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“
بإمكا� امليش الرسيع داخل امللعب

أل� ال استطيع م�رسة امليش الرسيع داخل املخيم لقلة املساحات 

يف البداية بدأ الناس بالتحدث عني؛ ألنهم يعتقدون أنه ليس 

سلوك صحيح داخل املخيم . 

لكني بدأت بإقناع جارا� بأهمية املكان وج�له وقدرتهن عىل 

م�رسة رياضة امليش فيه.

يف املرات األوىل التي كنت أذهب فيها إىل امللعب كنت آخذ معي 

جار� ثم أحرضت صديقتي وصديقتي أحرضت صديقتها حتى 

أصبحنا 10 سيدات يذه± كل يوم إىل امللعب مل�رسة رياضة 

امليش.
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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 و شباب 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 و حوار مع ساندي هالل و منري فاشه و أليساندرو بيتي، و 

تم تفعيل هذه املبادرات من قبل متارا أبو لنب، بريف نيوز البس، أمين خليفة، ماتيو جودي، سارة 

بلجريني، جوليانا راكو، دييجو سجاتو ودينا قدومي.
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امللعب والنساء

يبعد  ال  العروب،  مخيم  مقابل  تلة عىل جبل  عن  عبارة  العروب هو  ملعب 

عن املخيم سوى خطوات قليلة. انبثقت فكرة امللعب من مبادرة من اللجنة 

الشعبية يف مخيم العروب لبنائه عىل أرايض منطقة )ج( وهي تحت السيطرة 

األرض  هذه  عىل  املخيم  مواطني  بناء  إمكانية  عدم  يعني  وهذا  اإلرسائيلية، 

التلة  هذه  عىل  البناء  فكرة  جاءت  بالتايل  اإلرسائييل،  االحتالل  منطلق  من 

كتحدي واضح من قبل أهايل املخيم لقوات  االحتالل، كام وأنها تحدي للسلطة 

الفلسطينية التي تعترب األرض ضمن األرايض الحكومية.

وبسبب نقص املساحة، وقلة األماكن العامة، وكرثة األنشطة، قرر أهل املخيم 

أن يحفروا التلة الوعرة؛ ليبنوا ملعباً. وتم الحفر يف وقت انشغال اإلرسائيليني 

بحرب غزة عام )2009م(، واعترب البعض يف املخيم هذا العمل عمالً جنونياً؛ 

نظراً لحجم التلة وضخامتها، وعمق الحفر حتى تستوي األرض . 
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املنتزه
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اإلستاد
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وأكد أحمد أبو خريان رئيس اللجنة الشعبية يف مخيم العروب عىل 

هذه النقطة يف لقاء لنا معه قائال:

" التحدي بدأ من قبل اللجنة الشعبية بأنه إذا تم ترك التلة فسوف 
تستويل قوات االحتالل اإلرسائييل عليها، وقد تبني مستوطنة أو أبراج 

مراقبة، فمن األحرى بنا أن نقوم باستغاللها".

واآلن وبعد اقرتاب إكامل بناء امللعب، فانه يعترب املكان العام الوحيد 

يف املخيم؛ ألنه بالرغم من وجود بعض أماكن التنزه إال أنها ال تعترب 

برسوم.  إليها  الدخول  يتم  خاصة  ملكية  ذات  أماكن  فهي  مشاعا، 

العروب،  مخيم  ألهايل  بالنسبة  جدا  مهمة  عام  مكان  وجود  وفكرة 

نظرا لالكتظاظ الكبري، والكثافة السكانية العالية، إضافة إىل أن املشاع 

هو أساس وجود املخيم وبناءه وإنشائه.
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2011/11

ويقع بجانب امللعب مساحة واسعة، صممت عىل أن تكون حديقة 

ألن  مريح؛  األشجار  وشكل  غابة،  وكأنها  باألشجار،  مليئة  للعائالت 

الطبيعة واألشجار مفقودة يف املخيم، وهي مكان غري معروف الحدود 

حتى اآلن، ففيها مقاعد مع طاوالت، ومجموعة ألعاب صغرية لألطفال، 

ويف الوسط ساحة من الطني، وهي عبارة عن املكان املخصص للعب، 

وما يزال امللعب حتى اآلن بأكمله قيد اإلنشاء. 

حوله خطان دائريان ومدرج، وللوهلة األوىل، وعندما تدخل امللعب 

تشعر بأنك تخرج من حدود املخيم اىل حدود املكان العام املحايد، 

أنه  إال  العامة  املرافق  توفر  وعدم  البناء،  اكتامل  عدم  من  فبالرغم 

يعني الكثري ألهايل مخيم العروب . 

- تصوير هاشو شني
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Building fabric in 2004
Building fabric in 2006
Present building fabric
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Building fabric in 2004
Building fabric in 2006
Present building fabric

،،
الفرصة  إعطاء  عىل  امللعب  بجانب  الحديقة  وجود  ساعد 
مبكان  للجلوس  حتى  أو  للتنزه،  املكان  يف  للتواجد  للعائالت، 
تقبل  عىل  الحديقة  هذه  ساعدت  ذلك،  وعدا  املخيم،  خارج 
املجال  فتح  مام  العام،  باملكان  السيدات  وجود  لفكرة  الناس 
مع  يتناسب  مبا  امللعب،  استخدام  بإمكانية  بالتفكري  للنساء 
بالتواجد،  لألطفال  اإلمكانية  الحديقة  وأتاحت  احتياجاتهن، 

والقدرة عىل اللعب مبكان عام غري خطري .

