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“
يف منتصف الخمسينيات ونتيجة للمعاناة التي عاشها الالجئون يف 

الخيم، عملت وكالة الغوث عىل بناء غرف طينية لالجئ�، حيث 

كانت مساحة كل غرفة  تشكل (9) أمتار مربعة (3x3) لكل عائلة 

، وح¡م مشرتك لكل (15) عائلة.

اليوم ¬ يعد شكل املخيم ك¡ يف السابق، فبعد أك¦ من(60) سنة 

يف املخيم، °كننا أن نرى العديد من التغ®ات العمرانية التي 

طرأت عىل شكل املخيم. وبالرغم من هذا °كننا أن نرى بعضاً من 

هذه الغرف الطينية التي ما زالت موجودة لتؤكد عىل استمرارية 

الفكرة، هذه الفكرة التي تشكل  تعب®اً مكثفاً عن حياة املخي¡ت، 

وتعرب عن فهم عميق ملعنى املشاع، واملشاركة التي عاشها الالجئون 

تحت هذه الغرف. 
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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 و مالحظات 

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 

و غريها من األنشطة والتي تهدف اىل االنخراط مبارشة مع املخيم، مام 

سهل عىل املشاركني امكانية العمل عىل مبادرات تحافظ عىل حالة املخيم 

االستثنائية. 

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 يشري 

اىل التشكيالت املكانية واالجتامعية الجديدة وراء فكرة املخيم كموقع من 

التهميش والفقر والقهر السيايس.

اليساندرو بيتي 

مدير املرشوع 

مخيم الدهيشة، حزيران 2013  

* نتجت املبادرات من خالل نقاش وحوار مع ساندي هالل ومنري فاشه وأليساندرو بيتي، وتم 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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تشكل غري املبني

إسحق الرببري

األماكن  يف  التدخل  إلمكانية  ونيتنا  اهتاممنا  يخدم  ما  إن 
املفتوحة والفارغة املتبقية ضمن حدود مخيم الدهيشة، من 
املهم أن نقوم بفهم األرض، واملمتلكات ضمن مخيم الدهيشة، 
التغريات العملية التي حدثت منذ تشكل مخيامت  ومناقشة 

الالجئني يف الضفة الغربية.

الصهيوين  لالستعامر  نتاج  هو  فلسطينيني  الجئني  وجود  إن 
إىل  والتي أدت  لفلسطني، ونتاج لجرائم عامي 1948 و1967 
تهجرينا من مواطننا بالقوة العسكرية. وعندها نزحنا داخلياً، 
واستضافتنا مجتمعاتنا يف مدن الضفة الغربية. إن مأزق الالجئني 
الفلسطينيني تم االعرتاف به من قبل األمم املتحدة يف كانون 
األول من العام 1949 من خالل تأسيس وكالة الغوث الدولية 
لتقديم املساعدات اإلنسانية لالجئني، وفق القرار الدويل الذي 

يحمل رقم )302(.
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األرايض واملمتلكات يف مخيامت الالجئني الفلسطينيني

أغلب مخيامت الالجئني )هنالك 59 مخيامً مسجالً لدى وكالة 
تبنت   .1953  –  1949 عامي  بني  تأسيسها  تم  التي  الغوث( 
أجل  من  وذلك  لالجئ  تعريف عميل  عملها  الغوث يف  وكالة 
كان هذا  أسايس  وبشكل  عملها.  مناطق  عملها ضمن  تحديد 
برامج  تطبيق  تسيري  أجل  من  اللجوء  حالة  لتحديد  يهدف 
اإلغاثة باإلضافة إىل عمليات التسجيل، وهذه األسباب ساهمت 

بتشكيل مخيامت الالجئني.

بشكل عام فإن مخيامت الالجئني يف الضفة الغربية تم بناؤها 
عىل أراض أما حكومية أو وقف أو أمالك خاصة، وبالرغم من 
ذلك فإن األرض اليوم تتمركز حالتها حول العديد من اإلشاعات، 
واألفكار مثل: إن وكالة الغوث استأجرت األرض من املالك أو 
من الحكومة األردنية، أو بأن أرايض املخيامت تم استئجارها 
ملدة 99 عاماً من قبل الحكومة األردنية أو وكالة الغوث، أو أن 

وكالة الغوث تدفع أجرة شهرية ملالك أرايض املخيامت. 
الحصول عىل  الطريقة األساسية يف  بالرغم من كل ذلك، فإن 
هذه األرض  من قبل الحكومة األردنية لهدف بناء مخيامت 
الالجئني، حيث تم مصادرة األرض من مالكها املحليني للمصلحة 
للمصلحة  األرايض  »مصادرة  األردين  للقانون  طبقاً  العامة 

العامة«.

الضفة الغربية 
تم تأسيس 

مخيامت الالجئني 
عىل إما أرايض 

حكومية أو وقف 
أو أمالك خاصة . 
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1951
اتفاقية األردنيني 

عىل توفري األرايض 
للمخيامت 

وهذه املصادرة هي من أجل حق االستخدام لفرتة محددة أو 
من خالل استئجار األرض، ويف هذه الحالة تتبع األرض »لحارس 
أمالك العدو« وتدفع الحكومة األجر املتفق عليه للقيام عليها.

ووكالة  الهاشمية  األردنية  اململكة  وقعت   ،1951 آذار   14 يف 
4 من  الفقرة  وبناًء عىل  الخصوص،  بهذا  اتفاقية  الغوث عىل 
لتأسيس  أراض  بتوفري  املضيفة  الدولة  تقوم  االتفاقية،  هذه 
فإن  وبالتايل،  الغوث.  وكالة  ترصف  تحت  ووضعها  املخيامت 
الغربية  الضفة  يف  الالجئني  مخيامت  بأن  اقرت  الغوث  وكالة 
تم بناؤها عىل أراض خصصتها الحكومة األردنية لبناء مساكن 
لالجئني، وللوكالة الحق يف نقل حق استخدام أرايض املخيامت 
بنيت  التي  األرايض  ميلكون  ال  الالجئني  فإن  وبالتايل  لالجئني، 

عليها مساكنهم ولكن لهم حق استخدامها لسكناهم.
الطلب   يف  الحق  لهم  ليس  األرايض  فأصحاب  لذلك،  وإضافة 
أو  األرض  حول  أنفسهم  الالجئني  أو  الغوث  وكالة  من  سواء 
اإليجار ألن العالقة القانونية يف هذا املضمون هي مبارشة مع 

الحكومة املضيفة.



