،اليوجد بيننا تشارك

وتعاون حيث أننا نتزاور في بعض المناسبات واالعياد فقط.
قبل فترة اُعلن في المركز النسوي عن نشاط للنساء

للتشارك بعمل الطعام وتعليمهن فن الطبخ وتشارك الخبرة
مع بعضهم البعض ،فذهبت الى هذا النشاط فكانوا يطلبون
منا في كل مرة ان نحضر معنا مبلغًا من المال ،واحيانًا

كثيرة كان هذا المبلغ اليتوفر معي.

فكنت اذهب الى المركز كمشاهدة فقط ،وكنت ُأمنع من

المشاركة في النشاط حيث لم يقل لي أحد شاركينا ،فبالتالي

كنت افقد متعة المشاركة .

فالتشارك قادر على ان يسعد اإلنسان من خالل خوضه

للعمل وتلذذه بنتائجه .عندما قالت لي هذه القصة ،ادركت

مدى تطور وتغير هذه الظاهرة ومدى مجانبة الناس

لفكرة المشاركه وبعدهم عن هذه الظواهر .فهل من

الممكن ان يكون هذا التغير نابعا من التطور التكنولوجي

تطور مادي فقط؟ ام هو نتاج لتغير
فقط؟ أم أنه ناتج عن
ٌ

وتطور عالقات القوى بين الناس ؟
12

يوم من المشاركة
نداء الحموز و ايات الطرشان
التقط الصور
جوليانا راكو وسارة بيليجريني

لقد كان كالحلم الذي ال يمكن تحقيقه دون ترك أي

أثر يذكر ,يوم يحمل في طياته الكثير من التوتر والعمل

الشاق والسعادة واالنتظار .لقد تطلب هذا اليوم شهرا كامال

للتحضير له ,كان كل يوم يحمل الكثير من المعاني الجميلة.

في اليوم السابق للحدث ,بدأنا العمل الساعة السابعة صباحا,
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حيث قمنا بتوزيع المواد الضرورية على السيدات الالتي

سيشاركن في تحضير المفتول .ذهبنا الى المتجر وابتعنا

جميع الخضروات الالزمة :سبعة كيلوات من البطاطا والجزر
والبندورة والكوسا .ذهبنا فيما بعد الى الملحمة حيث قمنا

بشراء خمس وعشرون دجاجة قمنا بارسالها فيما بعد

الى بيت احدى النساء لتقوم بتنظيفها .حين دقت الساعة

الخامسة تماما ,ذهبنا الى متجر األغطية لنطلب من صاحب

المتجر جلب الغطاء أو الشادر الذي سيتم تغطية الساحة
به وليحضر معه الكراسي والطاوالت الالزمة .لقد وعدنا

بأن كل شيء سيكون جاهزا في غضون ساعة واحدة فقط.
بعد انجاز كل هذه المهمات ,ذهبنا الى منزل ايات لتناول
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العشاء ,لقد كنا منهكين وجائعين حقا .كان العشاء شهيا جدا,
لقد شعرنا بأنها هدية من السماء بعد كل هذا التعب .في

تمام السابعة ,اتصل بنا عبد اهلل ,الشقيق األصغر اليات ,ليعلمنا

بأن الغطاء أصبح جاهزا اال أنه ال يغطي جميع جوانب الساحة
كما ترغب النساء ,لذا اضطررنا الى أن نطلب من الرجل

المسؤول العمل على تحسين التغطية بما يتناسب مع طلب

السيدات .ختمنا يومنا بالذهاب الى منزل ايات للتحضير
لليوم التالي ,حيث جهزنا البطاقات الالزمة لدرس اللغة

االنجليزية.

