
المشاع 
COMMON

جامعة في مخيم
القاموس الجماعي

1

1

15.12.2012الطبعة النهائية

 

18.06.2013

 



2



2

المشاع 2
COMMON

المشاركون
محمد أبو عليا، نبأ العاصي، بريف نيو البز,

نداء الحموز، مراد عودة



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
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لغويا

 المشاع هو كل ما يتشاركه الناس بطريقة غير تجارية، 
فالهواء و الماء و الحدائق العامة و التعليم و كسب 

المعلومات على سبيل المثال هي مشاع أو يجب ان تكون 
كذلك.

اصطالحا

هو كل شيء في الحياة يستخدمه المجتمع بدون مقابل 
مادي، ال يمكن التخلي عن المشاع، و لكن يجب ان يتم 

تفعيله و الحفاظ عليه كي يبقى موجودا و فعاال.الساحات 
العامة على سبيل المثال يمكن استخدامها و تفعيلها من قبل 
الناس و بالتالي يتم تحويلها الى مشاع، و لكن اذا تم اهمالها 

سوف يأتي شخص ما و يدعي بأنها ملك شخصي.

المعرفة هي واحدة من جوانب الحياة و التي ال نريدها ان 
تكون محصورة لشخص او فئة ما.



10

و اذا اردنا أن التفكير في المشاع يجب علينا أن نأخذ بعين 
اإلعتبار النقاط التالية كأساس لتعريف المشاع: الثقة، المسؤولية 

المشتركة، االحترام، اإلستدامة، المساواة و المشاركة، فهذه 
المبادئ ال يمكن و بأي شكل من األشكال أن تكون جزءا من 

الممارسات الرأسمالية، ألن الرأسمالية توجه المشايعة أو 
المشاركة بطريقة خاطئة و سيئة، فهم يضعون الحدود و 

التصنيفات و التعليمات و كيف يتم التعامل مع المشاع بطريقة 
تخدم مصالحها، و لكن حقيقة المشايعة هي تشجيع الناس 

على اإلندماج و المجاورة و طريقة لمشاركة الناس بعضهم 
البعض دون تلك التقسيمات و الحواجز.

المخيم هو مشاع

في مخيمات الالجئين، هناك الكثير من األماكن تعتبر 
مشاعا، على سبيل المثال الشوارع هي مشاع، حيث يستطيع 

الناس استخدامها بطرق مختلفة، فاألطفال يلعبون في 
هذه الشوارع، و احتفاالت األعراس في معظم األحيان تتم 

في الشارع، من دون القاء اللوم من قبل أهل المخيم 
على الممارسين لهذه الفعاليات، و في حاالت الطوارئ 
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على سبيل المثال في حال اقتحام المخيم من قبل جيش 
اإلحتالل اإلسرائيلي فإن كل أبواب بيوت المخيم مفتوحة 
دون استإذان لهؤالء المقاومين الذين يريدون اإلختباء و 

المقاومة من بيت الى بيت.

المشايعة هي أن تفعل شيئا يقوم و بعالقة قوية مع 
المشاركة و تقاسم األشياء أو األماكن أو ما الى ذلك من 

معطيات، و هذا و بطريقة ما يعطي اإلحساس بأننا لسنا 
منفصلين عن بعضنا البعض، و المشايعة و بطريقة ما تعلمنا 
كيف نناقش و نتفاوض حول قضايانا من خالل المجاورة*، 
اضافة الى ذلك فيمكننا القول أن المشايعة أو المشاركة و 

بطريقة ما هي السبيل إلى تقوية و تشجيع العالقات ما بين 
الناس بعضهم البعض بناًء على مبدأ المسؤولية المشتركة و 

المساواة و هذا بالتالي يؤدي الى العدالة اإلجتماعية.

أفكار أخرى

المشايعة أو ممارسة المشاع: هو المقاومة و التمرد و الصمود.
المشاع أو المشترك هو شيء موجود، و احيانا فاننا ال نختار 
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أن نكون جزاءا ممارسا له أو جزءا ممارسا عليه، كاإلحتالل 
اإلسرائيلي حيث أننا كفلسطينين نشترك في كوننا محتلين، 

و ايضا و على سبيل المثال التلوث البيئي.

*المجاورة )الجيرة بحسب اللغة العامية) و تدل على على كيفية عيش الناس مع 

بعضهم و كيف يمارسون فعل »الجيرة« و يلقون باال و اهتماما ببعضهم البعض، و 

هذا يدل كيف أن المجاورة نفسها تجعل العالقات اإلجتماعية أقوى، ففي الثقافة 

اإلسالمية و نسبة الى الحديث النبوي و فحواه هو أنه يجب على كل مسلم أن 

يهتم بجاره السابع »النبي أوصى على سابع جار« هكذا هو المثل المستند الى 

الحديث،  وهنا نرى أن المجاورة هي اإلهتمام بالحي كامال و حتى الجار السابع 

من كافة اإلتجاهات، وبهذا اإلهتمام بالحي أو المدينة كاملتا.
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هل مكان المعيشة مهم عند 
تعريف هوية

الالجئ الفلسطيني؟
محمد أبو عليا

في عام 1948 تم طرد الفلسطينين من قراهم وبلداتهم من 
قبل القوات االسرائيلية، كان احدهم جدي. وبعد 64 عامًا 

على ذلك التاريخ ما زلنا نناضل للوصول الى حقنا في العودة 
إلى قرانا وبلداتنا التي طرد اجدادنا منها بالقوة. هل مكان 

المعيشة مهم في عملية نضال الالجئين الفلسطينين في حقهم 
في العودة؟ وسأحاول أن أبسط هذا السؤال من خالل رحلة  

بحث قصيرة اليجاد إجابات منطقية وأسباب مهمة.

بعد مرور 40 عامًا من العيش في مخيم الدهيشة قررت 
عائلتي مغادرة المخيم وشراء ارض في مكان ما لماذا؟ هذا 
كان سؤالي ألبي، لماذا كل عائلتي ما زالت تعيش في المخيم 

وفي المقابل نحن غادرنا؟ 

كان جوابه: بأن الالجئ الفلسطيني الذي يملك المال في ذلك 
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الوقت كان يفعل ذلك. ان العيش في المخيم ليس سهاًل 
لجدك لقد كبر فيه ولكن اراد لي والخوتي حياة مختلفة. 

ابي ولد عام 1964 قبل 3 سنوات من حرب 6 ايام »النكسة« 
الحرب التي انتهت بإحتالل اسرائيل للضفة الغربية باالضافة 

لسيناء وهضبة الجوالن.