14

األرض واملمتلكات يف مخيم الدهيشة

ارتكبتها  التي  والهجامت  والطرد  للمذابح،  نتيجة 
الجيل  هرب  املسلحة،  الصهيونية  املجموعات 
لحم  بيت  أراضيهم ملدينة  الالجئني من  األول من 
يف  الدهيشة  مخيم  تأسيس  وتم  املجاورة،  وقراها 
عام 1949، والذي كان تحت الحكم األردين حتى 

عام 1967.

وكام ذكرت سابقاُ، كان هناك العديد من الظروف 
مخيامت  يف  واألمالك  األرايض  حالة  حكمت  التي 

الضفة الغربية، عىل سبيل املثال، مخيم العروب.

الدهيشة
تم تأسيس املخيم 
عام 1949 تحت 

الحكم األردين لغاية 
1967

مخيم الدهيشة عام 1952                     - االرشيف
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وبناًء عىل  أمالك خاصة،  أرايض  أنها  األرض معروفة عىل  فإن 
هذه الحقيقة فإن بعض من العائالت متكن قانونياً من الرشاء 
والسكن يف هذه األرايض. ولكن عىل العكس من ذلك، مخيم 
بيت جربين لالجئني، وبالرغم من أنه أرض ذو ملكية خاصة، 
يرفض مالكها بيعها، وعىل الغري من هذه املخيامت، فإن حالة 
مخيم الدهيشة تبقى غري معروفة، أبحاث مختلفة تقول بأنه 
أمالك غائبني سواء أكانت أمالك خاصة فردية أو مؤسسات أو 

أراض وقف.

مخيم الدهيشة عام 1959                                    - االرشيف
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بناًء عىل قوانني وكالة الغوث وأنظمتها، ال ميكن تأجري األرض أو 
بيعها أو نقلها من قبل الالجئني لالجئني آخرين، ووكالة الغوث ال 
تعرتف بأي عملية بيع او تأجري من قبل الالجئني. ويف حالة البناء، 
املهندسني  قبل قسم  عليها من  املوافقة واإلرشاف  يتم  أن  يجب 
التقنيني يف وكالة الغوث بناًء عىل توصية من مدير الخدمات يف 

املخيم.

بالرغم من هذه القوانني، وبحكم األمر الواقع، يوجد هناك حاالت 
وقد  وممتلكاته.  املخيامت  ألرايض  واستئجار  وتأجري  ورشاء  بيع 
وجدت هذه منذ تأسيس املخيم ألسباب عديدة تتضمن تطوير 
التحتية يف املخيم، باإلضافة إىل العالقات  البنى  السكن، وتطوير 

االجتامعية بني الالجئني. 

العقار
األمالك يف املخيامت 

ال ميكن بيعها، 
تأجريها أو نقلها.

مخيم الدهيشة عام 1960                          - االرشيف
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عندما وصل الالجئون للمخيامت يف بادئ األمر سكنوا يف األماكن 
الفارغة ووضعوا خيمهم، وخالل فرتة بناء الوحدات السكنية بدأ 
والحقاً  بخيمهم،  املحيطة  الفارغة  باملناطق  باالحتفاظ  الالجئون 
قوانني  مع  يتناقض  ما  وهو  اآلخرين،  مع  ويبيعونها  يتشاركونها 
وكالة الغوث والذي يوحي بأن وكالة الغوث، مل متلك القدرة عىل 

التحكم به.





 

01

االنطباعات
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تاريخ منتدى املخيم 

أحمد اللحام

الذي  املكان  أقصد  املخيم«  »منتدى  عبارة  استخدم  عندما 
اعتاد الناس عىل التجمع فيه للحديث، والنقاشات، وللتخطيط 
أي  هناك  يكون  أن  غري  من  والسياسية  االجتامعية،  لحياتهم 
األجندة  أو  الرؤية  سوى  معينة  رؤية  أو  ألجندة  وفقا  قيود 
التي يقررها الناس أنفسهم. نحن نؤمن أن مثل هذه األماكن 
التي تقام فيها سينتج عنها بالرضورة  الجامعية  أو املامرسات 

مامرسات سياسية واجتامعية عبقرية وبناءة.

ما  التحديد،  وجه  عىل  الدهيشة  مبخيم  األمر  يتعلق  عندما 
تكوين  يف  الزاوية  حجر  كان  لطاملا  املخيم«  »منتدى  نسميه 
ناحية  اليوم من  التي هو عليها  الصورة  املخيم عىل  وتشكيل 
الشخصية السياسية واالجتامعية للمخيم. لذلك وجدت أنه من 
الرضوري أن نتتبع تاريخ ومسار هذا املنتدى عرب تاريخ املخيم 

منذ تأسيسه، ولغاية اآلن.
 

يف بدايات نشأة املخيم، كان الناس مرهقون وتائهون ومدمرون 
بل إنهم كانوا يبحثون عن املعونات إلنسانية التي تبقيهم عىل 
الحياة بعد فقدانهم ملصدر عيشهم األسايس وهو األرض  قيد 
جراء النكبة التي ارتكبتها عصابات الصهيونية. ولكن وبعد فرتة 
وجيزة بدأ الناس يستوعبون الكارثة والنكبة التي حلت بهم، 
وحينها بدأ أهايل املخيم التفكري يف الوضع السيايس واالجتامعي 

منتدى املخيم
أماكن ظهرت 

لتعقد فيها 
املامرسات السياسية 

واالجتامعية
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الدهيشة
 بدأ الناس التجمع 

يف الشوارع 

الجديد الذي تشكل فجأة مع تشكل املخيم. وحينها بدأ أهايل 
املخيم  داخل  العامة  الفارغة  املساحات  يف  التجمع  املخيم 
للتفكري  أسايس(  بشكل  الفارغة  األخرى  واملساحات  )الشوارع 
والتأمل بشكل جامعي يف تلك املتغريات السياسية واالجتامعية 
الجديدة التي خلقتها لهم النكبة واملخيم. كنتيجة لذلك شكل 
الناس ما يسمى »منتدى املخيم السيايس واالجتامعي« وحينها 
بدأت الهوية السياسية واالجتامعية الفريدة للمخيم بالتشكل، 

وهو ما ميكن مالحظته حتى وقتنا هذا. 