اليوم هو التاسع عشر من نوفمبر ،يوم األربعاء ،الطقس
17
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جميل ومناسب جدا لبدء النشاط .بدأنا اليوم بترتيب

الكراسي والطاوالت في أماكنها ،ولقد تعاونا جميعا في

ترتيب المكان وتنظيفه .في الساعة العاشرة تماما بدأت

النساء بالترددن على الساحة جالبات معهن ما كن مسؤوالت
عنه من مكونات المفتول .فلقد جاء البعض ومعه الدجاج

شبه جاهز ليتم طبخه مع المفتول ،والبقية جلبت معها

كميات المفتول التي قمن بتحضيرها مسبقا في بيوتهن

وجميعهن على استعداد للطهي ولتقديم يد المساعدة إلى

غيرهن من النساء .وضعت النساء المفتول على النار وبدأت

عملية الطبخ بطريقة تعاونية .ساعدن بعضهن البعض ،وبعد
لحظات استقبلت النساء مجموعة أخرى من النسوة من

20

قرية دير بلوط والالتي كن قد دعين للمشاركة في هذا

اليوم .تبادلت النساء خبراتهن في طبخ المفتول فتعرفن على
الطريقة التي يصنع بها أهل الشمال المفتول والعكس كان

صحيحا .كان يوما عظيما مفعما بالحماس والتعاون ،كنا نغني
األغاني الفلكلورية الفلسطينية في هذه األثناء أيضا.

عندما أصبح المفتول جاهزا للتقديم ،قمنا بتوزيعه على

النساء وأطفالهن .لقد أكلنا جميعنا كأسرة واحدة .وبعد

انتهائنا من تناول الطعام ،كان لدينا نقاش صغير حول

مشروعنا وكيفية دمج النساء فيه .لقد كن جميعًا متفائالت

خاصة بعد نجاح أول نشاط ضمن هذا المشروع .بعد االنتهاء
21
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من المناقشة ،انتقلنا إلى درس اللغة اإلنجليزية .لم تكن

وسيلتنا التعليمية سوى الكلمات التي استخدمناها في صنع
المفتول .قمنا أنا وزميلتي باستخدام األلعاب التدريسية

لتمرير اللغة اليهن باألضافة الى البطاقات التي تحتوي على
أسماء جميع األدوات والمكونات المستخدمة في اعداد

المفتول .بعد ذلك قام المعلم منير بالتحدث مع النسوة

حول مواضيع عديدة كالنظام الغذائي غير الصحي الذي

نتبعه في حياتنا وعن التعليم التلقيني في جامعاتنا ومدارسنا.

لقد ساد الجو الكثير من االنسجام.لقد ناضلنا وساهمنا جميعا

في إنجاح هذاالنشاط .كانت كل سيدة مستعدة إلعطاء أي
شيء وتبادل كل شيء ممكن من أجل إنجاز هذا الحدث،

لقد كان حقا يوما ال ينسى

24

المشاركة
ايات الطرشان

كم هو جميل أن تدخل عالم الكلمات وتسلب منها بعض

خصوصيتها ،تبادلها أطراف الحديث فتفصح لك عما بداخلها
وتكشف لك بعضا من أسرارها الكامنة .قد يبدو هذا

أمرا عابرا للبعض ولكن ،ليس لمن يتذوق حالوة الشهد،

لمن يذهب بعيدا متمعنًا مدققا في عالمها .بعضها يغريك

بمنظره الالمع المزخرف يجذبك لمالمسته واالقتراب منه
ثم سرعان ما تكتشف أنه يحوي مادة سامة تسببت في

تسميم جسدك وإلحاق الضرر بك ،فتغدو باحثا عن ترياق
اخر بين تلك الكلمات مما يضمن لك الشفاء والعافية .