كانت ايامُا صعبة على الالجئين بشكل عام، ولكن على 
الالجئين كان التأثير مضاعفًا. اواًل لقد فقدوا اراضيهم 
وبيوتهم في عام 1948، واصبحوا الجئين يعيشون في 
مخيمات لجوء، وبعدها في عام 1967 اصبحوا تحت 

سيطرة االحتالل االسرائيلي. الفلسطينيون لم يجدوا معنى 
للوقوف ضد االحتالل، بل لم يستطيعوا الوقوف ضد الجيش 
االسرائيلي. لذلك العديد منهم هرب من الضفة الغربية الى 

االردن لكن االغلب قرر ان يبقى وخصوصًا الفلسطينيون 
الذين يعيشون في المخيمات، لقد رفضو ان يكونوا الجئين 

للمرة الثانية.

هذا وبجانب الوضع السياسي الصعب، إن العيش في 
مخيمات اللجوء كان صعبًا جدًا، قال ابي بأن عائلته كانت 

تعيش في غرفتين بنيت من قبل االنوروا حيث كانوا 
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8 اخوة واخوات، وكان عليهم مشاركة المرحاض مع 5 
عائالت ممن يعيشون بالقرب منهم. المياه العادمة وخطوط 

الصرف الصحي في المخيم لم تكن متوفرة، في المقابل 
كانت المياه العادمة تمر في شوارع المخيم بدون اي 

غطاء، الوضع الصحي كان سيئًا، االمراض كانت منتشرة، 
وقد وصل المخيم الى حافة الوباء تقريبًا. معظم الرجال لم 

يكن لديهم عمل والعائالت اعتمدت برنامج توزيع الطعام 
من قبل االنوروا للبقاء على قيد الحياة والتي كانت على 

االغلب ال تكفي للجميع. وقد اضاف ابي قائاًل: وعندما كبرت 
كنت أمنع أنا وزمالئي أحيانًا من التوجه للمدرسة، كانوا 

يتعرضون للمضايقة من قبل الجنود االسرائيلين واالعتقال 
للتحقيق بين الحين واآلخر. هناك كتب كنا نمنع من قرائتها 
حتى أنه اذا وجد الجيش االسرائيلي هذه الكتب في منزلك 

ستعتقل وتمضي بين 3-6 أشهر في السجون القتنائك لها. 
طالما الجيش متواجد في المخيم فاعلم ان الناس يواجهون 

تحديًا ضخمًا، حيث اصبح المخيم اشبه بسجن حقيقي لالجئ 
الفلسطيني.

كان جدي شاهد على كل هذه المعاناة التي يواجهها ابنائه 
وبناته، طالما هم يقيمون في المخيم لذلك عمل جادأ من 
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اجل شراء أرض في مكان اخر، حيث يصبح بإمكانه نقل 
عائلته لمكان أفضل، ومرت السنوات. وفي عام 1977 تمكن 

جدي من شراء قطعة ارض صغيرة مقابل مخيم الدهيشة، 
وبدأ ببناء بيت جديد عليها في نفس السنة تقريبًا.

رئيس بلدية بيت جاال سافر الى قطر واحضر معه دعم لفتح 
شوارع ضخمة في المنطقة التي سميت بعد ذلك »الدوحة« 

ألن قطر كانت أول الداعمين للمنطقة. وقد كان جدي 
من أوائل الناس الذين قرروا ان يستقروا في الدوحة وبدأ 

الحياة هناك.

جدي كان يؤمن بهويته، كان انتمائه لقريته األصلية رأس 
ابو عمار، لكنه رفض العيش في فقر وفي وضع سيء وذلك 

بذريعة أن تحافظ على الهوية او من وجهة نظر سياسية. 

كان جدي يؤمن ان اسرته تستحق حياة أفضل، لذلك عمل 
جاهدًا لتغيير وضع األسرة، كان يؤمن بأنه ليس عارًا ان 

تكون الجئًا. ولكن هدف جدي تعليم وصحة أفضل وحرية 
في الحركة ألبنائه وبناته فكانت الدوحة أفضل مكان 

للوصول الى هذا الهدف.
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خالل االنتفاضة األولى، انتفض الفلسطينون ضد قوة جيش 
اإلحتالل اإلسرائيلي الممول من قبل الواليات المتحدة 

االمريكية باستخدام وسائل التظاهر السلمي والقاء الحجارة. 
تدهورت األوضاع في المخيمات في االنتفاضة بسبب كونها 
مركز االنتفاضة والمقاومة الشعبية وفي نفس الوقت كانت 

الدوحة تنمو كمدينة، العديد من االشخاص اصبح لديهم 
الوضع المالي لمغادرة المخيم واإلنتقال إلى الدوحة. وفي 

عام 1996 اصبحت الدوحة بلدية.

الدوحة – ملخص التقيم 

1960s – العائالت في الدهيشة بدأو ببناء البيوت على التلة الصخرية المقابلة 

لمخيم الدهيشة لالجئين، في ذلك الوقت كانت جزء من بلدية بيت جاال.

1970– إقامة شراكة بين بلدية بيت جاال ومدينة الدوحة )عاصمة قطر)  

وبدعم من القطرين تم انشاء الشوارع والخطوط الصرف الصحي.

1996 – تم تأسيس البلدية، وتكريمأ للجهة المانحة لدعم انشاء اول بنية 

تحتية في المنطقة الحضرية، سميت المنطقة بعد ذلك الدوحة وكان عدد 

السكان في. ذلك الوقت 5,500 نسمة.

2007 – 9,700 نسمة. 

2012 – وصل عدد سكان الدوحة الى 11,000 نسمة.
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وبعد مقابلتي مع والدي، قمت بجولة في مخيم الدهيشة 
وفي مدينة الدوحة من اجل المقارنة.

البيوت )مساكن)

الدوحة – البيوت غالبًا بعيدة عن بعضها البعض. هناك 
مساحة لعمل حديقة حول البيوت، أغلب البيوت مناسبة 

لبناء طوابق.
 

 الدهيشة – البيوت قريبة من بعضها البعض وهذا يعني أن 
القليل منهم لديه حديقة حول البيوت، والبيوت لم تصمم 

لبناء طوابق وهذا يعني اعادة البناء.

رأي – بإعتقادي أن العيش في الدوحة أفضل بكثير من 
العيش في المخيم وذلك ألني أفضل العيش في مدينة يكون 
فيها المساحة بين المنازل، في المدينة يكون لديك خصوصية 

في حياتك أكثر بكثير من المخيم، كذلك يمكن حل أزمة 
الزيادة السكانية في الدوحة من خالل الطوابق.
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الشوارع

الدوحة – واسعة، يوجد انارة، نظيفة من قبل عمال النظافة 
الذين هم موظفون في البلدية. مكان عام للجميع.