)نص جوليانا راكو، من ميلك التلة؟، من القاموس الجامعي، امللكية(

 

بدل من الشوارع التي متر بها السيارات، أو حتى بأزقة املخيم 

التي تسبب إزعاجاً للسكان، أو تقيد حرية حركة الطفل. ففي 

البداية بني امللعب، وكان مفصوال عن الحديقة بسلك حديدي، 

وبعد ضم الحديقة من قبل اللجنة  الشعبية إىل امللعب، أصبح 

املكان أكرث جذبا للعائالت، ولسكان املخيم بشكل عام. 
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إطاللة امللعب متيزه عن غريه من األماكن؛ ألنه املكان الوحيد الذي تستطيع 

من خالله رؤية املخيم. ففي العادة تكون اإلطاللة فقط للمستوطنات، فوجود 

هذا املكان

يؤكد عىل أهمية التحدي، فعند تحديث مع الناس هناك قال يل أحدهم: "بالنسبة 

يل، العودة حلم كبري، فهي تعني االستمرار بالحياة حتى العودة"

القدس،  أرى  امللعب  من  للمخيم  أنظر  "عندما  املكان:  يف  سيدة  يل  وقالت 

امللعب  إطاللة  معاناة  عاماً   )65( ألن  املهجرة،  القرى  وكل  وقريتي،  والبحر، 

تذكرين بها". حيث أن امللعب يؤكد عىل أهمية إحياء املكان، من وجهة نظر 

- تصوير دينا قدومي                                                                                            املخيم
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البعض فوجود املخيم ال يحد من اإلرصار عىل حق العودة، بل إن بناء امللعب، 

يؤكد عىل رغبة وارصار الناس عىل العيش بكرامة حتى العودة.

وعىل العكس فالبعض اآلخر يرى بان تحسني الحياة داخل املخيم تتناقض مع 

العودة، فهنالك سيدة قالت يل: "عندما أرى املخيم من امللعب أرى أن هذا 

ليس مكاين، فمكاين هو أريض، وقريتي، وبيتي، ليس مخيم لالجئني ... "

املنتزه
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"تكلمت مع جارايت، وقررت أن تأيت معي إىل 

امللعب كنت أخذ جاريت وأذهب إىل امللعب 

فبإمكاين هناك أن أمارس رياضة امليش الرسيع 

التي ال استطيع أن أقوم بها يف املخيم؛ وذلك لنقص 

األماكن العامة، ونقص املساحة، ففي البداية بدأ 

جميع الناس بالتحدث عني وعن خروجي الكثري 

من البيت؛ ألنها صوره غري جميله هنا، لكني بدأت 

بإقناع جارايت بأهمية املكان وجامله، وقدرتهن عىل 

مامرسة رياضة امليش فيه. يف املرات األوىل التي 

كنت أذهب فيها إىل امللعب، وكنت آخذ معي 

جاريت ثم أحرضت صديقتي، وصديقتي أحرضت 

صديقتها، حتى أصبحنا 10 سيدات يذهنب كل يوم 

إىل امللعب ملامرسة رياضة امليش" . 

- حنان 
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- تصوير جوليانا راكو
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بدأ النساء بالتواجد بامللعب من شهر كانون الثاين، _وبدأت فكرة استغالل 

امللعب من السيدة حنان )33( عاماً من مخيم العروب، عانت حنان من 

الوزن الزائد  الذي أثر بدوره عىل صحتها فطلب منها طبيبها أن متارس رياضة 

امليش لتحاول التخفيف من وزنها 

 

يف امللعب عندما نوقش املوضوع مع النساء، ذكرن أهمية املكان لهن 

باملقارنة مع الرجال، فالنساء فرصتهن أقل من الرجال بالجلوس يف املكان 

العام يف مخيم العروب، حيث قالت يل السيدة فاطمة )40( عاماً . 

"شعرت عندما بدأت أتواجد بامللعب، وكأين أجلس بالجنة، ولكن 

أشعر كأين سأفتقده ألنه ال ميكنني التواجد بشكل دائم هنا، بسبب 

النظرة الخاطئة من الناس، ومضايقاتهم بالكالم، ولكننا استمرينا عىل 

هذه الرياضة، ألننا باملقارنة مع الرجال ال يحق لنا أن منيش أو نخرج 

إىل أي مكان، لكن الرجل يستطيع أن يخرج أينام أراد" . 
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انطب�ع�ت وت�أمالت 
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إمكانية وجود امللعب :

عندما نذكر امللعب أول يشء يخطر بأذهاننا، 

هو مجموعة من الشبان تلعب كرة القدم فيه، 

أو متارس الرياضة بداخله، لكن نساء العروب 

استطعن إعادة تجديد وإعادة تشكيل هذه 

الفكرة، مبا يتناسب مع احتياجاتهن وظروفهن، 

فقد رفضن هذه الصورة النمطية التي تركز عىل 

التواجد الذكوري، فعملن عىل إعادة استخدام 

امللعب بشكل جديد بالرياضة، والتنزه، وغري 

ذلك، فبإرادتهن استطعن إيجاد أرضية خصبة 

للعديد من األفكار، والتي جذبتني للعمل معهن، 

وهذا ما يرتبط بشكل وطيد مببادرة إعادة 

التشكيل، واالستخدام التي توصلت إليها.

وقبل أن أتوصل إىل هذا االستنتاج، كنت قد 

فكرت بتطبيق مبادريت عىل أي مكان، فلم أكن 

مهتمة بشخصية املكان وتأثريه عىل كل ما حوله. 

حيث أن كل ما كان يهمني، هو فكرة إعادة 

تعزيز وإحياء العادات الجميلة التي فقدت يف 

املخيم، ثم ويف أثناء البحث والزيارات اكتشفت 
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أنه قبل أن أنرش فكرة آمنت بها، يجب عيل أن 

أخلقها يف بيئة تتناسب معها؛ ليك أحصد مثار 

األفكار عىل أرض الواقع. فعندما التقيت بنساء 

العروب شعرت أن هناك ارتباط كبري ما بني ما 

أُأمن به، وما بني قصة بناء امللعب، وقصة تحدي 

النساء للتواجد به وتغيري البيئة املحيطة  

ففي اللقاءات األوىل، استطعنا من خالل 

النقاشات أن نتبادل الخربات يف هذا الشأن، 

وتوصلنا إىل رضورة التجربة بالخروج من الروتني 

اليومي، واملشاركة يف هذا العمل الجريء. فبناء 

امللعب بحد ذاته عىل أراض تحت السيطرة 

اإلرسائيلية، هو إرادة مجتمعية شعبية، املرأة 

جزء ال يتجزأ منها.
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ربط األفكار واألنشطة بالقاموس الجامعي  

املعرفة/املشاركة/االستدامة/املشاع

يف السنة األوىل يف جامعة يف املخيم والتأثري الكبري عىل شخصيتي، سواء عىل 

صعيد البحث يف كل ما يحيط بنا، أو عىل صعيد مامرسة األفكار التي نؤمن 

بها. فعندما بدأنا نفكر باملبادرات ونهتم مبشاريع يجب تطبيقها يف املخيم، 

جاء ببايل العديد من املشاريع، والتي كانت نابعة من أحالم متنيت تطبيقها 

منذ صغري بناء عىل حيايت  يف املخيم . 