يف ذلك الوقت كان منتدى املخيم املنرب الذي مكن أهايل املخيم 
املخيم، وكذلك تجاه  اتخاذ خطوات خاصة ومميزة تجاه  من 
القضايا التي تخص الوضع العريب بشكل عامل. واملثال عىل ذلك 
والجمهورية  مرص  جمهورية  من  كل  أعلنت  عندما  أنه  هو 
السورية اتحادهام يف عام 1958 هلل الوطن العريب بأكمله يف 
الدهيشة وحده  رأي مخيم  ولكن  بها،  واحتفلوا  الوحدة  تلك 
كان مختلفا، فقد خرج أهايل املخيم يف مظاهرات حاشدة ضد 
الوحدة املرصية السورية، وذلك ألنهم كانوا يرون بأن الوحدة 
يجب أن تتم بني جميع الدول العربية، وليس فقط ما بني مرص 
وسوريا، ورؤوا أن هذه الوحدة ستقوض فرص إمتام وحدة ما 

بني جميع الدول العربية. 

مخيم الدهيشة كان الوحيد – عىل االقل يف فلسطني-  الذي 
رفض تلك الوحدة. إن هذا املثال البسيط يرينا النضج السيايس 
يجعلنا  أنه  جانب  إىل  املرحة  تلك  يف  املخيم  فيه  متتع  الذي 

نتخيل املناخ السيايس الذي كان عليه املخيم يف تلك الفرتة.
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الشوارع  يف  يتجمعون  الناس  كان  بعدما  الزمن،  مرور  مع 
من  املخيم«  »منتدى  انتقل  املخيم.  يف  الفارغة  واملساحات 
عام  األونوروا  بنته  الذي  الدهيشة  شباب  مركز  إىل  الشوارع 
1969 بناء عىل رغبة أهايل املخيم وطلبهم املستمر يف ان يكون 
هناك مركز للشباب تعقد فيه العديد من النشاطات الرياضية 

واالجتامعية. 

اعتادت  الذي  املنتدى  أو  املنصة  إىل  تحول  املركز  هذا  ولكن 
فيه؛  لالجتامع  الفعال  املخيم  شباب  من  العظمى  الغالبية 
من  وغريها  واالجتامعية  السياسية  الجوانب  كافة  ملناقشة 

الجوانب التي تخص املخيم وحياته. 

مع تعاظم دور املركز يف املخيم، بدأ هذا يلعب دوراً حساساً 
اإلرسائييل  االحتالل  ضد  املخيم  أهايل  نضال  تنظيم  يف  ومهامً 
إىل جانب  السيايس  الوعي  : نرش  أهمها  عىل مستويات عدة 
تنظيم الحياة االجتامعية، وأيضا االهتامم بالجانب الثقايف لدى 

أهايل املخيم.

واالجتامعي  السيايس  الدور  اإلرسائييل  االحتالل  أدرك  عندما 
املهم الذي يلعبه املركز، إىل جانب املناخ الجمعي الذي نتج 
عنه، قرر االحتالل اغالق املركز اكرث من 3 مرات من خالل أمر 
عسكري مبارش، ولكن وبسبب املعنى، واألهمية العميقة التي 
كان يتمتع فيها املركز عند اهايل املخيم، اعاد اهايل املخيم فتح 

النادي يف كل مرة كان االحتالل يغلقة. 

مركز الشباب
أراد الناس التجمع 
وطلبوا من األونروا 

التحرك واتخاذ 
خطوات

إغالق املركز: 
أغلق املركز 3 مرات 
بأوامر عسكرية من 

االحتالل.

االحتالل العسكري
لعب مركز الشباب دور 

الحضن السيايس.
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،،
تنبع أهمية مركز الشباب من الدور الذي لعبه  كروح للنسيج االجتامعي 

والسيايس الذي تشكل يف بداية تكوين املخيم. فشكل مركز الشباب مثاالً 

ومنوذجاً  يعرب عن الحالة والجو االجتامعي الذي كان سائداً .

وكانت الحياة املشرتكة ، والنظم املعرفية القدمية الحقيقية، والعرس 

املشرتك والعونة، هي األرضية الخصبة التي أعطت مركز الشباب القوة يف 

العمل واالستمرار.
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قام مركز الشباب عىل فكرة العمل الجامعي واملجتمعي ، فتم بناءه 

عىل أساس فكرة العونة والعمل التطوعي، وسواعد الشباب، وبعدها 

متت مامرسة الفكرة من خالل  نشاطاته الثقافية والرياضية، ولجان 

أخرى  باإلضافة إيل الجانب السيايس، ولرمبا هذا ما أعطى عضوية 

املركز القيمة واألهمية التي توازي قيمة األحزاب السياسية يف ذلك 

الوقت. وبالرغم من أن فكرة العضوية بحد ذاتها تتناقض مع فكرة 

املشاركة املجتمعية، إال أنها كانت رضورية؛ لضامن تواصل عمل املركز 

أكرث من كونها فكرة تقوم عىل  النخبة أو االنتقاء.لهذا تم إغالق املركز 

من قبل الحكم العسكري سنة 1982 دون سبب.

ميكننا أن نلمس الدور الذي قام به هذا املركز ،فعىل سبيل 

املثال، شكل فريق كرة القدم »عد« التابع  ملركز الشباب حالة 

وظرف يدل عىل مدى الوعي بأهمية املشاع التي تقوم عىل أساس 

فكرة النسيج واملشاركة املجتمعية.حيث عمل املركز عىل  القضاء عىل 

مركز الشباب الجديد أثناء عملية البناء 2012             - تصوير ماتيو جودي
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فكرة الفردية من خالل قيام املركز  بجمع املخيامت الثالثة يف منطقة 

بيت لحم يف فريق واحد باسم الالجئني.

حاز مركز الشباب عىل مكانة وأهمية  بني األهايل يف املخيم ،فبعد 

إغالق املركز من قبل الحكم العسكري انتقلت النشاطات داخل منازل 

املخيم وشوارعه، وهذا يشري إيل أن املركز مل يكن مجرد بناء حجري 

أو مكان بل تجاوز هذا ليصب يف محور العقل الجمعي الذي لعب 

دوراً يف توحيد األهايل وحتى األحزاب السياسية، وهذا ما جعل الحكم 

العسكري يتجاهل دور الوكالة يف بعض املواقف .

اليوم مل يعد عمل املركز كام يف السابق، فاملخيم يحوي 

العديد من املؤسسات املجتمعية التي كانت نتاجاً وامتدادا 

طبيعياً ملركز الشباب، وهذا ما أفقد املركز دوره وعمله 

السابق .لكن اليزال املركز ينال مكانة وقيمة كونه عبارة 

عن دمج بني املايض والحارض.وما يزال يشكل مكان تجمع 

سواء يف الفكرة أو املامرسة .وهنا يأيت دور مركز الشباب 

الذي اوجد العالقة بني الفكرة واملامرسة وخلق مشاعا 

ومشاركة حقيقية .