الدهيشة – شوارع ضيقة بدون إنارة/ الشوارع مكان مشاع 
للجميع.

رأيي – أنا أفضل العيش في الدوحة بل إن الشوارع أفضل 
من حيث أنها واسعة ومضيئة. 

العالقات االجتماعية

الدوحة – 90% من سكان الدوحة هم الجئون نازحون من 
المخيمات )الدهيشة وعايدة والعزة ) هم الالجئون الذين 

يمتلكون األموال لشراء ارض او بيت في الدوحة. 

الدهيشة – مجتمع قريب من بعضه، بسبب ان الناس 
يعرفون بعضهم بشكل جيد من خالل المدارس او من خالل 

المرافق الصحية.
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رأي – الدوحة مجتمع متنوع في العالقات االجتماعية وما 
زالوا في مرحلة التعارف في المقابل الدهيشة اقيم عام 1952 

لذلك العالقات بين األسر في المخيم قوية. 

مؤسسات غير الربحية

الدوحة – 8 مؤسسات يعملون لمساعدة 11,000 مواطن في 
الدوحة.

الدهيشة – 45 مؤسسة يعملون لمساعدة 14,000 الجئ 
فلسطيني.

رأيي – أنا أتعجب وأستغرب عندما ارى 8 مؤسسات تعمل 
في الدوحة وفي المقابل 45 موسسة تعمل في الدهيشة، 

وكما قلت سابقًا هناك 90% من سكان الدوحة الجئين ايضًا، 
لذلك ارى الدوحة تحتاج إلى مؤسسات عاملة اكثر. 



22

االماكن العامة

الدوحة – تمتلك البلدية بعض من االماكن العامة، على أية 
حال حديقة الدوحة والتي من المفترض ان تكون عامة 

أصبحت خاصة ومراقبة.
 

الدهيشة – المؤسسات االهلية غير الربحية والشوارع فقط 
هي األماكن العامة.

رأي – ال يوجد الكثير من المناطق العامة، ال يتوفر البناء 
االستراتيجي في الدوحة والدهيشة والذي هو مهم الستغالل 

االماكن بشكل افضل.

المياه

الدوحة – السكان يدفعون المال مقابل المياه، وهي تصلهم 
من خالل بلدية الدوحة وتصل كل 15 يوم.

الدهيشة – الالجئون ال يدفعون مقبال الحصول على المياه، 
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تصلهم المياه من خالل بلدية الدوحة كل 15 يومًا تقريبًا.
رأيي – الناس في الدوحة والدهيشة كالهم الجئون ولكن 

في قضية المياه انا افضل العيش في المخيم الن المصاريف 
اقل بكثير من الدوحة.

الكهرباء

الدوحة – سكان الدوحة يدفعون مقابل الكهرباء وهي 
منتظمة وقوية.

الدهيشة – سكان الدهيشة ال يدفعون مقابل الكهرباء ولكنها 
ضعيفة.

رأي – أن تدفع المال مقابل الحصول على كهرباء جدية 
أفضل بكثير من أن ال ادفع واحصل على كهرباء ضعيفة 

المصدر.
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التعليم والمدارس

الدوحة – يوجد 7 مدارس: 4 حكومية و 3 خاصة ويوجد 
مدارسة خاصة لالناث و الذكور.

الدهيشة –  يوجد مدرستان وكالة )انوروا) تعلم للصف 
التاسع ثم يتوجهون الى المدينة إلكمال تعليمهم ومن تلك 

المدن الدوحة.

رأيي – هناك العديد من المدارس في الدوحة وهذا يعني 
ان عدد الطالب في الصفوف اقل منها في صفوف مدارس 

الوكالة برأي الدراسة في الدوحة افضل.

الصحة

الدوحة – يوجد 3 صيدليات و مركز عالج طبيعي وال يوجد 
مركز صحي او مستشفى.

الدهيشة – يوجد عيادة الوكالة ومركز الدهيشة الطبي 
ومستشفى شمس.
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رأي – إن المراكز الطبية في الدهيشة أفضل من الدوحة 
ولكن مستشفى بيت جاال الحكومي ليس بعيدًا عن الدوحة 

ويمكن للسكان الذهاب الىه بسهولة.

الخالصة 

االرض التي أقيم عليها المخيم تم استئجارها من قبل وكالة 
الغوث لمدة 99 سنة، هنالك اصوات تعلو في المخيم يودون 
معرفة ماذا سوف يحدث بعد انتهاء المدة المستأجرة. ومن 

هنا نخرج بالعديد من االسئلة: هل النضال اصبح محصورًا 
على مكان معين ومحدد فقط؟ هل هوية االجئ الفلسطيني 

محددة في العيش في مخيمات اللجوء؟ هل نضال 
الالجئين الفلسطينين محدد على الالجئين الذين يعيشون 

في المخيمات؟ هذه المساهمة تمثل معالجة لبعض ارائي 
واراء عائلتي والمحيطين بي. ولكن هناك حاجة لعمل بحوث 

معمقة ليتم معالجة الموضوع بطريقة علمية وبحثية تجيب 
عن ما اذا كان مفهوم الالجئين )اللجوء) محدد بالعيش في 

مكان جغرافي أو أنه هوية سياسية بغض النظر عن مكان 
االقامة؟ 
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البحث العيني
الدهيشة / الدوحة

على اليسار الدهيشة وعلى اليمين الدوحة على طول شارع القدس الخليل، وجهان 

لعملة واحدة؟
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الصور التالية تم التقاطها في رحلة تصوير فوتوغرافي 
لتوضيح اختالفات البنية الحضارية في الدهيشة والدوحة. هل 

هذه المناطق الحضارية تعتبر جزءًا من فكرة أن الدهيشة 
تمثل المدينة القديمة والدوحة المدينة الجديدة؟
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المدخل الرئيسي للدوحة 

النظر من الدهيشة نحو الدوحة
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المدخل الرئيسي لمخيم الدهيشة 

النظر من الدوحة نحو الدهيشة 
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مكان خاٍل في مخيم الدهيشة غير متاح  للجميع

مكان خاٍل في الدوحة، كان سابقًا مركزًا عسكريًا السرائيل
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مكان خاٍل في الدوحة 

شارع في الدوحة 
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مكان خاٍل في الدهيشة 

شارع في الدهيشة 
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بوابة الحديقة العامة في الدوحة
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بوابة ملعب كرة القدم في الدوحة
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مخيم الالجئين
ومدينة الالجئين

نبأ العاصي

انه لمن الغريب عندما تقارن بين العيش في  المدينة و 
العيش في المخيم، إنه لشيئ متعارف عليه على ان الحياة 

في المدينة هي أفضل منها في المخيم، و لكن بالنسبة إلي 
شخصيا فإن الحياة في المخيم هي أفضل من الحياة في 

المدينة أو في مدينتي بالتحديد، وسوف أحاول أن اشرح 
ذلك في هذه المقالة و ذلك عن طريق إجراء مقارنة 

بسيطة ما بين مخيم الدهيشة لالجئين و مدينة الدوحة في 
القالب اإلجتماعي و الحياة اإلجتماعية و على مستوى العالقات 

اإلجتماعية فيهما.