عندما كربت، كربت أحالمي لتتامىش مع دراستي،  ولكن عندما تعمقت، 

ومتازجت أفكاري بفكرة الجامعة يف املخيم، ومن خالل بحثي يف مصطلحات 

القاموس الجامعي، تعلمت واكتشفت الكثري من األشياء من خالل عملنا 

الجامعي أنا وزماليئ يف املصطلحات املؤثرة يف واقعنا،  جعلني ذلك أكتشف 

الواقع من حويل بشكل أعمق، فكان القاموس الجامعي األرض الخصبة 

ملبادريت، وصقل أفكاري. ومن خالل عميل يف العديد من املصطلحات. تبلورت 

فكرة اعادة االستخدام لدي. حيث أنني عملت عىل ربط مصطلح إعادة 

االستخدام، والتشكيل بواقع الالجئني،
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فوجدت أن كثرياً من العادات واألشياء الجميلة بدأت باالندثار من حياة 

املخيم، والتي كانت تعترب أساس بنائه ووجوده.

ومن هنا توصلت إىل فكرة مبادريت التي تركز عىل إعادة تعزيز كل ما هو 

جميل، ومفيد سواء عىل صعيد األشياء امللموسة أو غري ملموسة، مثل: 

العادات الجيدة التي اندثرت.    

   

عملت عىل مصطلحات أخرى هي املعرفة، واملشاركة، واالستدامة، 

واملشاع)3(. مل يقترص ذلك عىل اللغة، بل كان عمال متصال باملجتمع من خالل 

الزيارات، واملقابالت. فمن خالل بحثي يف مصطلح "املعرفة"جعلت أفكر يف 

مصادر املعرفة لإلنسان بشكل عام، فاكتشفت أنها تأيت من خالل التجربة 

والخربة، وعملت عىل البحث عن مصادر املعرفة داخل املخيم فوجدت أن 

أهم مصادر املعرفة يف املخيم، هو الجيل األول للجوء؛ ألنه عاش التجربة، 

وعاش القصة، وهم الجيل األول يف املخيم، الجيل الذي بنى املخيم، وأسس 

لوجود بعض العادات، ومشاركة العادات، والتقاليد واألفكار التي اندثرت فيام 

بعد. 

أما املصطلح الثاين هو "املشاركة" أو "العونة"  الذي كان من أهم  أساسيات 

ومصادر بناء املخيم سابقا، وهو مصطلح كان الناس يبنون حياتهم وواقعهم 

عليه حيث كان الناس يتشاركون األفراح واألتراح، فكانت النساء، عندما تضع 

إحداهن مولودا جديدا، تجتمع جميع النساء يف املخيم، ويقسمن أنفسهن 

إىل مجموعات، فمجموعة كانت تحرض الطعام، وقسم آخر يعتني باألم، 

والقسم اآلخر باملولود، وآخر يرتب البيت. 
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وكان الرجال والنساء يتعاونون يف كل املناسبات، فيجتمعون بالحوش، 

ويطبخون، ويرتبون تجهيزا لألعراس أو للعزاء. وهذه العادات ارتبطت دامئا 

باملشاع وهو مصطلح قمت بالبحث فيه أيضا، ألنه يعرب عن الفكرة التي 

كانت أساسا لوجود املخيم، ومل تعد موجودة، فبالرجوع إىل السابق كان بني 

كل بيت أو حارة منطقة تسمى املشاع، أو الحوش التي كان الناس يجتمعون 

نساء ورجاال فيها ويتناقشون يف أمور حياتهم . 

وجميع هذه الثقافة التقليدية جاءت مع األشخاص من قراهم األصلية، 

قبل عام 1948م والشعب استخدم هذه الثقافة يف األرض عند الزراعة، 

ووقت الحصاد حيث الناس عندما أتوا إىل املخيم عانوا من الحنني، والشوق 

إىل األرض والقرية األصلية. فطلبوا هذا الحنني من العونة وقت الحصاد 

إىل املخيم ليستكملوا طبيعة حياتهم، وعاداتهم التي اعتادوا عليها. فهذه 

املكونات املهمة، والشوق الذي بداخلهم دفعهم لبناء عامل جديد يدعى 

املخيم 

فمصطلح العونة، هو نفسه لكن بأسلوب مختلف يتامىش مع طبيعة الحياة 

والوضع الجديد .  

العودة هي متابعة هذه الحياة 
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أما بالنسبة ملصطلح "االستدامة" فعندما بدأت أبحث عن معنى االستدامة، 
وما هو اليشء املستدام داخل املخيم، فوجدت أنه ليس هناك من يشء 

مستدام داخل املخيم سوى العالقات االجتامعية املبنية داخله، ومثال عىل 
ذلك األعراس، والعادات، والتقاليد املصاحبة لألعراس، والعالقات التي خلقت 
جوا اجتامعيا ال مثيل له، لكن لألسف حتى العالقات االجتامعية هي األخرى 

بدأت باالنقراض، ومل تعد كالسابق بسبب تطور الحياة وأسلوبها .  