كم عليك أن تكون حذرا في هذا العالم ،وكم من الحنكة

يلزمك لكي تجتاز رحلتك إليه بسالم .كان بريق تلك الكلمة

كافيا ليجعلني ألتقطها من بين الكلمات ،ولكن توسطها

الجميع والتفاف الجميع حولها مسرورا طالبا منها النصيحة

والرأي ،هو ما دعاني ألن أقف منحنية أمامها طالبة منها

25

مرافقتي في رحلة نكشف فيها سويا بعضا من أسرارها .
المشاركة هي رفيقتي في هذه الرحلة ،ترجع أصولها للفعل

(أشرك) أشركه في أمره أي أدخله فيه وأطلعه عليه.
فالمشاركة هي االشتراكات ،أي اإلسهامات والمبادرات

التي يقدمها األفراد سواء أكانت مادية أوعينية أو بالرأي

أو العمل .ولكن عند تناولنا لهذا المفهوم ،نرى ضياع

المفهوم الحقيقي للمشاركة وسط آالف المفاهيم التي

تتطور وتتداخل يوميا في حياتنا ونجد أنفسنا نلهث وراء

استخدامها دون وعي.

26

فبعض المفاهيم ال يمكن تحديد المعنى الحقيقي لها إال من

خالل ترجمتها على أرض الواقع بقصص حقيقية تبين عمقها،
فكان لخبرتي أثناء العمل مع مجموعة من النساء الدور

األكبر في وضوح هذا المفهوم والوقوف على كل أبعاده،

وكان من أهم ما يمكن الحديث عنه هو اكتشافي بأن لهذا

المفهوم ثالثة أبعاد هي :

– مشاركة الشخص مع نفسه .
– مشاركته مع االخرين .

– مشاركته مع البيئة المحيطة به .
وقصتي مع تلك المرأة التي ال تتجاوز الثالثين من عمرها

خير دليل وأكبر برهان للوصول لهذا المعنى الدقيق .تتميز

هذه المرأة بقوة إيمانها بما حولها من أشياء ،وقدرتها على
تحويلها بما يخدم فكرها وشغفها ،وما يخدم غيرها .تقوم

بمشاطرة تلك األشياء قيمتها التي ظن البعض انها منتهية

الصالحية ،بحيث تضفي عليها لمساتها ،فتجعلها تبدو في حلة

جديدة يعجز الناظر أن يفك رموز أصولها .

تقوم هذه المرأة بجمع بعض األشياء البسيطة المتوفرة

حولها من أقمشة تم استهالكها ،أو بعض المالبس التي
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أصبحت غير قابلة لالستخدام أو بعض الورق والزهور.

فتشاركها حسها الفني ،وقدرتها على الخلق واإلبداع لتعيد

لها روح الحياة ونبضها من جديد .تذهب لبائع األقمشة

والستائر تسأله عن البقايا والقصاصات الصغيرة التي استهان

بقيمتها ورماها أرضا فقد جاء من ينقذها ويرفع من شأنها.

ترجع بها سعيدة لمنزلها تواسي حزنها وتعيد بسمتها .ثم

بنفس الطريقة تلك ،تشارك هذه المرأة غيرها من النساء
ما تملك من خبرة .لقد شاركتها مع نفسها أوال ثم مع البيئة

المحيطة بها وكذلك مع االخرين ممن حولها ،بهذه الطريقة

تجدل هذا النسيج
الرائعة استطاعت كلمة واحدة أن ّ

المحكم وتحافظ على جوهرها ،فكم نحن محظوظون

بعربيتنا األصيلة ومرونتها .

فهي التعاون بأبهى صوره مع الفرد ومجتمعه ،من أجل حل

مشكالته وتطوير قدراته ،وهي فرصة لالبتكار والتجديد

وامتالك طاقات إبداعية.

هي اكتساب مهارات العمل الجماعي ومهارة التخطيط ،هي

تنمية االعتزاز بالنفس والثقة في القدرات الذاتية.

وهي أيضا سيادة روح الفريق على روح الفرد وإنكار الذات
28

واكتساب قوة التأثير في االخرين .
بهذه الكلمات أنهيت رحلتي مع هذه الرفيقة ،ضاربة معها
موعدا آخر الستكمال البحث في أسرارها .وبهذه الخبرة

المتواضعة أضع تعريفي للمشاركة .