عندما نفكر في الفروقات بين المدينة و المخيم )الدهيشة، 
و الدوحة) إلنه يجب التفكير في معنى المخيم و الروح التي 

يمثلها و التي في كثير من األحيان تفقدها مدينة الدوحة 
و ذلك ألنها مدينة جديدة، و كيف ان المخيم يمثل حالة 
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الصمود الفلسطيني و عدم التخلي عن حق العودة، فقط في 
المخيم يمكن أن نحس هذه الروح الدافئة.

و لعل هناك اشياء كثيرة مفقودة في مدينة الدوحة و 
خاصة في الحي الذي اسكن فيه، ففي حيي ال يستطيع ان 
يجلس أحد في الشارع اذا كان ال يسكن في الحي، مثلما 

نفعل في المخيم حيث نجلس في شوارعه دون أن  يعترض 
احد، ففي الدوحة سوف ياتي من يسالك من أنت او 

لماذا تجلس هنا بجانب بيتي أو مقابل البيت، و لكن في 
مخيم الدهيشة الجميع يعيشون نفس الظروف و يعرفون 
بعضهم البعض و يعلمون أن ال مكان هناك لهؤالء الشباب 
أن يجلسوا فيه او يذهبو اليه فال يوجد اعتراض على هذا 

التصرف ولعل أقرب مثال على ذلك هو عندما قامت 
البلدية في مدينة الدوحة بانشاء مواقف المشاة ففي 

تلك األيام و حتى اليوم هناك من يحاول أن يدمر هذه 
المواقف بحجة انها  مقابل بيته و هذا في نظرهم اختراق 
لخصوصيتهم، و عندا نقارن ذلك بما حدث بهذه المواقف 

و التي وضعتها نفس البلدية في جهة المخيم، فهناك ما تزال 
هذه المواقف كما هي و المواقف في الدوحة تقريبا دمرت 

او احرقت أو تم وضع زيت السيارات المستعمل عليها.
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و لعل مدينة الدوحة تفتقد في معظم األحياء و األحيان 
أيضا الى روح الحياة و الترابط اإلجتماعي على عكس ما 

يحدث في المخيم في هذا المجال، و لعلنا نرى ذلك جليا 
في المناسبات اإلجتماعية كاألعراس و الحفالت و حتى بيوت 

العزاء، فمشاركة الناس في هذه المناسبات في المدينة 
محدودة و تقتصر على العائلة أو اصدقاء العائلة، أما في 
المخيم فهي نسبيا اكبر و اوسع حيث أن هذه  المناسبات 

يشارك فيها أعداد كبيرة من سكان المخيم حتى و في 
بعض األحيان إن لم ترسل لهم الدعوة.

و عندما فكرت في مبدأ المجاورة و الذي فقد منذ زمن 
بعيد في فلسطين، و ربما خالل اإلنتداب البريطاني عندما 

قامت الحكومة اإلنجليزية بتقسيم أيام األسبوع للشعب 
الفلسطيني، حيث كان الجمعة للمسلمين فقط و السبت 

للهيود فقط، و األحد للمسيحين فقط، على عكس ما كان 
قبل ذلك حيث كان كل الناس من كافة الطوائف و األديان 

يجتموعون سويا دون التفرقة في ما بينهم. و هنا لعلي أذكر 
أن مبدا المجاورة في المخيم أجمل و اكثر وضوحا منه 

في المدينة،  فالجميع يندمجون في نفس الظروف و نفس 
المعاناة و نفس الفرح، اما في المدينة فإن السكان هناك ال 



41

يكادون يعرفون بعضهم البعض.

و عن نفسي فإن بيتي في المدينة ما هو اال مكان أشبهه 
بالفندق أستعمله فقط للنوم ألنني ال املك بيتا في المخيم، 

ولعل السبب في ذلك انني امضي معظم وقتي مع اصدقائي 
و أقاربي في المخيم، الننا نتشارك في كثير من األمور على 
المستوى الشخصي و االجتماعي على عكس ما احس به في 

المدينة، و إن كان لدي الكثير من األصدقاء في الدوحة 
فهم ايضا يمضون معظم اوقاتهم في المخيم، فلماذا أبقى في 
المدينة مع قلة المعارف و عدم اإلندماج الذي لم أحس به 

يوما ما هناك.

و إذا كان هناك وصف لمدينة الدوحة، فإن باستطاعتي 
القول أنها مدينة جديدة أنشأها الالجئين من مخيمات 

متعددة، ال يوجد فيها عادات و تقاليد المجنمع الفلسطيني 
كما في بقية المدن، و هي مدينة صناعية اكثر مما هي 

مدينة سكنية، حيث انها مليئة بالمصانع ة المحال الميكانيكية 
و تجليس السيارات و الحدادة و النجارة و ما إلى ذلك 

من حرف صناعية، خاصة مصانع الرخام و الجرانيت و التي 
تسبب اإلزعاج على مدار الساعة.
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و باعتقادي أنه ال يوجد حياة اجتماعية قوية و رائعة كما هو 
الحال في المخيم، حيث ال يوجد هذه العالقة القوية ما بين 

الناس و الجيران، و من المالحظ اننا في المدينة ال نعرف 
بعضنا البعض جيدا كما في المخيم، و لعل السبب في ذلك 

يعزى الى أنه في كل يوم هناك ساكنين و جيران جدد في 
هذه المدينة.