فبدأت بالتفكري مببادرة تتناسب مع هذا املكان املؤقت؛ ألن وجود الالجئني 
يف املخيم بأكمله هو وجود مؤقت. كام وأن هذا ال يعني تخيل املكان املؤقت 

عن أساسيات بنائه، فربطت ذلك باألدوات التي نستخدمها بحياتنا اليومية، 
فهي مؤقتة حيث نستخدمها ثم نقوم برميها، ففي البداية هذه األدوات 

تكون مفيدة ألنها تعطينا حاجتنا، ثم نرميها، ومبادرة إعادة التشكيل وإعادة 
االستخدام، وهي عبارة عن نتيجة لكل ما توصلت إليه، فهي تركز - كام 
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أسلفت- عىل إعادة استخدام املواد املستخدمة، وتشكيلها  بطريقة جديدة، 
ميكن االستفادة منها بطريقة تخدم احتياجات الناس. وربطت بني القاموس 

الجمعي، واملبادرة من خالل أن املصطلحات الثالث، املعرفة. واملشاركة 
واالستدامة، تجعلنا نستذكر الجيل األول، والعونة، والعالقات االجتامعية التي 

ال نتعامل بها اآلن، ونلقي بها كام نستخدم املواد، وال نعود نكرتث بها. 

ونتيجة لذلك شعرت بواجبي، ليس لخلق يشء جديد بل إعادة تعزيز أشياء 
كانت أساس بناء مجتمع املخيم، وارتباط فكريت بإعادة استخدام وتشكيل 

املواد هو أساس الرتباط هذه األشياء باملكان من خالل أهمية "تجسيد الواقع 
عىل إيقاع املكان املؤقت". 

ولكن... استدامة ماذا؟

1. استدامة العالقات االجتامعية
بناء عالقة اجتامعية قوية واستدامتها

2. استدامة املكان
وكان تركيزي عىل اعادة استخدام وتشكيل مكان عام مفتوح ملجموعات غاب 

فيها التواصل.

3. استدامة املواد
إعادة تشكيل واستخدام املواد بطريقة تتناسب مع أسلوب حياة الناس 

واحتياجاتهم. 





03

الأن�شطة والفع�لي�ت 
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آذار 2013

بناء عالقة مابني الناس

يف مخيم العروب

منذ مجموعة اللقاءات األوىل بنساء العروب، عملت عىل خلق عالقة قوية 

بهن، وأصبحنا نلتقي بشكل مستمر، ومنيش بامللعب، ونتحدث بأمور كثرية 

تحتاجها املرأة يف املخيم، وحدثنني عن حاجتهن بأن يكون لهن أنشطة، أو 

مكان تفريغ يستطعن من خالله أن يتعلمن، أو يكتسنب خربة، ومهارة؛ ألن 

الحياة اليومية، والبيت ال يساعدن عىل تعلم أشياء جديدة، وعرب عن رغبتهن 

باالجتامع بشكل مستمر حتى يستطعن التحدث، واللقاء مع بعضهن البعض، 

وعن حاجتهن إىل مكان يستطعن الجلوس، وامليش فيه، كنا نلتقي بامللعب، 

وكان وجودنا هناك يف هذا املكان العام الواسع املطل يجعلهن يشعرن 

بالحرية، ولكن مع األسف، رسعان ما يتالىش هذا الشعور؛ بسبب املضايقات 

التي تتعرض لها النساء يف امللعب من الشبان، حيث كان الشبان يبدأون 

مبضايقتهن، والغناء، والصعود بالسيارات، وكثري من األشياء التي سببت للمرأة 

خوفاً كبرياً من التواجد يف امللعب.
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وخالل تجربتي بالوجود هناك، فهمت نظرة املجتمع للسيدة 

التي تتواجد مبكان عام يوجد فيه شبان. فعملت عىل بناء 

عالقة قوية جعلتني أفهم ما تحتاجه النساء داخل املخيم. 

كام وفهمت ماهية الجدلية املوجودة داخل املخيم، فاملكان 

العام يقترص عىل الرجل ففكرة وجود سيدة باملكان العام 

ال تتوافق مع الفكر الذي انترش يف األونة األخرية يف كل 

ما يتعلق بالحياة العامة للمرأة، فأنا أتذكر كالم جديت عن 

تواجدها مع نساء املنطقة يف األماكن العامة، وحتى أمي 

أيضا، فعندما أفكر بأن األجيال السابقة كانت تستطيع 

التواجد بحرية يف هذه األماكن فان ذلك يدفعني للتمسك 

بفكريت أكرث فأكرث . 
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20 آذار 2013

لقاء اللجنة الشعبية

داخل املخيم: 

توجهت للجنة الشعبية للحديث عن مبادريت يف امللعب، 
وعرضت عليهم فكريت بإعادة التشكيل، واالستخدام، وعن 

حبي بالعمل يف مخيم العروب، وإمياين العميق بأهمية 
تفعيل مشاركة املرأة يف امللعب.

رحبت اللجنة الشعبية ممثلة بأحمد أبو خريان بفكريت، 
وفكرة إعادة االستخدام، وعربوا عن حبهم لوجود النساء 

بامللعب، وأنهم سيعملون عىل منع هذه املضايقات حتى 
تستطيع النساء الشعور بالراحة، والحرية. 

وقال يل احمد أبو خريان أنه ميكننا أن نطبق فكرة إعادة 
االستخدام وعن حاجة مخيم العروب ملثل هذه املبادرة، 

وأنه سيمنحنا أنا والنساء مساحة من الحديقة ميكن أن نعيد 
استخدامها مبا يتناسب مع احتياجاتنا وأفكارنا للمبادرة، وهنا 
استنتجت بأن هنالك طاقات شعبية كبرية ال تحتاج إىل دعم 
خارجي أو البحث عن ممول بل، تحتاج فقط إىل إيجاد من 

يؤمن بالفكرة بصدق فقط. 
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ندوة ملشاركني الجامعة يف املخيم:

عقدت ندوة للسيد أحمد أبو خريان للقاء املشاركني يف "جامعة يف املخيم" 

يف ملعب مخيم العروب، وتخلل اللقاء نقاش مفتوح عن امللعب، وكيفية 

إنشائه، وأهمية استخدامه بالشكل املناسب، ألن هدفهم ليس فقط بناء 

امللعب، بل أيضا استخدامه بالشكل األفضل من قبل الناس، وقال أبو خريان: 