29

المشاركة
نداء الحموز

المشاركة مفهوم واسع يتضمن معان كثيرة .لكنها تعني

باألساس المشاركة في شيء ما ،هذا يشمل أيضا المشاعر

واألفكار .بالنسبة لي ،المشاركة تعني ثقافة التعاون والتواصل،

أستطيع تصنيف أشياء كثيرة في حياتي على أنها مشاركة،
فأنا أتشارك مع االخرين في أفكاري ،ومالبسي ،وحتى في

طعامي .بإمكاني اعطاء العديد من األمثلة على هذا ابتداء

من مشاركتي مالبسي مع اخوتي وحتى مشاركتي ألفكاري

مع زمالئي في جامعة في المخيم.

لقد اعتادت أمي على استخدام نفس مالبس األطفال لي

ولجميع اخوتي ،ولقد شاركت جميع مالبسي الصغيرة مع
اخوتي ،فكم كنت أفرح حين أرى أختي الصغيرة تلبس

المالبس التي تخصني وأنا طفلة .حتى الدمى ،كنا نتشارك
بها وكنت ألعب بألعاب اخوتي وهم يلعبون بألعابي أيضًا.

بامكاني أيضا مشاركة أفكاري مع االخرين .فقد كنت أعطي
30

دروسا في اللغة االنجليزية أشارك من خاللها االخرين

معرفتي اللغوية .فأنا أرى بأن المعرفة كنز ال بد من توارثه.

حتى المواهب بامكاننا مشاركتها مع االخرين ،فحين كنت في

الرابعة عشرة من عمري قررت اعطاء دروس في الرسم

لألطفال االخرين في الحي .كنت أشعر بالسعادة لمجرد

رؤيتهم يستمتعون بالرسم.

حتى الطعام بامكاننا مشاركته .فنحن نتشارك في قوتنا مع

المحتاجين ،هذا يجسد الروح التعاونية ما بين الناس .نحن

دائما نحث على الوقوف الى جانب االخرين ومساعدتهم في

كل شيء يحتاجونه .يبدو أن المشاركة بجميع انواعها تعطينا
شعورا رائعا ،فهي تجعلنا ندرك كم نحن انسانيون بطبيعتنا.

لألسف نحن ال نرى هذا التعاون اال في الكوارث التي تحل

بعالمنا كاألعاصير والبراكين والزالزل.

المشاركة مفهوم مجسد في كل التفاصيل الصغيرة في

الحياة ،فنحن نتشارك بكل ما يفيد مجتمعنا .فالمشاركة

تظهر جانبنا االنساني وتفتح األبواب لحياة هنيئة .في النهاية

أظن بأننا لن ننعم بحياة هادئة ورزينة وسالم داخلي اال اذا

جعلنا الحقد والضغينة خلف ظهورنا

31

األماكن العامة واألنشطة
اإلعتيادية
سارة بيلجريني ،جوليانا راكو

قليل من النشاطات اليومية تحتل مكانة بارزة في حياتنا اليومية

كما هو الحال بالنسبة لنشاط التنظيف ،التنظيف أحد األنشطة
الضرورية التي نمارسها بشكل متكرر،سواء أكان ذلك على

الصعيد الشخصي أو فيما يخص ما يحيط بنا .البشر بطبيعتهم

مهتمون بعملية التنظيف بحيث اذا عجز احدهم عن القيام

بهذا االمر – بسبب اعاقة ما -فإنه يستعين باخرين للقيام بهذا

المر.