43

بعض الورش الصناعية في مدينة الدوحة
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منطقة االختبار للعودة؟

بريف نيو البس 

هل تعتبر الدوحة والتي هي المنطقة الحضارية التي بنيت من قبل الالجئين الذين 

غادروا المخيمات منطقة اختبار للعودة؟  معتبرًا ان ان هذا الترتيب المكاني للبيئة 

المعيشية تؤثر على ديناميكية االجتماعية والعكس صحيح. ماذا يخبرنا التخطيط 

والبناء المصنوع منه الدوحة عن هيكلها االجتماعي؟
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ما هو التخيل الذي يوصلنا اليه الطريقة التي بنيت فيها الدوحة؟ ما هي 

الممارسات المشاعية التي تنتجها المخيمات؟ كيف يمكن تخيل الالجئين وهم 

يأخذون هذه الممارسات معهم في اللحظة التي تتحقق فيها العودة؟
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نقاش حول
»المشاع عبر األجيال«

مجموعة المشاع و المشايعة

في الرابع من اكتوبر عام 2012 ذهبت فئة من مجموعة 
المشاع والمشايعة في رحلة الى برك سليمان جنوب مخيم 
الدهيشة. كانت الفكرة من الزيارة المشي حول برك المياه 

التي تعود ألكثر من الفي عام والتي تعتبر شبكة معقدة 
من القنوات واالنفاق حيث كانت تزود منطقة بيت لحم 

والقدس بالمياه. تم التخطيط لهذه الزيارة إللقاء الضوء على 
المشاع المادي والملموس الذي يأخذ مأخذ البنية الهيكلية 
لالنسان والبيئة والتي بقيت من جيل الي جيل لمدة طويلة 

جدًا. وعند وصولنا الى البرك، ادركنا انه تم تخصيص  
هذا المكان لشركة سياحية اجنبية، فقد اهملت على مدى 
العقود الماضية، أصبح مكانًا خطيرًا وملوث لالطفال حتى 

يلعبوا. وهي االن مسيجة ومراقبة من قبل حراس. مقترح 
»مشروع التمنية« ان يحتوي على مجمع معماري مكون من
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نموذج للمجمع الذي يجري بناؤه في برك سليمان. المصدر: كتاب معرض 
منتجع برك سليمان

بنيت بالفعل وسيتم قريبا افتتاح قصر المؤتمرات ومركز للتسوق – أكتوبر – 
تشرين االول – 2012
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قصر المؤتمرات، مركز تسوق ، فندق، ومتحف تاريخي في 
قصر مراد المجدد مقابل البركة االولى، قصر المؤتمرات 
و مراكز التسوق و المتحف مفتوح للعامة، بينما الفندق ما 

زال في مرحلة التخطيط. حفزت الزيارة لنشوب نقاش بين 
المجموعة حول الديناميكيات المحيطة للمشاعات وهياكلها. 

تبعا لذلك فان للنقاش خبراء.

فابيو – لقد سيجت البرك اآلن من قبل الشركة التي 
استأجرت المنطقة. بالنسبة لنا، فان هذه عملية عنيفة 

تذكرنا كيف األمور تجري بشكل اعتيادي في الرأسمالية. 
يوجد مكان يملكه مجموعة من األشخاص بشكل جماعي، 

لكن بعض األشخاص يملكونه بشكل سيء حيث أنهم 
يهملون المكان، يحولونه لمكب نفايات. ثم تأتي فجأة شركة 
من الخارج مقترحة تنظيف المكان لتحويله لمنتجع سياحي. 

يسعى هؤالء المستثمرون اليجاد بعض الدالئل التي تبرر 
هذا النوع من العمليات الذي يجرد الناس من المورد. في 
أغلب األحيان تفبرك قصة لتبرير هذه االغالقات من خالل 

خطابات ما يسمى بالتنمية المستدامة والتجديد: الحمد 
هلل لقد جاء المستثمرون ونظفوا الفوضى. لكن، مع ذلك، 

فان قطعة من األرض ظلت متاحة للجميع تحول في ليلة 
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واحدة من البرك مليئة بالسيارات القديمة  قبل بدء مشروع »التطوير«. 
المصدر: كتاب معرض منتجع برك سليمان

بركة مسيجة – أكتوبر – تشرين االول – 2012
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وضحاها الى مكان ال يسمح بالدخول اليه اال لمن يملك المال.

نبأ – )مظهرا صورة من على حاسوبه) لدي صورة لهذا 
النموذج يظهر فيها الفندق الذي سيتم بناؤه على الجهة 

األخرى.
 

)يتنهد أحدهم)

نبأ – إن قارنا خطة الفندق هذه مع الصورة التي التقتطها 
مؤخرا لمستوطنة بيتار عيليت االسرائيلية فإننا لن نجد أي 

فرق بينهما.

اسحق – نعم بالفعل ما الفرق بينهما؟

فابيو – من المذهل أن الشكل هو نفسه، ولكن األهم من 
ذلك هو أن العملية التي تمثلها وتجسدها هي نفسها. تبدأ 
بسياج وتنتهي  بوحش معماري. من خالل تقليب صفحات 

كتاب منتجع برك سليمان، أجد تصويرات الحاسوب، 
مصورة االستخدام المستتقبلي للبرك ونوع الناس الذين 

سيعرض لهم، ممتعة.
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تصورللفندق الذي سيتم بناؤه قبالة مركز المؤتمرات. المصدر: كتاب معرض 
منتجع برك سليمان

مستوطنة بتار الييت – تصوير نبأ العاصي – أكتوبر – تشرين االول – 2012
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اسحق – ذهبت مع والدي في احدى المرات الى هناك 
القامة رحلة شواء وجلسنا تحت األشجار بحرية بجانب 
البرك كما غيرنا من العائالت. لكن بعدا هذا التسييج ال 

أتخيل أن سيسمح ألحد بدخول المكان.

نبأ – سيسمح لك بالدخول ولكن عليك أن تدفع رسوما 
على ذلك.

اسحق – رسوم؟ لمن؟

نبأ – ال أعلم. 

مراد – لربما استأجروه لمدة 100 عام من وزارة األوقاف.

فابيو – على أي حال، من الممتع أنكم جميعا كنتم بالفعل 
تلعبون في المنطقة وان اقتراح شركة التطوير سيظهر أيضا 

أشخاصا يلعبون في المنطقة. لذا فان شيئا ما يحصل، ان 
المكان يحول لالستخدام كما كان في السابق مع اختالف في 

وضع والسماح  بالدخول.
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ابناء الدهيشة يستمتعون بالدخول بشكل حر الى البرك  قبل إغالقها – تصوير نبأ 
العاصي – 2008

االشخاص الذين سيستخدمون برك سليمان كما هو متوقع بعد االنتهاء من  
مرحلة »تطوير« المشروع. المصدر: كتاب معرض منتجع برك سليمان
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مراد – لدي خبرة فيما يتعلق ببرك سليمان ألن هناك 
بعض النشاطات السياسية  التي كانت تعقد هناك. ان 

كنت تتذكر، فقد مر وقت كان يأتي كل يوم قطيع من 
المستوطنين برفقة جنود االحتالل الى المكان اذ كانوا 

يخططون باالستيالء على المنطقة. لذا فقد خططنا القامة 
مشروع هناك لجعله مكانا حرا. ما زال المشروع قائما، لقد 

عرضت مخططات العمل من قبل طالب جامعة بيرالغ، لكن 
وجدنا بأن الذين استأجروا األرض يحتاجون ألموال وفيرة 

لتحريرها. يبدو أن لديهم استيراتيجية خاصة  لالستيالء على 
المكان.