"إن هذا امللعب ليس فقط لسكان مخيم العروب، بل هو مكان 

مفتوح لكل الناس، يجلب االعتزاز للمخيم، ففي السابق كنا نذهب 

إىل البلدات القريبة للتعلم، أو للتنزه، واآلن لدينا مكان كهذا يأيت 

الناس إليه".   
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3 نيسان 2013

اللقاء العام لنساء

املخيم يف اللجنة

الشعبية

تواجدت النساء باملكان بشكل ضئيل يف البداية، فعملت عىل 

التنسيق مع اللجنة الشعبية عىل عمل لقاء يضم نساء مخيم 

العروب يف مقر اللجنة الشعبية، وتم تلبية النداء من قبل 

نساء املخيم لحضور اللقاء، وبدأنا الحديث عن مبادريت وعن 

املصدر األسايس الذي جعلني أتوصل لفكرة إعادة االستخدام 
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والتشكيل، وعن مدى حب النساء لألفكار والتقاليد التي كانت 

سائدة، كالعونة، وأمثلة أخرى كانت أصل بناء املخيامت، كام 

وعربن عن استغرابهن ألن الفكرة مل تخطر ببالهن، ومل يسمعن 

عنها سابقا، وعن أهمية هذه الفكرة لنساء املخيم، وناقشنا فكرة 

تواجد النساء مبكان عام. فبدأت النساء تتحدث عن املضايقات 

التي تتعرض لها السيدات عند تواجدهن بامللعب، وعن النظرة 

السائدة لوجودهن مبكان عام، وعدم متكنهن من التواجد يف 

املكان بسبب معارضة الزوج أو األخ أو األهل. فانقسمت النساء 

إىل قسمني، القسم األول: 

شجع فكرة تواجد النساء بامللعب، وأكدن عىل أهمية التواجد 

بامللعب، وعن حقهن بالتحدي بقولهن أنه ال مشكلة إن كان 

هناك شبان، فهم أوالد مخيمنا، وإخوتنا، وأقرباؤنا، وعندنا قدرة 

عىل التحدي والتواجد باملكان. 

القسم الثاين: وهي املجموعة التي اعرتضت عىل التواجد بامللعب؛ 

بسبب املضايقات، وخوفا من النظرة العامة، ونتيجة آرائهن 

ناقشنا املوضوع بشكل متعمق، وطرحنا الكثري من الحلول لتفادي 

هذه املشكله، وكان من ضمن هذه الحلول أن نعمل عىل كتابة 

طلب رسمي مقدم من نساء مخيم العروب إىل اللجنة الشعبية، 

ومدير مخيم العروب؛ لنعرب لهم عن حقنا بالتواجد باملكان، وأننا 

نريد تخصيص ساعات معينه للعائالت يف امللعب؛ حتى تتمكن 

النساء من مامرسة الرياضة، والجلوس بحرية. 

ويف لقاء آخر بدأت النساء بإقناع بعضهن بأهمية هذا املكان، 

وحاجتهن له، وخاصة أنه متت مناقشة هذا املوضوع بحضور 
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اختصاصيات نفسيات، واجتامعيات من عيادة األونروا باملخيم، 

واللوايت أكدن عىل أهمية املكان للصحة الجسدية، والنفسية 

للسيدات مستشهدات بحاالت لسيدات تحسنت صحتهن 

وخاصة املصابات مبرض السكري، والضغط عندما بدأن يذهنب 

للملعب، وميارسن رياضة امليش بحرية، وأن هذه األمكنة غري 

متوفرة داخل املخيامت، وعن شدة احتياج النساء يف داخل 

املخيم لهذه األمكنة خاصة مراعني بيئة املخيم.  
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مجاورة النساء

بعد اللقاء األخري بدأت النساء بإقناع بعضهن البعض عىل أهمية امللعب، 

واحتياجهن لهذا املكان بشدة، خاصة بعد مناقشة هذا املوضوع مع 

اختصاصيات نفسيات، واجتامعيات، وممرضات يعملن يف عيادات ومؤسسات 

وكالة الغوث األونروا داخل املخيم، واللوايت أكدن عىل أهمية املكان للصحة 

الجسدية، والنفسية للسيدات مستشهدات بحاالت لسيدات تحسنت صحتهن 

وخاصة املصابات مبرض السكري والضغط عندما بدأن يذهنب للملعب 

وميارسن رياضة امليش وإن هذه األمكنة غري متوفرة داخل املخيامت، وعن 

شدة احتياج النساء يف داخل املخيم لهذه األمكنة خاصة مراعني بيئة املخيم.

وأثناء جلسة املجاورة مع النساء، قررنا أن نقوم بعمل أنشطة متنوعة 

تستطيع كل سيدة أن تعمل عىل إعادة تشكيل واستخدام املواد التي نرميها 

بأسلوب جديد واالستفادة منها فتحدثت سهيلة )30 عاماً( عن عملها يف هذا 

املجال، فساعد هذا الحديث النساء عىل التعرف بشكل أعمق عىل الفكرة، 

حيث أحرضت سهيلة معها الكثري من املواد املعاد تشكيلها بأسلوب، جديد 

والتي هي أصال قد تم رميها، فتشجعت النساء لهذا النشاط، و قررنا أن 

نجري لقاءات أخرى، ليتعلمن هذه املهارة التي تدعم قدرتهن عىل استغالل 

جميع األشياء التالفة يف البيت.
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من أروع ما شعرت به خالل املجاورات بإعادة التشكيل 
واالستخدام مع النساء هو أن النساء بحاجة لهذه املساحة، 

والوقت؛ للجلوس، والتحدث؛ ألنه من خالل املجاورات 
استطاعت النساء إدراك قدرتهن، واستطعن تحقيق ذاتهن، كام 

واكتشفن أنه نستطيع التشارك، والتعاون، وتقوية العالقات فيام 
بيننا باإلضافة إىل أن هذه األنشطة، واملعرفة الحديثة تساعدنا

عىل تقليص كمية النفايات خاصة وأن وجودنا يف املخيم يعني 

- تصوير وسام الجعفري
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- تصوير بيسان الجعفري
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أننا يف بيئة مكتظة، وقليلة املساحة، هذا وميكننا من خالل إعادة 
استخدام املواد املحافظة عىل البيئة، إضافة إىل أن هذا النشاط 
سوف يساعد عىل رفع الوعي باهمية املحافظة عىل البيئة لدى 
الناس، وعىل اكتساب وسائل وطرق جديدة يف املحافظة عليها.