والفعال  املهم  بدوره  الشباب  مركز  احتفظ 
بدأت  الذي  العامل  وهو   )1987( العام  حتى 
فيه االنتفاضة الفلسطينية األوىل ضد االحتالل 
اإلرسائييل. كان املركز مغلقاً بشكل كامل خالل 
أعوام االنتفاضة بناء عىل أمر عسكري مبارش 
شباب  معظم  كان  الوقت  ذلك  يف  بإغالقه. 
مخيم الدهيشة الفاعلني مسجونني يف سجون 

االحتالل.

تأمل يف االجتامع 
الذي عقد مع أبو 
خليل اللحام وأبو 

عصام يف مقر جامعة 
يف املخيم, كانون 

األول 2012, أيرس 
الصيفي وإسحق 

الرببري، القاموس 
الجامعي، كتيب 

العافية.

االنتفاضة األوىل
االحتالل أغلق 
املركز، وسجن 
نشطاء شباب 

املخيم. 
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ففي تلك املرحلة، كان السجن أمراً طبيعياً حيث إن معظم شباب 
االحتالل اإلرسائييل عن  أن  املخيم عاشوه وعانوه. واملفارقة هنا 
غري قصد قدم معروفا ألهايل املخيم حيث أنه باعتقال وتجميع 
أبنائهم خلف قضبان سجونه، تم انتقال منتدى املخيم إىل داخل 
السجن. لذلك نستطيع أن نقول مجازيا بأن منتدى املخيم تحول 
ليكون داخل السجن !. فقد أصبح السجن هو املكان »الحر« الذي 
السياسية  حياتهم  داخله،  من  املخيم  شباب  وينظم  يناقش  كان 
واالجتامعية خارج السجن، حيث إنه مبجرد أن كان يطلق رساح 
أحد األرسى من سجون االحتالل، كان ذاك الشاب أو تلك الشابة 
يعود مبارشة الستمكان واخذ مكانه ودوره بناء عىل ما تم االتفاق 

عليه، ومناقشته داخل السجن.

التهابا،  املناطق  أكرث  من  الدهيشة  مخيم  كان  الوقت  ذلك  يف 
وسخونة يف التصدي لالحتالل ومقاومته، ومن ناحية نسيج املخيم 
االجتامعي القوي جدا. لذلك نجد ولغاية اآلن أن الكثري من هؤالء 

منتدى طيار
أصبح السجن هو 

املكان الذي تجمع 
فيه أهايل املخيم.

قياسات اثناء بناء مركز الشباب الجديد )نيسان 2012(
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املؤسسات غري 
الحكومية

يف أغلب األحيان 
اآلن، املؤسسات 

األجنبية هي التي 
تعقد النشاطات 

االجتامعية.

الشباب الذين كانوا داخل السجون يف تلك املرحلة موجودين يف 
ادوار مهمة يف صياغة سياسية املخيم وحياته االجتامعية، بل إن 
الكثري منهم موجودين اآلن يف مواقع قيادية عىل مستوى الضفة 

الغربية بأكملها. 

اتفاق أوسلو بني منظمة  نهاية االنتفاضة األوىل، ومع ظهور  مع 
سياسية،  متغريات  ظهرت  اإلرسائييل،  واالحتالل  التحرير، 
واجتامعية، واقتصادية كثرية عىل املجتمع الفلسطيني بشكل عام، 
وال سيام املخيامت الفلسطينية مبا فيها مخيم الدهيشة . وكان من 
املتغريات املهمة التي ظهرت يف فلسطني بشكل عام ويف املخيامت 
الدولية،  الحكومية  غري  املؤسسات  ظاهرة  هىل  خاص  بشكل 
كبرية.  متصاعدة  بوترية  وبالنمو  بالتواجد،  أخذت  التي  واملحلية 
عىل سبيل املثال، يوجد يف مخيم الدهيشة أكرث من 40 مؤسسة 

مسجلة منها 20 مؤسسة فعالة تعمل داخل حدود املخيم. 

- تصوير بيالرج ستوديو
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فيه  يجتمع  كان  الذي  املكان  تشكل  املؤسسات  هذه  بدأت 
السياسية،  سيام  ال  حياتهم،  كافة جوانب  ملناقشة  املخيم؛  أهايل 
املخيم  منتدى  فكرة  بدأت  لذلك،  كنتيجة  منها.  واالجتامعية 
املخيم  أهايل  أن  منها  عديدة  ألسباب  نتيجة  والتمزق  بالضياع، 
بدأوا بالتشتت ما بني هذا العدد الكبري من املؤسسات - التي ال 
بد أن تكون مقيدة وفقاً لرؤية أو سياسة معينة، بدال من التجمع 
يف مكان واحد للجميع. والسبب اآلخر هو أن معظم مؤسسات 
املخيم تم تسييسها وربطها بحزب سيايس معني، وهذا يعني أن 
هذه املؤسسات ليست متوفرة لكافة أهايل املخيم بل أنها تخدم 
أفراد هذا الحزب أو ذاك. عىل أية حال، فشلت هذه املؤسسات 
يف أن تكون »منتدى املخيم« ألنها افتقدت العديد من املقومات 
املفتوح  الحر  املكان  يكون  أن  يفرتض  الذي  للمنتدى  األساسية 
للجميع، وليس فقط ملجموعة معينة من الناس، إىل جانب أن  ال 

تحكم هذا املنتدى رؤى وقيود مسبقة. 

السؤال امللح اآلن هو :  ما املكان والطريقة األفضل إلعادة خلق 
منتدى مخيم الدهيشة ؟    
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إعادة توليد املشاع
من خالل الشعور باملسؤولية

قيص أبو عكر 

ارتباطاً مبنتدى املخيم، كان هنالك تغري يف السلطات والقوى 
الهيكلية عىل جميع الصعد يف فلسطني بشكل عام، ويف مخيم 

الدهيشة بشكل خاص، والتي أدت إىل حرف مسار املنتدى 
ليكون داخل املؤسسات األهلية، وبالتايل يتم إدارة مواضيعه 

ونشاطاته وتوقعاته  مببدأ الهرمية.