اسحق – ال أرى فرقا كبيرا بين المستوطنين وما تفعله هذه 
الشركات الخاصة.

نبأ –  فقط أريد توضيح أمرا واحد السحق و مراد. عندما 
زرنا المكان البارحة، سألنا أصحاب الشركة عما اذا كان 

بوسعنا الدخول الى القلعة القديمة فسمحوا لنا بذلك 
شريطة عدم التقاط أية صور، فقد كنا مراقبين من قبل 
حراس األمن. لقد أفقدني ذلك صوابي فلقد كان ذلك 

المكان عاما يستطيع الجميع دخوله والنوم فيه أما اليوم فال 
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نستطيع التقاء بعض الصور، لم يسمح لنا بذلك اال حينما أتى 
مدير الموقع و رأى بيانكا وفابيو، هذا كله ألنهم أجانب.

]...[

اسحق – في نهاية اليوم يريدون اقناعنا بأن هذا التطوير 
ضروري وبأنه عمل جيد. انهم يقنعوننا بهذه الصور، مشيرا 
الى الصورة الموجودة في كتيب منتجع برك سليمان، من 

خالل المقارنة بين المكان في الماضي وبعد تنظيفه.

فابيو – هذا يظهر اللغة  أو السرد الذي أشار اليه مراد 
عندما تحدث عن  الفيديوهات التي صنعتها وزارة االعالم 

االسرائيلية للحديث عن هذا الصراع. إنهم يختارون بضعة 
نقاط قوية ويعرضونها للناس بطريقة واضحة ومباشرة. 

لذلك كيف لنا أن نرد على مثل هذه األمور؟ ال نملك دليال 
ماديا على مدى فرحة الناس عندما يلعبون كرة القدم،مثال، 
هناك بحرية أو يقيمون حفالت شواء لكنهم يملكون دالئل 

مادية على أناس يحطمون المكان بسياراتهم المحطمة.

نبأ – أعتقد ان ناقشنا شيئا كهذا علينا أن نفكر أكثر حول 
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المكان ، كيف كان الناس يذهبون هناك لقضاء بعض الوقت 
حيث انه المكان الوحيد في المنطقة يمكن للفلسطينيين 

قضاء وقتهم فيه. أما اآلن فلم يعد سوى مكانا مغلقًا عليك 
دفع الرسوم لدخوله.أنامواطن صالح أدفع للحكومة كل ما 
علي من ضرائب. لماذا يجب أن أدفع للدخول الى أماكن 

مثل البرك أو الحديقة »العامة« في الدوحة؟ أعتقد أن 
هذه المشاريع يجب أن تكون متوفرة مجانا للشعب. إذا 

إن المواطنين الفلسطينيين )أو ما قبل المواطنين) يدفعون 
الضرائب للحكومة، فاذا لماذا الحكومة تعتزم كسب المال 
من خالل هذه المشاريع؟ لماذا يحذفوا أجزاء ضخمة مما 

هو عام واحتالله لتحقيق الربح؟

]...[

مراد – عندما يرى الناس مشاريع مثل تلك، تلمع عيونهم 
باألمل. حيث ان هذه المشاريع تدفعهم للقول »نعم، نحن 

متقدمون، و نريد ان نتقدم، نريد ان تصبح فلسطين مثل 
ذلك«. لكنهم يغفلون عن نقاط كثيرة في هذه الحالة. إنهم 
يفكرون بشكل فردي و ليس جماعي. على سبيل المثال اذا 

اخذنا بعين االعتبار مدينة الروابي، هذه المدينة باألغلب 
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تدمر العقلية الفلسطينية: لتكون مواطنا في هذه المدينة 
لشيئ من الجنون من ناحية التقاليد الفلسطينية. لكن الناس 

في فلسطين مصدمون من هذا النظام الجديد و بنقس 
الوقت يريدون ان ينظروا الى فلسطين على انها بلد جميل 
جدا، و الغاء العناصر األخرى. أنا أكاد أن أكون متاكدا تماما 

انه اذا ما عرضنا صور منتجع برك سليمان على الناس 
بالشارع فان 100% سيحبونها. 

اسحاق – من الممكن انهم ال يعلمون الرسائل المخفية من 
وراء ذلك. ماذا قلت عن تلك الصور هو بالضبط الذي 

يمكن تسميته باحتالل العقول، الذي نتعرض له في كل لحظة 
و الذي يبدو انه فعال و ناجح.



58

عصر شركات المشاع

محمد أبو عليا
 

قبل عدة أيام ذهبنا في رحلة الى برك سليمان، هذه 
المنطقة التي في رأينا مثااًل ألرض المشاع. خالل زيارتنا 

دهشت من حقيقة إنه اذا اردت دخول االرض فأنت تحتاج 
إلى تصريح من شركة برك سليمان السياحية، كانت مفاجئة 

ان المكان اصبح محدد الدخول أي إنه لم يعد عامًا. لذلك 
سألت محمود وهو الحارس الذي يحرس البرك عن هذا 

الموضوع فقال: ان كل هذه االرض مؤجرة لشركة برك 
سليمان السياحية لهدف التنمية وبداية مشروع سيدر فوائد 
على هذه المنطقة. لقد حصلنا على التصريح الشفوي لدخول 

هذه المنطقة ولكنه اخبرنا أنه ممنوع التصوير الشخصي.

المكان المليء باألشجار تحول إلى مبنى معماري جميل 
ومعقد ليصبح مجمع تجاري وليحتوي على متحف و مطعم.

بركتان من 3 برك  بنيت قبل ألفي عام، وخالل السيطرة 
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التركية على فلسطين تم بناء البركة الثالثة و بعد ذلك 
سميت هذه البرك »برك سليمان« على اسم الحاكم 

العثماني سليمان. البرك )الخزانات) الثالث الكبيرة 
استخدمت لتجميع مياه االمطار وتخزينها لتزويد منطقة 

بيت لحم والقدس بالمياه. بالقرب من الخزانات يوجد قصر 
صغير بني من اجل الجنود االتراك الذين كانوا يحمون 

الخزانات، وسمي قصر مراد.
استأجرة شركة اتحاد المقاولين المنطقة لمدة 100 عام 
وحولت القصر واالرض المحيطة به الى متحف تاريخي 

و مطعم، وهناك مخطط لبناء فندق بالقرب من البرك. 
وهذا يعني ان المنطقة لن تصبح مفتوحة للعامة بعد ذلك. 