الفكرة العامة عن مخيم االجئين أنه مكان مؤقت ،ظهر في

ظروف طارئة ،مما يدفع البعض وبشكل فوري الى االعتقاد أن

المخيم مكان غير صحي ومكتظ ،وبالتالي فهو مكان غير نظيف

"قذر" .1قد تكون هذه حال معظم المخيمات في جميع انحاء

العالم ،فيما تنفرد مخميات الضفة بخصوصية الوضع السياسي

 1االعتقاد السائد عند غالبية الناس خصوصا الذين لم يتعرقوا على المخيم من الداخل
32

افيها ،الذي ولّد واقعا مختلفا فيما يتعلق بالمساحات الداخلية

في المخيمات التي تمثل بيئات مميزة ،حيث من المستغرب

ان االهتمام بها اقتصر على التنظيم والتجميل .ومع ذلك ،كثير

من االماكن داخل المخيمات والتي تعرف باالماكن المشتركة

لم تعد موجودة .إذًا ،كان مفهوم األماكن العامة كما تصورها

التقليد الغربي في ٍ
تالش في مناطق الضفة الغربية ،ويرجع ذلك

أساسا إلى عدم وجود دولة مركزية قادرة على رعاية االماكن

العامة ،وهذا أكثر وضوحا في مخيمات الالجئين ،نظرا لألسباب
السياسية واالجتماعية والثقافية .وتشكل األماكن العامة قضية

مزعجة داخل المجتمع الفلسطيني.

منذ ان تأسست مخيمات الالجئين وهي في نمو مستمر

استجاية لالحتياجات او بفعل مبادرات شخصية .في المخيمات
يتم رفض اي مشاريع دولية تستهدف العمل في االماكن

العامة ،ذلك بسبب الظروف السياسية والخوف من التوطين
في المخيمات وفقدان حق العودة .زيادة على ذلك ولّد

النقص في وجود هذه االماكن المشتركة في المخيمات غياب

المفهوم الجماعي والمسؤولية لما يعنيه المكان المشترك.اخيرا

وليس اخرا ،نعلم ان الثقافة االسالمية قد اولت اهتماما بالطبيعة
واالماكن العامة التي يستخدمها الناس.

33

برك سليمان في ارطاس،جزء من نظام القناة الرومانية التي تبدأ من بركة العروب.
في الوقت الراهن تحولت برك سليمان الى ملكية خاصة تحت اطار مشروع تطوير.
34

تصويرBrave New Alps

المصدر :كناب مشروع تطوير برك سليمان
35

هل من المقبول تاريخيا التفكير بوجود أماكن عامة
داخل المخيمات؟
هل سيتكمن الناس يوما من احتساء قهوة الصباح معا
في ساحة البالزا؟
كيف سيقوم الناس باالعتناء باالماكن العامة في
المخيمات؟

هذه االسئلة طرحتها ساندي هالل (مسؤولة برنامج تحسين

المخيمات في وكالة غوث وتشغيل الالجئين) على مجموعة

من الناس سنة  . 2 2008بعد  64سنة من النكبة سيتم

والول مرة بناء ساحة عامة بمساحة 700م 2في احد اكثر

المخيمات تحفظا في الضفة الغربية،مخيم الفوار بالقرب من

مدينة الخليل.

التنظيف وإعادة االستخدام – في مخيم العروب
تعتبر بركة العروب (البركة الرومانية) من االمثلة المحتملة
2

From Sandi Hilal, Abu Ata, Architect: A Play In Four Acts

from “Architecture is All Over” ed. Marrikka Trotter and Esther Choi

36

لتصبح مكانا عاما مشتركا في المخيم ،حيث وفي الوقت

الحالي يعاني هذا المكان من االهمال واالستخدام الخاطئ

كمكب نفايات.

صورة جوية لمخيم العروب

المصدر – اليونروا

هذه البركة قادت مجموعة من االشخاص لتتبع مسار

القناة الرومانية الممتدة بين بركة العروب وبرك سليمان
في ارطاس مشيا على االقدام .تمت الرحلة على مرحتلين

واستغرقت يومين .جاءت فكرة تتبع القناة تماشيًا مع احد
الممارسات اليومية التي يقوم بها الناس،اال وهي المشي،

المشي من اجل تتبع القناة الرومانية واكتشاف معالمها.