وكنتيجة لهذا التغيري، فإن حس املسؤولية أصبح محصوراً 
بحسب الصالحيات املفوضة بدالً من دافع داخيل للشخص تجاه 

االهتاممات املختلفة للعمل الجامعي، وهذا املنتدى املتشكل 
داخل املؤسسات األهلية كان قد انفصل عن الواقع، مام أدى إىل 

التساؤل عن سبب وجوده أساساً. باإلضافة إىل أنه كان هنالك 
تغري يف االهتاممات من أنها مشرتكة إىل أن أصبحت اهتاممات 

فردية إىل حد أنها محصورة : منزل الشخص الخاص.  ويف الوقت 
الراهن ما زال الشعور بالقوة الجامعية، والنسيج االجتامعي 
للمخيم ولكن من ناحية الحنني إليه مام أدى إىل اإلميان بأن 

الحال بقي كام هو عليه يف هذا الجانب.

تبع تغيري مكان التجمع ايضاً التغري يف ديناميكية املنتدى، وحس 
الواجب بهدف ضامن مالءمته كمكان جامعي، اليوم يوجد 
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املنتدى داخل املباين، ونقلت املسؤولية عن املنتدى ألن تكون 
بوظيفة مدفوعة األجر، مام ال يشجع عىل املشاركة الفردية 
الطوعية للحفاظ عىل املكان الجامعي، وكنتيجة لهذا أصبح 

هنالك اتكالية عىل العمل مدفوع األجر للحفاظ عىل املكان. 

وأريد هنا أن أذكر أيضاً املحددات الناجمة عن الهيكلية 
املؤسساتية التي أثرت عىل ديناميكية وعمل االماكن الجامعية، 
بحيث اصبحت هذه املؤسسات هي من تدعو الناس ملناقشة 
قضايا متعددة، وأن القامئني عىل هذه املؤسسات هم باألساس 

من املجتمع، وبالتايل افرتاضياً فإن هذه القضايا ستكون 
اهتاممات مشرتكة، ولكن معظم القضايا التي يتم مناقشتها 

تكون حول خلق حالة معينة وجمع اآلراء حول هدف معني، 
والذي تحتاج املؤسسة للعمل عليه وذلك من أجل الحصول عىل 

متويل من قبل ممول له منطه الخاص يف األفكار واملشاريع. 

إضافة إىل ذلك، مؤخراً أصبح مالحظاً فقدان املجتمع املحيل 
للثقة يف هذه املؤسسات، ومام يشري اىل ذلك قلة الناس 

املتجمعة داخل هذه املؤسسات، ومن خالل تجربتي ميكنني 
القول بأنه وحتى من خالل دعوات شخصية ترسلها املؤسسات، 
فإن الناس ال يحرضون. ويف الوقت ذاته فقد الحظت بأن املكان 
الذي يلتقي ويجمعون فيه الناس هو مدخل املخيم، وهنا ميكننا 

القول بأن مكان التجمع وااللتقاء قد تغري عرب فرتة وعملية 
طويلة من داخل املخيم، حتى وصل إىل أن يكون عىل مدخل 

املخيم. 
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تالحظ مجموعات مكونة من )3-4( أشخاص وهم فقط من 
الذكور، يناقشون العديد من القضايا واالمور او يجلسون هنالك 
وكأنه مكان لالسرتخاء، وهذه التجربة تتناقض مع ما هو موجود 

داخل املخيم، والذي هو بطبيعة الحال معتم ) يف املساء(، 
ومزدحم ومسيطر عليه من خالل األعراف االجتامعية.

وهنا أتذكر املكان الذي كنت أجتمع به مع أترايب بعد املدرسة، 
هناك  للقاء  البعض  بعضنا  نبلغ  وكنا  الطلعة،  راس  يسمى  كان 
نتحدث  أكرث،  أو  الساعتني  لقرابة  ونجلس  هناك،  نذهب  مساًء. 

ونضحك ونناقش ما يتعلق باملدرسة.
وحتى من هم اصغر منا سناً يعرفون هذا املكان عىل هذا النحو. 

وبعد أن أنهينا الصف التاسع يف مخيم الدهيشة، وتم توزيعنا عىل 
مدارس مختلفة يف مدينة بيت لحم، توقفنا عن التجمع هناك، أو 
قل عدد املرات التي التقينا بها هناك إىل أن اختفى، ولكن األصغر 

سناً أصبحوا يستعملون املكان كام كنا نحن نستعمله.

استخدم املكان لعديد من السنوات حتى قامت العائلة الساكنة 
بجانب املكان ببناء سور يضم املكان اىل مساحتهم الخاصة، وهذا 
الوحيدة الستخدام  والطريقة  الجلوس هناك،  الصعب  جعل من 
من  اصبح  وبالتايل  الشارع،  منتصف  يف  تجلس  ان  هي  املكان 

الصعب إمضاء وقت هنالك.
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وسأقتبس مقولة ألحد االصدقاء عىل الفيس بوك كان قد وضعها مؤخراً:

اليوم، ومع وجود أماكن مفتوحة داخل املخيم وخالية، وتعترب ملكية خاصة 
وغري مستخدمة، فإننا من خالل التعاون مع العائالت املالكة لها سنحاول 

العمل عىل إعادة توليد مشاع مخيم الدهيشة.
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املناطق العامة
ايرس الصيفي

تكمن أهمية املساحات املفتوحة يف أنها تشكل أماكن لتوليد 
العالقات االجتامعية، وتعزيز وجودها ، ودورها يف تكوين املعنى 
الحقيقي ملفهوم املجتمع )أي التجمع أو التجمعات(. ومن وجهة 

نظري كانت املساحات املفتوحة عامالً رمبا ليس رضورياً لكنه مهم 
من حيث تسهيل وجود هذه التجمعات أو ما أسميه باملشاع. 

فاملساحات املفتوحة بنظري متثل الجسد، والنسيج االجتامعي أي 
العافية متثل الروح، وكالهام رضوري يف إيجاد األخر وتكوين السقف 

األعىل، وهو املشاع كفكرة وان اختلفت االشكال. 