خطة الشركة هي تطوير المنطقة وخلق/بناء مشروع 
للسياح الذي بدوره سيعود بارباح مفيدة للمستثمرين، في 

اعتقادي هذا مثال واضح لـ »الخصخصة«، ومن هذا المثال 
يمكن لي تعريف الخصخصة: بأنها السيطرة على ارض 

المشاع وتحويل جزء من هذه االرض تحت الملكية الفردية، 
من بين أمور أخرى في هذا المثال  انه تم استخدام 

حجة »التطوير لالستدامة« في هذه المقالة سأحاول فهم 
التحوالت في ضوء ما كان قد تم مناقشته في مشروع 

»جامعة في مخيم«.
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الفكرة العامة في أرض المشاع أن تكون متاحة للجميع ولكن 
بدون أي صورة للملكية الفردية، برك سليمان كانت مثااًل 

ألرض المشاع »المكان الذي استخدم لتجميع المياه وتخزينها 
ومن ثم تزويد بيت لحم والقدس بها«، اذا في البداية تم 
انشاء المشروع كمشاع أو على االقل كقطعة اساسية من 

نظام التزويد المائي والذي هو في النهاية مشاع يخدم 
الجميع. الحياة لدى العديد من الناس كانت تعتمد على 

ذلك المكان، وبعد ذلك عندما توقف العمل على تخزين 
المياه اصبح المكان بقعة هروب، كحديقة عامة يستخدمها 

الناس دون أي قيود وغير محدد الشخاص معينين. أتذكر 
إنني كنت اذهب في رحل عائلية الى تلك المنطقة، وكنا 

نمضي هناك طوال اليوم، نلعب، ونشوي، ونستمتع بالطبيعة 
الجميلة.

التغير الذي حصل اآلن، من حيث القيود والتحديد والذي 
واجهته في زيارتي االخيرة يظهر لي طريقة تحويل 

المشروع من االستدامة الى مشروع مربح للمستثمرين، 
هؤالء المستثمرين سيبقون االرض متاحة الى وقت معين 
حتى تجني ارباحًا اكثر، إذا تم تحول االرض من مشاع الى 

حديقة خاصة مملوكة ومشغلة من قبل شركة خاصة.
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القيود في استخدام االرض تبين المشكلة في استمرارية 
تعريف االرض كمشاع، في الحقيقة إن االرض تم استأجارها 
من قبل الشركة وهذا يعني انها تحولت الى ملكية والفكرة 

ان الشركة الخاصة بإمكانها اتخاذ القرار في اختيار المشروع 
االفضل في رايها لتطوير االرض وهذا ما يدعى بالخصخصة.

للخصخصة مزاياها أيضا،فقد تلّقى المكان عناية 
أكثر،ونظّفت البرك من األوساخ وتّم تجديدها.لكن 

التحديثات والتغييرات التي حدثت في المكان لم تفقده 
مذاقه الطبيعي والقديم ، ولهذا تبّرر الشركة استيالؤها على 

المنطقة بهدف التنمية والتحديث.

وبهذا يمكن القول أن التنمية والتحديث على األماكن 
العامة يجب أن يكون عن طريق شركات خاصة التي يكون 

لها القدرة على تغطية التكاليف العالية لعملية التصليح 
وبنفس الوقت تكون قادرة على جعل المكان يعود بالفائدة 

االقتصادية للشركة.

لكن الخصخصة التي تتم برعاية الشركات الخاصة بحّجة 
التحديث والتنمية األفضل يترك سؤاال كبيرا بدون اجابة.
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هل الخصخصة عملية عادلة؟ لماذا وصلنا للنقطة التي تم 
فيها أخذ صالحية  التحديث والتجديد من المجتمع وتم 

اعطاؤها للشركات؟ وأين يجب على المجتمع أن يضع حّد 
بين االماكن التى تستطيع الشركات السيطرة عليها بهدف 

التنمية المستدامة وبين االماكن التي ال تستطيع هذه 
الشركات المساومة عليها؟

دعونا نتخيل بعض األماكن مثل ميدان التحرير في القاهرة، 
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عرض من فناء قلعة مراد مع المتحف التاريخي الذي سوف يفتتح قريبا على 
الجانب األيمن والمطعم على اليسار – أكتوبر – تشرين االول – 2012

وساحة المهد في بيت لحم ، وبرج ايفل في فرنسا وقد 
تم خصخصتها، وتحويلها من أماكن عامة يستطيع الكل 

استخدامها والمشاركة فيها الى اماكن مسيطر عليها من قبل 
شركات خاصة.

وبعد المناقشة،توصلنا أننا مجبرين على تقبل خصخصة برك 
سليمان، لكن هل سنكون مجبرين على تقبل فكرة خصخصة 

القطاع التعليمي والقطاع الصحي؟ وماذا سيؤثر علينا ذلك؟
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البوابه والمشاع

بريف نيو البس

العموم، من اجل ان يبقى عاما يجب المحافظة عليه، رعايته 
، صيانته، و حمايته. و ايضا يجب ان يّفعل من قبل الناس 
– من ناحية ان يكون له »وظيفة«. ان المجتمع و انشطته 

العمومية هي المفتاح الرئيس لخلق، المحافظة عليه، و 
توسيع اي نوع من العموم.

 
في اللحظة التي يتم فيها عزل العموم، بالمعنى الحرفي او 
المجازي، لمنع الناس من الوصول اليه او امكانية تخريبة، 

يكون هناك نوع من الحصار و يكون هناك عملية انحطاط 
للعموم الى درجة اقل من الملكية.

عن طريق الحواجز الفعلية، تكون هناك عملية منع لتفعيل 
الموارد. او باالحرى وقف التفعيل – الدخول في حالة من 
التعطيل بحيث يتم وضع عوائق بين المجتمع من جهه و 

الموارد المتاحة من جهة اخرى. وعالوة على ذلك فان 
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عملية تحديد الدخول الى منطقة ما، في أكثر األحيان، كونه 
فرض من االقلية على االغلبية، بدال من قرار جماعي، هي 

نموذج من األدوات الرأسمالية. فهي عملية تمنع المجتمعات 
من ادراك مسؤلياتهم و هي طريقة و حل سهلين لضمان 

»عدم خراب االشياء«. وعالوة على ذلك، فان من يقرر 
تسييج العموم في اغلب االحيان على بعد قصير من تفعيل 

ادوات اخرى مصصممه لحماية الملكية الخاصة مثل: التنظيم 
والمراقبة والعقاب.
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تجارب ال تنسى

نداء الحموز

ال ثمن للمعرفة، مصطلح لطالما آمنت به وتبلور لدي 
حينما بدأت بإعطاء دروس في اللغة االنجليزية لطالب حّينا 
في مخيم الفوار جنوبي الخليل.كنت  أشعر بأن لدي الكثير 
إلعطائه لهؤالء الصغار بدون أي مقابل مادي، لم يدفعني 

لذلك سوى الشغف وحب العطاء فلطالما اقتنعت بأن 
المعرفة ال تحصر بشخص واحد فقط.