ارادت المجموعة ايضا الربط بين مخيميين لالجئيين هما
37

رسم توضيحي لبركة العروب
38

جوليانا راكو
39

العروب والدهيشة بالقرب من ارطاس.
بعد قرابة شهر من قيام المجموعة برحلة المشي مع مسار

القناة،عادت المجموعة الى بركة العروب في مخيم العروب

"المصدر" 3للقيام بأولى خطوات اعداد المكان ليتم استخدامه
من قبل سكان المخيم والمخيمات االخرى ،حيث باشرت

المجموعة بعمليات التنظيف وازالة القمامة من المكان .هل

يمكن للنشاطات البسيطة التي يقوم بها الناس كالتنظيف مثال

أن تأخذ طابعا سياسيا أو اجتماعيا اذا ما انتقلت من المكان

الخاص (البيت مثال) الى االماكن العامة؟ هل العمل التطوعي
والتشاركي قادر على اعادة احياء هذا المكان واعادة

استخدامه من قبل اهالي المخيم؟

شهد التاريخ المعاصر امثلة على االستيالء على االماكن العامة

من خالل المشاركة الجماعية في االعتناء بها وحمايتها:

بعد اجبار الرئيس حسني مبارك على التنحي عن
الحكم ،بدأ المتظاهرون في ميدان التحرير بعمليات
3

ترجم اسم العروب باالنجليزية الى المصدر" "sourceبسبب وجود الينابيع الكثيرة وهو

ايضا بداية للقناة الرومانية
40

تنظيف المكان واالهتمام به معلنين بذلك انتهاء حكم
النظام السابق وبداية عصر جديد في تاريخ الشعب
المصري .لم يكن ميدان التحرير من قبل مكانا عاما -
تابعًا لسيطرة الحكومة  -وانما مكانا يرى فيه الناس .لقد
كان تنظيف المكان لفتة الستعادته وللعناية به والمتالكه.
في الواقع ،اظهر هذا الحدث القدرة على اعادة تشكيل

المجمتع وتقوية االحساس بالملكية الجماعية للمكان.

4

في مكان اخر في العالم،وقبل القيام بنشاط التنظيف في بركة
العروب،وتحديدا في مدينة مدريد قام عدد من االشخاص

بتنظيم حدث مشابه لما تم في العروب ولكن على مستوى
اوسع ،حيث توجه المشاركون الى منشأة رياضية مهملة
لتنظيفها من اجل تعزير فكرة كون هذا المكان مشتركا

لجميع السكان ،حيث اصبح المكان فيما بعد ملتقى للناشطين.
ما تم في بركة العروب من عمليات تنظيف لقاع البركة

كان مرضيا الى حد ما ،حيث تمكنت مجموعة صغيرة وفي
غضون ساعات قلية من ازالة النفايات وتغيير شكل ارضية

4

اليساندرو بيتي،مدير مشروع جامعة في المخيم،اعادة تصور المشترك،اعادة التفكير

في تجربة المخيمات.

41

تنظيف بركة العروب – 2-12-2012
42

التقط الصورة – ماتيو جودي
43

البركة ،وباستخدام معدات بسيطة بذلت المجموعة قصارى

جهدها في تنظيف البركة وازالة بعض الحجارة من القعر.

الفكرة وراء المبادرة بهذا العمل البسيط هي لفت االنتباه الى

اهمية هذا المكان التاريخية وجذب انتباه السكان للمشاركة

في عمليات التنظيف ،واعادة تنشيط المكان الستخدامه في
اقامة انشطة مختلفة من قبل سكان المخيم .لالسف،بعد

اسبوع من قيامنا بعملية التنظيف وتجميع القامة في احدى

زوايا البركة الخراجها الحقا ،ولسبب ما تم العبث بما قمنا به.