املساحات املفتوحة واملخيم

تعترب املساحات املفتوحة مهمة من حيث توفري مناخ ومكان مناسب 
للرتفيه وخلق عالقات اجتامعية، لكنها ليست رضورية . فاملخيم 

كمساحة جغرافية مل يكن ميلك الفرصة إليجاد مثل هذه املساحات، 
اوالً من حيث العامل السيايس مبعنى ان املخيامت كانت والزالت 

متثل محطة مؤقتة لالجئني، والرتكيز عىل ايجاد مناطق مفتوحة 
سيعتربه البعض أداة لتثبيت الالجئ يف املخيم بدل عودته يف ذلك 

الوقت. وثانياً من حيث العامل الجغرايف، فاملخيامت بشكل عام 
تعاين من ازدحام سكاين يف بقعة جغرافية صغرية. وبالتايل كان البد 

من الالجئني إيجاد بديل لهذه املساحات املفتوحة دون املساس بهذه 
األمور الحساسة. وكان هذا هو التحدي األصعب.
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استطاع الالجئون وبرغم كل التناقضات والصعوبات التي عاشوها 
يف املخيامت، أن يخرجوا من هذه املشاكل االجتامعية)  العمرانية 
والسكانية  ( والسياسية  ليجدوا بديالً عن املساحات املفتوحة، بل 

أكرث من ذلك ليقلبوا هذه االزمات ويستفيدوا منها يف تعزيز النسيج 
االجتامعي يف املخيم. فبالرغم من عدم وجود متنفس يف املخيامت، 

إال أن قرب املنازل والتصاقها ببعض شكلت أيضا ظرفاً موحداً لتعزيز 
العالقات االجتامعية وتوحيدها تحت ظرف اجتامعي واحد.

وبسبب الظرف السيايس االستثنايئ لالجئني، والظرف االجتامعي 
الصعب، كان البد من وجود متنفس لكل هذا الضغط، فكان الشارع 

وملتقيات مفارق الطرق املكان الوحيد للتعبري عن اآلراء السياسية 
واالجتامعية، التي ميكننا أن نرى جزءاً منها عىل جدران املخيامت)1( 
التي شكلت هي األخرى  مساحات مفتوحة أيضاً للتعبري والتوعية.  

وكام أوضحت مسبقاً لعبت الوكالة)2( يف تلك الفرتة دوراً رمبا عن 
غري قصد يف تعزيز دور الشارع، فعملت عىل بناء حاممات مشرتكة، 

ومطعم لالجئني كان بديالً مؤقتاً عن املساحات املفتوحة. 

شكلت هذه املرحلة بداية للنهوض السيايس والفكري يف املخيم، 
ونتيجة لذلك تم محاربة هذه املساحات املفتوحة أي التجمعات 

وهي الشارع وما نتج عنه، حني أدرك االحتالل دور هذه التجمعات 
وقوتها يف التوعية السياسية، وتعزيز النسيج االجتامعي، فبدأ بقمع 

هذه التجمعات وزجهم بالسجون التي أصبحت فيام بعد ملتقى 
آخر لتعزيز النسيج االجتامعي والفكري .ثم أخذت املساحات 

املفتوحة أشكاالً أخرى حسب النمو االجتامعي والسيايس يف 
املخيم)3( .

وبهذا عمل املخيم، وعن غري قصد عىل إعادة تعريف وتشكيل 
املساحات املفتوحة انطالقاً ملا هو موجود يف املخيم، وانطالقاً من 



35

التجربة التي عاشوها يف املخيم. وبهذا مل تكن املساحات املفتوحة كمكان 
جغرايف محدد الشكل رضورية بل اتخذت اشكاالً مختلفة وكان الروح 

االجتامعي هو املشرتك.  

العافية واملخيم)4(

كان مفهومي للعافية هو النسيج االجتامعي الذي يولد طبيعياً نتيجة الظروف 
التي قد نختارها أو رمبا تفرض علينا، وهذا ما أراه يف املخيم. فلم يكن اللجوء 
الرؤية  ورمبا  والتقاليد،  العادات  لعبت  بل  وحدنا،  الذي  الوحيد  الظرف  هو 
العالقات االجتامعية  السياسية والفكرية دوراً يف  خلق ظرف مشرتك، كانت 

نتاجاً طبيعياً منه.

االجتامعي  النسيج  أي  العافية  قوة  كانت  تجربتي  ومن  نظري،  وجهة  ومن 
املفتوحة،  املساحات  عن  مؤقته  ولو  بدائل  ايجاد  يف  السبب  هو  املخيم،  يف 
واستخدامها لتعزيز هذا النسيج. ومثال عىل ذلك املنازل التي كانت تستخدم 
لعمل محارضات او اللقاءات السياسية او الفكرية، حني تم إغالق مركز الشباب 

أو حتى شوارع املخيم  التي ما زالت حتى اآلن تشكل أماكن تجمع.

نتيجة  كفكرة  ولد  الذي  االجتامعي  النسيج  قوة  أن  هو  توضيحه  أحاول  وما 
بديلة  اجتامعية  مامرسات  خلق  عىل  عمل  والسيايس،  االجتامعي  الظرف 
املشاع، أي  الشارع واملنازل، واملؤسسات.  ففكرة  املفتوحة يف  املساحات  عن 
املنظومة الفكرية  تحتاج إىل إميان بالفكرة، وهي العافية،  ومامرسة عملية، 
وهي املساحات املفتوحة، وبالرغم من عدم توفر مساحات مفتوحة يف املخيم 
بسبب ظروف تحدثنا عنها مسبقاً، إال أن وجود أماكن مثل املساحات املفتوحة 

كمامرسة رضورية لتسهيل و تعزيز النسيج االجتامعي. 
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تجربتي مع ملعب جبل أنطون

كنا نسميه  جبل أنطون، وهو الجبل املقابل للمخيم الذي شكل يف ذلك الوقت 
تم  وملعب  األشجار  تكسوه  جبل  عن  عبارة  كان  للمخيم.  ومتنفساً  مساحة 
ترتيب مظهره ليتالءم مع لعبة كرة القدم، بحيث شكل امللعب األول يف املخيم 
يف ذاك الوقت. الزلت أذكر امللعب الرتايب الذي كان موجوداً، والذي شكل مكان 
تجمع لشباب املخيم بجميع أعامره. مل يكن إال مكان ومساحة للقاء والتجمع، 
ومتضية  األشجار  بني  للجلوس  كمكان  يستخدمونه  املخيم  أهايل  كان  حيث 
للمخيم،  امتداداً  الجبل  أصبح  كان،  الجبل كام  يعد  واليوم مل   . الوقت  بعض 
املساحات  فكرة  لكن  املخيم.  السكاين يف  االزدحام  بسبب  منازل  عليه  أقاموا 
املفتوحة، وامللعب انتقلت من الجبل اىل الشارع. ومل يشكل الجبل عائقاً أمام 
هذه العالقات االجتامعية التي وجدت فيام بعد أماكن أخرى كالساحات أمام 

املنازل، ليكون ملتقى جديداً لهم. 

)1( اإلعالم االجتامعي- تاريخ الجداريات/ )2( امللكية

 )2( املشاع 2.