في شهر أكتوبر من العام 2011 جاء إلى منزلي بضعة من 
األطفال ال يتجاوز عددهم الخمسة ليطلبوا مني إعطائهم 
دروسا في اللغة االنجليزية مقابل 50 شيقل في نهاية كل 

شهر.لم أتوقع يوما بأنني سأقوم بمثل هذا الشيء من 
قبل إذ لم أعط درسا واحد ألحد طيلة حياتي، ولكن بعد 

تفكير طويل قررت أن أعطي هؤالء الصغار دروسا بال 
مقابل مادي، فأنا أحب اللغة االنجليزية وال أجد نفسي كفيلة 

بأن اختزنها لذاتي. كانوا خمسة أطفال من أعمار مختلفة 
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أكبرهم يبلغ من العمر 14 عاما وأصغرهم 10 أعوام. اعتقدت 
بداية أن هذا سيشكل عائقا حيث أن مستوياتهم تختلف 

تبعا ألعمارهم إال أنني كنت مخطئة فلقد كانت الدروس 
غنية ومليئة باألفكار. شملت الدروس العمل على مهارات 
اللغة المختلفة من كتابة وقراءة وسمع ومحادثة. لم تخِل 
هذه الدروس من جوهرها، فقد كانت لنا مواقف طريفة 

بين الفينة واألخرى، ففي أحد األيام وبينما نحن نوضح 
معاني بعض الكلمات سخر أحد الطالب من وزن كلمة في 
االنجليزية وجلب كلمة لها نفس الوزن من العربية فضحكنا 
جميعا. عقدنا الدروس في الفصلين الدراسيين األول والثاني 

وأثناء العطلة الصيفية أيضا.
 

كانت تجربة مفيدة تعلمت منها كيفية التعامل مع التالميذ 
وكيف لي أن أنوع أسلوبي في التعليم ونقل المعلومات، 

فقد طبقت كل هذه الخبرة في أدائي الحقًا كمدرسة للغة 
االنجليزية. لم يكن في تلك التجربة سوى عيب واحد، أن 

بعض األطفال لم يكونوا ملتزمين بالحضور ألنهم ال يدفعون 
مقابل الدروس. فكرت جاهدة بطريقة لحل هذه المشكلة 

فلم أجد حال غير الجلوس معهم للحديث عن أهمية تجربة 
كهذه وعن أهمية مفهوم العطاء بال مقابل.
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تجربة أخرى ال تكاد تنفصل عن تجربتي األولى هي دروس 
الرسم التي كنت أعطبها لألطفال اآلخرين من عائلتنا ومن 

الجيران عندما كنت في الثالثة عشر من عمري. كنت مولعة 
بالرسم منذ طفولتي المبكرة. تحمست لفكرة نقل موهبتي 

لألطفال اآلخرين فبدأت بإعطائهم دروسا في الرسم في 
غرفة مهجورة في حديقة منزلنا. كنا جميعا سعداء لخوض 

هكذا تجربة مليئة بالخيال والشغف والتعاون.

ال تختلف هاتان التجربتان عن تجربتي الحالية في جامعة في 
مخيم، حيث أن المعرفة هناك تشارك بال مقابل وبدون 
أية شروط. لعل بيت الحكمة مع المعلم منير فاشه أفضل 

األمثلة عما أتحدث عنه،فقلد تعلمت منه بأن معرفتنا يجب 
أن تنبع من تجاربنا الشخصية عوضا عن الكتب والمصادر 

األكاديمية األخرى.

ان مبادرتي الشخصية في تعليم اللغة االنجليزية ال تتشابه مع 
 NGO أي تجربة أخرى تنفذها أي مؤسسة غير حكومية

ذلك أنه ال هدف وراء تجربتي هذه سوى شغفي الشخصي 
للغة االنجليزية. ال أفرض على المتعلمين أية شروط،نحن 

شركاء ورفاق أكثر من كوننا طالب ومدرسة. تدفع هذه 
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التجربة التعليمية التشاركية الجميع للعمل على مشاركة أكبر 
قدر ممكن من المعرفة وتجعلهم يقدرون المعنى الحقيقي 

للمشاركة.

ان لتجاربي القديمة في حقل التعليم تأثير على مشروعي 
المستقبلي حول تدريس اللغة االنجليزية،فأنا كمشاركة في 
جامعة في مخيم أحاول أن أنشا مركزا ثقافيا لتعليم اللغات 

ال سيما االنجليزية ليشمل جميع الفئات من أمهات وأطفالهن 
تأكيدا على مبدأ أن المعرفة ال ثمن لها.فيما يخص النساء، 

سيحصلن على دروس مجانية في اللغة االنجليزية. لقد 
أثار اعجابي حقا شغفهن لتعلم اللغة األجنبية عندما قمت 

أنا وشريكتي ايات بسؤالهن عما اذ كن يردن المشاركة في 
المشروع. لقد تأثرت حقا بشغف هؤالء النسوة،فلم أعهد 

من قبل ربات منزل متحمسات لتعلم اللغة االنجليزية.
أما فيما يخص األطفال، فان مجانية التعليم ستشملهم أيضا 

فنحن لسنا بصدد اعطاء دروسا خصوصية.

خالل الحديث مع األهالي، الحظنا بأن معظم أبنائهم يأخذون 
دروسا خصوصية لتحسين مستواهم في اللغة االنجليزية 
اال أنهم يعانون صعوبات في الدفع. ألننا نؤمن بمبدأ أن 
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تعلم اللغة االنجليزية للجميع، فاننا نفكر مليا بحلول أخرى 
تضمن حرية تعليم هؤالء األطفال وتجعلهم شركاء في التعلم 
بالوقت نفسه. ان لم يملكوا المال مثال بامكانهم أن يساعدونا 
في ترتيب القاعة في أي نشاط يتم. تبعا لذلك، فان األطفال 

يأخذون ويعطون مقابل ما حصلوا عليه.

في النهاية، إن لتبادل المعرفة  قيمة ثمينة ال تقدر 
بثمن،فعندما تشارك شيئا مع اآلخرين فانك تفعل ذلك من 

صميمك رغبة منك بالعطاء. 
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الخبيز مع الحاجة
 ربحيه ابو عليا

مجموعة المشاع و المشايعة 

في الثاني من تشرين األول 2012 اجتمعنا كلنا في بيت جدة 
محمد ابو عليا في مخيم الدهيشة في حصة من تعلم مهارة 

الخبز و المشاركة. كل واحد بدورة خبز الخبز التقليدي 
»الطابون« مع ربحيه ابو عليا باستعمال الفرن الكهربائي.  
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