وأن فتح مجال لتعلم واكتساب معرفة جديدة لها اثر كبري عىل 
شخصيتنا وحياتنا، النه ممكن من خالل لقاءات اعادة االستخدام 

إخراج السيدة من جو الروتني، وبالتايل يخفف ذلك الضغط عليها، 
ويساعد عىل تفريغ ضغوطاتها اليومية، وأيضا يقلل االلتزامات 

املادية.
حيث قالت يل سيدة من املجموعة:

"أنا متشوقة جدا لتعلم كيفية اعادة تشكيل واستخدام املواد 
بشدة، ألنها تساعد يف تخفيف التزامات املنزل، أي عندما أريد أن 

أذهب إىل زيارة أحد أقربايئ وأصدقايئ، ممكن أن أعمل له شيئا 
مني ال تكلفني يشء وتكون أقرب إىل القلب ألنها من عميل أنا".

فكانت لقاءات النساء يف موضوع إعادة التشكيل، واالستخدام 
4 مرات بفرتات ليست متباعدة، والذي شجعني عىل االستمرار 

بتنسيق تلك اللقاءات هو شغفهن وحبهن للموضوع.

كان حبي وشغفي أن أتواصل بشكل مستمر مع النساء، خاصة أين 
بنيت عالقة ما بيني وبينهن، تجعلنا نتحمس للقاء بعضنا اآلخر. 
من أكرث املجاورات التي عملنا عىل تكريرها هي مجاورة إعادة 

التشكيل، واالستخدام لألشياء، فبدأنا اللقاءات بالتحدث عن 
موضوع املواد التي نرميها، كالقاممة، وبدأنا نحسب كم من املواد 

التي نرميها باليوم والتي ممكن أن تكون لها فائدة وميكننا أن 
نعيد تشكيلها .
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6 ايار 2013

تواصل املخيامت؛

الفوار والعروب 

كانت الفكرة الرئيسة، هي أنني من خالل مشاركتي مع نساء العروب، 
كنا نعمل عىل التواصل بالخروج من املكان الخاص إىل املشاع، فمن خالل 

التواجد يف مكان عام، تستطيع النساء التواصل، وعمل العديد من األنشطة 
املرافقة لهذا االتصال املبارش ما بينهن، ويف أحد اللقاءات اقرتحت فكرة 

الخروج من املشاع يف مخيم العروب، إىل املشاع يف مخيم الفوار.

تبلورت هذه الفكرة من خالل النقاشات عىل أهمية وجود تواصل مابني نساء 
املخيامت؛ للتعرف أكرث عىل تجاربهن من خالل وجود مجاورة تساعدهن 

عىل التحاور مبواضيع تهمهن. وكان بعض النساء داخل مخيم العروب لديهن 
تخوف من التواجد بامللعب، وعدم الجرأة، واملغامرة، والذهاب إىل امللعب 

بسبب العادات والتقاليد. وكانت نساء الفوار قد عملن يف السابق عىل اجراء 
نشاط لنساء املخيم، داخل الساحة العامة باملخيم وهي عبارة عن تجربة 

جريئة جعلت جميع نساء الفوار يكرسن القواعد التقليدية بطرق تقليدية 
مبعنى طبخ املفتول يف الساحة، فكان من الجميل جعل نساء العروب يتعرفن 

عىل تجربة نساء الفوار، والجلوس مع نساء الفوار مبكان عام.
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يف 5/6 ذهبنا ملقابلة النساء يف املكان العام داخل الساحة يف 

مخيم الفوار وتبلورت هذه الفكرة، من خالل النقاشات عىل 

أهمية وجود تواصل مابني نساء املخيامت  للتعرف أكرث عىل 

تجاربهن من خالل وجود مجاورة تساعدهن عىل التحاور 

مبواضيع تهمهن .وكان بعض النساء داخل مخيم العروب 

لديهن تخوف من التواجد بامللعب، وعدم الجرأة، واملغامرة، 

والذهاب إىل امللعب بسبب العادات والتقاليد. وكانت نساء 

الفوار قد عملن يف السابق عىل اجراء نشاط لنساء املخيم 

داخل الساحة العامة باملخيم، وهي عبارة عن تجربة جريئة 
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جعلت جميع نساء الفوار يكرسن القواعد التقليدية، بطرق 

تقليدية مبعنى طبخ املفتول يف الساحة. 

كان اللقاء رائعا تخلله مناقشة العديد من القضايا، ففي 

البداية  تحدثت نساء مخيم الفوار عن تجربتهن يف الساحة، 

وعمل املفتول فيها محاولني الحديث عن تجربتهن  كوسيلة 

إقناع لنساء مخيم العروب عىل أهمية املكان العام للمرأة، 

كام وقمنا مبناقشة وضع السيدات داخل املخيمني، ومناقشة 

نساء العروب والفوار ملعنى املكان العام، والخاص، ومقيداته، 
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وأهميته، وأهم املعتقدات، والنظرات املستحدثة، حيث 

أكدت بعض النساء الكبريات بأن هذه الظاهرة اي تقييد 

تواجد املرأة يف األماكن العامة هي ليست من عاداتنا، فكانت 

النساء يف السابق تقوم بالعديد من األنشطة يف الساحات 

العامة وكان ذلك مستحبا. وتخلل اللقاء عمل فطور جامعي 

حيث جلست جميع النساء عىل أرض واحدة ومائدة واحدة، 
وتبادلن أكالتهن البيتية.