)3 (وتاريخ امللتقى/ مقالة أحمد اللحام.

)4( العافية/ القاموس الجامعي 
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املواقع



38

الوحدات السكنية الثالث

املناطق  يف  الالجئني  لتجمعات  نتيجة  املخيم،  وتكوين  نشأة  عملية  جاءت 
بتزويد   ) األونروا   ( الغوث  وكالة  قامت  بعد  فيام  الدهيشة.  ومنها  املفتوحة 
شكلت  بعد   فيام  والتي  لالجئني،  األول  البيت  كانت  التي  بالخيام  الالجئني 
التي  للمعاناة  ونتيجة  الخمسينيات  منتصف  املخيم. يف  األوىل ملعنى  الصورة 
طينية  غرف  بناء  عىل  الغوث  وكالة  عملت  الخيم،  هذه  يف  الالجئون  عاشها 
لالجئني، حيث كانت مساحة كل غرفة  تشكل )9( أمتار مربعة )3*3( لكل 

عائلة ، وحامم مشرتك لكل )15( عائلة. 

العرض التقدميي االول لجامعة يف املخيم 2013/1/16
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- تصوير ديجو سيجاتوالعرض التقدميي االول لجامعة يف املخيم 2013/1/16

اليوم مل يعد شكل املخيم كام يف السابق ، فبعد أكرث من)60( سنة يف املخيم، 
التي طرأت عىل شكل املخيم.  العمرانية  التغريات  العديد من  ميكننا أن نرى 
وبالرغم من هذا ميكننا أن نرى بعضاً من هذه الغرف الطينية التي ما زالت 

موجودة لتؤكد عىل استمرارية الفكرة.
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هذه املنطقة تعود إىل عائلة اللحام ، حيث تتكون من )3( 
غرف وكالة، وحامم مشرتك، ومكان لحفظ املياه. تشكل هذه 

الغرف مثاالً  وتعبرياً مكثفاً عن حياة املخيامت، وتعرب عن فهم 
عميق ملعنى املشاع، واملشاركة التي عاشها الالجئون تحت هذه 
الغرف. ومن منطق اهتاممنا يف موضوع إعادة توليد املساحات 
املفتوحة، قمنا بدراسة ونقاش موضوع قطعة األرض مع عائلة 

اللحام إليجاد طرق إلعادة تفعيل املكان. 

وما سنحاول القيام به يف »جامعة يف مخيم«، هو محاولة إيجاد 
مساحات مفتوحة تعمل عىل تعزيز النسيج االجتامعي وتسهيل 

املجال لخلق عالقات جديدة، وإعادة تكوين املعنى الكامل 
للمشاع.

الوحدات السكنية الثالث
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الرؤية املستقبلة 

من منطلق كون غرف الوكالة والحامم املشرتك شكلت عامالً 
مهام يف توليد النسيج االجتامعي، وكون هذه الغرف شكلت 

حدثاً مهامً يف تاريخ حياة الالجئ. جاءت الفكرة بدمج املايض 
باملستقبل، مبعنى دمج فكرة هذه الغرف وما بقي منها عالقاً 
بالذاكرة مع رؤيتنا يف خلق مساحات مفتوحة، لتشكيل ساحة 
مفتوحة تضم تاريخ املخيم من غرف الوكالة والحامم املشرتك، 

الحياة املشرتكة األوىل لتكون أداة يف جذب وتعزيز النسيج 
االجتامعي.  

املخيم ليس مبتحف؛ ألن املخيم هو تعبري مكثف عن الواقع مل 
يخرج عن سياقه حتى بعد )65( عاماً من اللجوء، خالل الحياة 

- تصوير قيص أبو عكر
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األوىل للمخيم، شكلت غرف الوكالة مكانا لتكوين العالقات اإلنسانية 
واالجتامعية، حيث كانت العائالت تعيش بالقرب من بعضها البعض، 

تشرتك يف األكل والرشب والحياة دون ملكية ألحد. واليوم تشكل 
هذه الغرف قصصاً واقعية ترتبط بتسلسل زمني وبتسلسل االحداث، 

بحيث يستذكر من مير بجانبها معاناة شعب وقضية.

الحامم املشرتك 
الحامم االول يف 

املخيم بني من قبل 
االونوروا
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ما نحاول القيام به هو محاولة النظر للمستقبل من خالل املساحات 
املفتوحة، بحيث سنعمل عىل دمج هذه الذكريات التي ما زلنا عالقني 

بها، مع رؤيتنا وفهمنا للمساحات املفتوحة، التي ستعمل عىل خلق نسيج 
اجتامعي قادر عىل أن يرى املستقبل وهو الوطن من جديد. 

مقرتحات لتصميم الساحة  

سنعمل عىل إعادة ترميم غرف الوكالة بتصميم يتناسب والساحة املفتوحة.
سنعيد ترميم الحامم املشرتك ليكون حامماً عاماً يف املخيم، سيكون الحامم 

األول العام يف املخيم.
سنعيد تصميم احد غرف الوكالة ليكون مدخله أحد مداخل الساحة العامة.

سيتخلل هذه الساحة مدرجات ومقاعد تسمح لكبار السن واألطفال 
باستعاملها كمقاعد.

سيتم عمل جداريات حجرية، تحيك قصة املخيم وغرف الوكالة، تاريخ 
امللتقى يف املخيم، والساحات املفتوحة.

سيتم الحفاظ عىل األشجار املوجودة يف الساحة، باإلضافة إىل عمل زوايا ليتم 
الزراعة فيها. 
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أرض القييس

\

للتمكن من توضيح حقيقة األمر الواقع بخصوص ملكية واستخدام األرض يف 
املخيامت، قمنا بالتحقيق بخصوص أرض تعترب ملك لعائلة القييس، وخالل 

املقابلة التي اجريناها مع السيد عادل القييس، فقد أخربنا عن كيف تجمعت 
عائلته يف هذه االرض ) ارض مفتوحة( والتي تقع عىل الشارع الرئيس ) 

شارع القدس الخليل( وعىل املدخل الرئيس ملخيم الدهيشة، يف البداية كانت 
منازلهم عبارة عن خيم موزعة عىل األرض، ويف ذلك الوقت كانت االرض 

مفتوحة وبها شجرة توت حيث كان بعض من سكان املخيم يذهبون هناك 
وأكل التوت.
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- تصوير: قيص أبو عكر 
يف الستينيات، قامت وكالة الغوث ببناء وحدتني سكنيتني. 