وهنا سؤال يطرح نفسه:من أزعجه هذا النشاط؟

الطبخ والمشاركة في الفوار
س أين تقضي النساء في المخيم اوقات فراغهم؟
ج في المنزل غالبا.حتى في وجود يعض المؤسسات
داخل المخيم والتي تشترط على النساء ارتداء غطاء

الرأس ،بعض النساء ترفض وتفضل البقاء في البيت.

5

الحياة اليومية للنساء داخل المخيمات ما تزال مسألة

حساسة ومحل خالف .تشكو العديد من النسوة من عدم

توفر الوقت لديهم ،وأكثر النساء ربات بيوت والغالبية تريد

44

االلتحاق بالتعليم والذهاب للجامعات .العادات االجتماعية

حددت وقننت مشاركة النساء داخل المخيمات وخصوصا

في المخيمات التي تعتبر محافظة مثل مخيم الفوار.

فيما يلي مقتطقات من حوار جرى مع سكان مخيم الفوار

بخصوص بناء الساحة العامة (البالزا) داخل المخيم :6

أمينة لماذا تترك المرأة منزلها وأطفالها وتأتي
الى البالزا إلحتساء القهوة؟ من العيب ان تغادر المرأة
منزلها من دون سبب مناسب .هل تريد منا أن نأتي
الى هنا (البالزا) الحتساء القهوة والشاي؟
هالة هل تريد أن نتجمع هنا ونشرب القهوة
والشاي؟ هذ مشكلة،عزيزتي ،هذه مشكلة حقيقية.
المهندس المعماري اذا تجمعتم في البالزا لعمل
التبولة،سيكون هذا بمثابة نشاط ثقافي أو نشاط
ترفيهي.
هداية عزيزي ،التبولة نشاط ممنوع.

 5سيدة من مخيم الدهيشة
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المهندس المعماري ولكن اال ترغبون في الخروج
من المنزل لالستمتاع بالشمس واستنشاق الهواء
العليل؟
أمينة بالطبع ،لكن نحن محكومون.
إمرأة هنا كل شئ ممنوع.

في هذا االطار حتى أي نشاط خالل النهار،كالطبخ مثال قد

يتسبب في اثارة الجدل ويترتب عليه اثار متعددة .وعلى

الرغم من ان الطبخ من اكثر الممارسات شيوعا في المجتمع
الفلسطيني ،ويمارسه الناس بشكل يومي يمكن ان يتحول

الى قفص تزداد فيه الرقابة على النساء في المجتمع .تماما

كما حدث مع نشاط التنظيف في البركة ،بنقل هذا الفعل من

حيز المنزل الى مسرح المشاركة الجماعية قد يولد ظروفا

طارئة تجبرنا على تحمل تخريبه او العبث به.

عندما طرحت نداء وآيات فكرة تنشيط البالزا ،واجهت فكرتم
ردود فعل مختلفة حتى من النساء في مخيم الفوار أنفسهم.

فكرة البالزا ظهرت في مخيم الفوار بعد اربع سنوات من

مبادرة اطلقتها األونروا لخلق مكان عام يستخدمه الناس

في المخيم لعقد اللقاءات واالنشطة المجتمعية .منذ انطالقة
46

صورة جوية لمخيم الفوار

المصدر – اليونروا

فكرة ساحة البالزا في العام  2008حيث بدأت بمساحة
 200م ،2تمت زيارة المكان من قبل المجتمع المحلي

والمناطق المجاورة بهدف التحاور ومناقشة الفكرة لمرات

عدة .من اولى القضايا التي طرحت بخصوص البالزا كانت
مسألة ملكية البالزا؛ بسبب نفص المساحات داخل المخيم،

حيث كان المجاورون للبالزا ينظرون اليها على أنها سوف
تصبح ملكية خاصة بالمجتمع المحيط بها .آخرون طرحوا
فكرة تسييج المكان ووضع بوابة يمكن اقفالها.