واهتم النشاط بفكرة ربط مبادرة إعادة االستخدام والتشكيل 
باملكان وامللموسات من حيث االستدامة للمكان، والعالقات 
االجتامعية، وأجمعت النساء عىل أهمية التحدي والتجربة، 

ومحاولة التخلص من ثقافة العيب، حيث قالت إحدى 
سيدات مخيم العروب:

"إن هذا اللقاء وضح يل أنه يجب عيل أن ال أخاف قبل أن 

أجرب فكرة تواجدي مبكان عام، وهي مهمة جدا لنا لقلة 

املساحات العامة داخل املخيامت، وقلة األنشطة النسائية 

فعلينا أن نقف وقفة موحدة للوصول اىل الهدف".

وقالت إحدى سيدات مخيم الفوار:

"مل أحاول مجرد التفكري بالتواصل بنساء مخيم آخر، كنت 

أتواصل مع نساء من أماكن مختلفة لكن هذه أول تجربة 

جريئة سمحت يل أن أفهم ظروف نساء مشابهة لظروفنا ". 







03

التفكري يف

امل�شتقبل
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عندما بدأت بالتفكري باملستقبل وجدت أن الطريق مازالت طويلة،
 لكن يجب علينا أن نركز يف ماذا نريد؟

وماذا نحتاج حتى نستطيع تطبيق أفكارنا بالشكل الصحيح ؟

.1

استدامة العالقات االجتامعية

.2

استدامة املكان

.3

استدامة املواد 
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01| استدامة

العالقات االجتامعية
 

كفلسطينيني عانينا أشكاالً مختلفة من  االحتالل فمنها:  االحتالل العسكري، 
والسيايس، واالقتصادي، واملايل، والثقايف، واملعريف. ونحن ندرك كل هذه 

األنواع ما عدا االحتالل املعريف. يف الواقع، حتى يومنا هذا مازلنا ال ندرك 
متاما وقعه علينا، وخطورته عىل عالقاتنا، وأفكارنا ونحن اعتنقنا معرفتنا، 

وبنينا عليها أفكارنا، وأدركنا أن هناك فقط طريقة واحدة للشفاء من هذا 
االحتالل، هو أن نعيش عىل واقع وهو االقتناع بأن كل شخص من خالل 
املجاورات واللقاءات التي تجاورنا وتحاورنا موضوعات كثرية من خاللها 

أدركنا أن كل شخص هو مصدر للمعرفة، وأن كل شخص هو املؤلف املشارك 
للمعنى، واملشاركة يف التأليف هو حق وواجب، وقدرة طبيعية. وأوضح هنا 

مشاركة الشخص يف التأليف للمعنى أي أن كل إنسان من خالل تجاربه، 
وخربته يف الحياة قادر عىل تفسري االمور والكلامت بناء عىل تجربته ومعرفته 

الخاصة بها  مثل الكثري من األشياء التي واجهناها يف حياتنا مثل ماحدث 
بنا عام 1948، عندما جاء الناس إىل املخيم بدأوا يف تنفيذ ما يعرفونه من 

القرية، مثل الجلوس معا؛ والتجاور معا؛ ملناقشة الكثري من القضايا التي تهم 
الشعب، ومناقشة العديد من القضايا، واملشاكل التي تواجههم داخل املخيم، 
ومن خالل هذه املجاورات كان الناس يتعلمون من بعضهم البعض وتتناقل 

املعرفة، والخربات بني بعضهم البعض ألنهم هجروا من قرى مختلفة، ولديهم 
ترصفات، ومعرفة مختلفة أحيانا واآلن هم يف مكان واحد، وعندما أقول إن 

كل إنسان هو مصدر للمعرفة، أعني هنا أننا عندما بدأنا باملجاورات يف مخيم 
العروب شعرت أن كل سيدة لديها معرفة مختلفة يف أشياء مختلفة، وترغب 

يف مشاركتها معنا.
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وبعد هذه املجاورات شعرت وقدرت حق التقدير تفاعل النساء يف هذه 
اللقاءات، واملجاورات من خالل سؤالهن عن موعد املجاورات، واللقاءات 

القادمة، وعن حبهن يف الحضور واملشاركة، ملعرفة أشياء جديدة من بعضهن 
البعض وتناقل املعرفة والخربات، وحتى تتيح لهن الفرصة يف التحدث 

والتواصل مع الناس، وكان من بني مجاوراتنا اقرتاحي لتوسيع املجاورات 
من خالل فكرة تواصل املخيامت التي نوينا تفعيلها، والتعرف عىل تجارب، 

ومعرفة نساء من مخيامت مختلفة، وقمنا بتواصل مع مخيم الفوار هذا 
اللقاء سمح للنساء من املخيمني بالعيش بتجربة مختلفة، غري تقليدية، 

والتعرف عىل معرفة مختلفة بالرغم من تشابه الظروف، واألمكنة، والبيئة، 
وبعد اللقاء سالتني نساء العروب عن حبهن للذهاب، ولقاء نساء من 

مخيامت مختلفة، ألنها أول مرة تحدث لهن وتتاح لهن، الفرصة بالتواصل مع 
مخيامت أخرى، الستدامة العالقات االجتامعية، وتشارك املعرفة التي تظهر 

من تشابه البيئة واختالف التجارب. 
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02 | استدامة

املكان 

املكان للشعب الفلسطيني املقام األول، ومعنى خاص، ويعني كثرياً؛ ألن 

املكان يعني، أين ميكنني التواصل مع الناس، والجلوس بحرية، هذا يشء ال 

ميكن إنكاره، ويف مخيم العروب املكان يعني للنساء الحياة، ألنه ال ميكن 

الخروج بحرية بأي مكان، ومناقشة أي يشء، ويف امللعب هناك إمكانية 

لجميع الناس داخل املخيم إلعادة استخدامه، وتشكيله مبا يتناسب مع 

احتياجات الناس، والنساء خاصة، وبأي شكل يريدونه. 