عىل األرض، يف ذلك الوقت كانت لجان الخدمات تدير مرشوعاً يقوم عىل 
وضع األسالك الشائكة، وإحاطة األرايض باستخدام الحجارة )كانت تدعى 
سناسل( ملنع الحيوانات من الدخول لألرض. ويف ذلك الوقت أيضاً، سكن 

والد عادل يف سكن لوكالة الغوث بسبب عمله لديهم، وبالتايل فان العائلة 
كانت تسكن يف سكن الوكالة، وتنتقل إىل الوحدات السكنية يف حالة وجود 
مواجهات بني جيش االحتالل وشبان املخيم، حيث كانت الوحدتان تقعان 

عىل 
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بعد مسافة آمنة من املواجهات أكرث من سكن الوكالة.
ساحة الوحدات السكنية كانت تستخدم بشكل أسايس للتجمع، 

حيث كانت العائلة واألصدقاء والجريان يستخدمونها للشواء، 
وبالرغم من ذلك، يف التسعينيات، هجرت العائلة الوحدتني 

السكنيتني وبقيتا فارغتني وتركت األطفال ليلعبوا بها مثل لعبة » 
جيش وعرب.

يف عام 2006، قررت العائلة هدم الوحدتني السكنيتني وإحاطة 
األرض بسور باطون، وهو اجراء اعتيادي من قبل معظم سكان 

املخيم يف تلك الفرتة، وهذا أدى بشكل مؤثر مللكيتهم لألرض.
بالرغم من ذلك، من خالل مبادرتنا فإننا ننوي تخطيط 

- تصوير: دينا قدومي
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األماكن الفارغة املتبقية داخل حدود املخيم، كمواقع محتملة 
الستخدامها للعديد من األنشطة والفعاليات. 

وأرض القييس هي موقع محتمل من احدى هذه املواقع 
التي تثري اهتاممنا، وبالتايل فإننا قد تحدثنا مع عائلة القييس، 

مؤكدين عىل اهتاممنا يف إعادة توليد املكان وتحويله من حالته 
الحالية من أرض فارغة ومرتوكة إىل مكان نشط، وكان ردهم 

األويل إيجابياً، ويتم توضيح العمل بالتنسيق مع عائلة القييس 
باإلضافة إىل األطراف األخرى املعنية بإمكانية استخدام األرض يف 

املستقبل.
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مسح فوتوغرايف

للمواقع املحتملة

صور قيص أبو عكر

عادة عندما نفكر يف مخيامت الالجئني نفكر 
بها عىل أنها أماكن مزدحمة ومكتظة سكانياً، 

واملنازل متالصقة ببعضها البعض، ولكننا وجدنا 
يف مخيم الدهيشة العديد من املواقع الفارغة 

واملفتوحة. وهذه املواقع ال يوجد عليها بناء
)غري املبني( وتقع داخل حدود املخيم وبغض 

النظر عن حالة امللكية.
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للتواصـل معنـا 

غري املبني، إعادة توليد املساحات

www.campusincamps.ps/projects/09-the-unbuilt
isshaq.albarbary@campusincamps.ps
qussay.abuaker@campusincamps.ps
ahmad.allahham@campusincamps.ps
aysar.alsaifi@campusincamps.ps

للمزيد من املعلومات
info@campusincamps.ps



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 الفلسطينيني، بعيدا عن الطرق القدمية، والتقليدية، 
والرموز التي تدل عىل أن الالجئ ضحية، وضعيف، وسلبي وفقري. يهدف هذا الربنامج إىل تخطي 

الفروقات دون إهامل االختالفات بني املخيم واملدينة، والالجئ واملواطن، واملركز واملحيط، والنظرية 
واملامرسة، واملدرس والطالب. 

مدير الربنامج

أليساندرو بيتي

بالتعاون مع

ساندي هالل )برنامج تحسني املخيامت- األونروا(.

املشاركون

قيص أبو عكر، عالء الحموز، صالح خنة، أحمد اللحام، أيرس داود، بيسان الجعفري، نداء الحموز، نبا 
العايص، اسحق الرببري، آيات الطرشان، مراد عودة.

املوجهون

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

فريق املرشوع

يارس حميدان، آالء جمعة، متارا أبو لنب، دينا قدومي.

مفعلو الربنامج

برايف نيو البس، جوليانا روكو، ماثيو جيودي، سارا بلجريني.

معلمو اإلنجليزية والعربية

 دانيال ماكنزي، أمين خليفة، سميح فرج ،إميان سيمون.

ضيوف الربنامج 

رسي حنفي، فيفيان صنصور، ليندا كيكيكس، باتريك كاتنزارو، باسل عباس، روين أبو 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. 

مركز الفينيق، مخيم الدهيشة
بيت لحم- فلسطني

تقوم عىل تنفيذ هذا املرشوع جامعة القدس )القدس/ بارد( و باستضافة مركز الفينيق يف مخيم الدهيشة /بيت 
لحم. وينفذ بدعم من الصندوق االجتامعي والثقايف لالجئني الفلسطينيني وسكان غزة GIZ، وهو ممثل عن 

الحكومة األملانية وعن الوزارة األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية. بالتعاون مع دائرة تحسني املخيامت التابعة 
لوكالة االمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(.

محتوى هذه الكتيبات ليس بالرضورة أن ميثل املؤسسات املذكورة أعاله.



املبادرة:

غري املبني، إعادة توليد املساحات
تحرير النص :

يوسف عدوي

تصميم الصور:

سارا بلجريني 

تصميم النسخة العربية:

متارا أبو لنب

صور الغالف 

ليفيا مينوجا
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“
يف منتصف الخمسينيات ونتيجة للمعاناة التي عاشها الالجئون يف 

الخيم، عملت وكالة الغوث عىل بناء غرف طينية لالجئ�، حيث 

كانت مساحة كل غرفة  تشكل (9) أمتار مربعة (3x3) لكل عائلة 

، وح¡م مشرتك لكل (15) عائلة.

اليوم ¬ يعد شكل املخيم ك¡ يف السابق، فبعد أك¦ من(60) سنة 

يف املخيم، °كننا أن نرى العديد من التغ®ات العمرانية التي 

طرأت عىل شكل املخيم. وبالرغم من هذا °كننا أن نرى بعضاً من 

هذه الغرف الطينية التي ما زالت موجودة لتؤكد عىل استمرارية 

الفكرة، هذه الفكرة التي تشكل  تعب®اً مكثفاً عن حياة املخي¡ت، 

وتعرب عن فهم عميق ملعنى املشاع، واملشاركة التي عاشها الالجئون 

تحت هذه الغرف. 
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