أبو ربيع اذا كنتم تعتقدون ان البالزا ستكون الي
كان ،يأتي ويجلس ويتسلى ،قطعا انتم مخطئون .هذا
امر غير مقبول في الفوار.
47

التحضير لعقد النشاط في الفوار
48

تصوير – سارة بيلجريني
49

أبو رامي البالزا بحاجة الى التنظيم وبشكل رسمي،
يجب ان يكون لها باب ،يجب ان يكون لها قفل ،يجب
ان يكون لها مفتاح ،ويجب ان يكون لها حارس.

ومن القضايا االخرى التي نوقشت حول البالزا كانت
خصوصية من يسكنون في محيط المكان.

المهندس المعماري هل تريدونن تكون البالزا
عائلية؟
أم علي ال،ال ال! حتى الجيران مرحب بهم في
البالزا،لكن ليس الغرباء ،انت تعرف؟ ليس غرباء من
خارج المكان.

ويستمر النقاش حول البالزا ،هل يجب ان يغلق المكان امام

شبان المخيم أم يجب ان يكون مكانا آمنا للنساء والعائالت؟
أم علي لن اسمح لبناتي او زوجات ابنائي بالذهاب
وحدهن الى البالزا لشرب القهوة.
جميلة نريد مكانا مغلقا،محاطا بالجدران،كي نتمكن
من الذهاب الى المكان .بالنسبة لي سوف اذهب الى
البالزا اذا كانت مغلقة حيث ال يمكن الحد ان يراني،
سوف اذهب الى المكان مع ابنة اختي.

بعد انتهاء النقاش حول البالزا تقرر ان يتم سقف البالزا

باستخدام الشوادر التي تم شراؤها من قبل سكان المخيم،
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الحقا تم ازالة الشوادر من اجل تكبير مساحة البالزا لتصبح

700م . 2اليوم اصبحت البالزا مكانًا يلتقي فيه سكان

المخيم ،وبشكل مبدئي تستخدم البالزا  :لعقد اللقاءات

التقليدية،حفالت الزفاف ،بيوت االجر ،واحيانا كملعب كرة

قدم لالطفال.

هالة سوف اعترف بشئ،قبل يومين تناولت العشاء
مع زوجي في البالزا.
نظر اليها الحاضرون مستغربين عشاء؟
هالة نعم عشاء ،واعترف ايضا ان هذا االمر حدث
مرتين.
الول مرة في تاريخ الفوار عقد حدث عام يتاريخ 19-12-

 2012داخل البالزا ،حيث اجتمعت النساء في البالزا للتشارك

في الثقافة والتسلية ،وبدأنا بعمل المفتول ثم تبع ذلك درس
بسيط في اللغة االنجليزية يصف احداث اليوم.

هالة ارى ان البالزا ستتيح لنا الفرصة نحن النساء
للتعرف على بعضنا اكثر.نحن جيران ،لكن نادرا ما
نلتقي .هذا المكان سوف يتيح لنا فرصًا اكثر للقاء.
عماد اعتقد ان البالزا ستمنحنا فرصة اكبر لفهم
ثقافة االماكن العامة.
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المسألة الرئيسة
الهدف الرئيس من ذكر هذه االمثلة الثالثة:المشي والطبخ

والتنظيف و كيف يمكن لها ان تتخذ ابعادا اجتماعية

وسياسية ،هو ببساطة عندما تنقل الحدث او النشاط اليومي
من مكانه ،فأنت بذلك تفتح الباب امام العديد من االسئلة.

والفلسطينيون بشكل عام بامكانهم تحسين المساحات

وخلق وتقوية العالقات وتعزير اشكال جديدة من المعرفة
الجماعية .التحدي االن يتمثل في خلق مزيد من لحظات

المشاركة الجماعية من اجل استفزاز الشقوق في المنطق

الهشة ،والعمل على الدفع نحو استخدام االماكن المشتركة.
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