وتركيزي عىل هذا املوضوع يف املستقبل يف داخل امللعب هو إعادة إحياء 

املكان، وإعادة تشكيله مبا يتناسب مع احتياجات النساء، والناس عامة، ومن 

أهم األنشطة التي سوف أقوم بها هي عمل ماراثون ريايض لجميع نساء 

مخيامت الجنوب، وهذا النشاط واملكان لن يقترص فقط عىل الالجئني بل 

يتسع ليضم نساء مشاركات من األماكن املحيطة، ومن أهم املشاكل التي 

تواجهنا يف امللعب هي عدم وجود مكان تستطيع النساء التجاور والتحاور 

فيه، بسبب تصميم املكان كملعب، وسوف نحاول إعادة تخطيط مكان فارغ 

إلعادة تشكيله مبا يتناسب مع استدامة أنشطة وعالقات النساء.
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استدامة املواد 

1. املالبس والقاممة

كام نعلم أن املخيم هو منطقة مكتظة، وبيئة املخيم صغرية جدا باملقارنة 
مع التعداد السكاين املوجود بداخله، فوجود القاممة يف املخيم تعترب مشاعاً، 
وأن نرى القاممة ترمى يف األماكن العامة وذلك نظرا لضيق املساحة، ولو أن 

كل شخص رمى قطعة صغرية من القاممة يف املكان العام يصبح جميع املخيم 
ملوثاً. باإلضافة إىل سوء الوضع االقتصادي للناس داخل املخيم، فاستدامة 

املواد للناس داخل املخيم تعترب مهمة جدا، فهي ليست فقط إعادة استخدام 
القاممة، واالستفادة منها، بل هي ايضا تحافظ عىل بيئة نظيفة داخل 

املخيم، وتساعد عىل توفري املال للناس؛ ألنها توفر لهم الكثري من املواد التي 
يحتاجونها من خالل استدامة املواد، وباإلضافة إىل إمكانية توفري دخل مادي 

لهم يساعدهم يف حياتهم. 

من خالل املجاورات يف مخيم العروب بدأنا نتناقش ونتعلم فكرة إعادة 
استخدام املواد من سيدة يف مخيم العروب، تعمل عىل إعادة االستخدام يف 

بيتها، وهذا العمل أىت لها من شغفها، وإميانها بعملها، ويف إعادة االستخدام، 
وسوف نعمل عىل تغطية وعمل ورشات عمل يف إعادة االستخدام يف أنشطة 
مختلفة. ولذلك، هذا العمل بحاجة اىل ضم الشباب والنساء والرجال داخل 

املخيم يف ورشات العمل.

وهناك أيضا مجموعة صغرية من شباب موجودة يف مخيم العروب، تعمل 
عىل قضية رمي النفايات يف األماكن العامة تحت شعار ومبدأ خاص فيهم 
ملجموعتهم يسمى : "القاممة هي االحتالل، وليست أرضنا" وسوف نعمل 

أيضا عىل دعوة العائالت واألرس داخل املخيم للمشاركة معنا يف هذا املفهوم، 
والفكرة، وملساعدتهم يف كيفية املحافظة عىل بيئتهم، وعىل زيادة الوعي يف 

أهمية إعادة االستخدام، كذلك املواد.
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2. الطعام 

الطعام يف املجتمع الفلسطيني يعكس ثقافة املجتمع  مثل الطريقة التي 
يطهى فيها الطعام، واألنواع املختلفة من الطعام، وكثري من الناس تطهو 

الطعام فقط ليوم واحد، والفائض الغذايئ يقومون برميه؛ ليأكلوا يف اليوم 
الثاين طعاماً طازجاً. وبالنهاية هناك فائض غذايئ كبري يقوم الناس برميه 

يوميا؛ لعدم حاجتهم إليه، واملشكلة هنا بيئة املخيم، والعدد املكتظ، والكمية 
الهائلة من الطعام التالف الذي يرمى يوميا، وهنا نأكد عىل أهمية إعادة 

استخدام هذا الطعام بطريقة تساعد يف الحفاظ عىل البيئة، وعىل إمكانية 
االستفادة منه بطريقة تساعدنا عىل الحصول عىل الفائدة. فمن ضمن األفكار 

املستقبلية املهمة هو أن نقوم بإعادة استخدام هذا الطعام بطريقة صحية، 
وطرق تساعدنا عىل إعادة استخدام مخلفات الطعام )كسامد( كمبوس ميكننا 

استخدامه يف البيوت داخل املخيامت، ولكن يف البداية ممكن أن تكون 
هذه الفكرة صعبة، ولكن مبساعدة أشخاص، ونقلهم لنا معرفتهم باملوضوع 

سيصبح لدى نساء املخيم فكرة عن كيفية إعادة استخدام الطعام يف يشء 
مفيد للمخيم. وميكن إعادة استخدام الطعام؛ لنحافظ عىل البيئة، والزراعة يف 

الحديقة داخل امللعب أو لزيادة املساحات الخرضاء داخل املخيم.

وتركيزنا عىل الزراعة موضوع مسهل للمستقبل، وهناك إمكانية لربط 
موضوع الزراعة العضوية، والغذاء العضوي، وزيادة الوعي بأهمية الطعام 
الصحي، والرياضة خاصة يف امللعب، نظرا لتواجد النساء يف امللعب، وسبب 
وجودهن هو حاجتهن ملامرسة الرياضة للحفاظ عىل صحتهن من األمراض، 
فيعترب امللعب هو املكان املناسب ملناقشة هذا املوضوع، وإمكانية تطبيق 
هذه الزراعة العضوية بداخله وإمكانية استفادة النساء يف أثناء مامرستهن 

الرياضة بامللعب بهذه املزروعات الصحية واألكل الصحي. 
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3. املوسيقى 

املوسيقى داخل املجتمع الفلسطيني تعترب تقافة عامة.

الكلمة يف األغنية الفلسطينية تعرب عن  قصة الحياة الفلسطينية، وتفاصيلها، 

بتاريخها، وحضارتها، وحياتها حيث من خالل املوسيقى ميكننا بناء حياتنا عىل 

ذلك التاريخ املوثق بطريقة جديدة تعكس إحساس الناس النابع من نفسهم 

ومعاناتهم، وتعترب االغنية الفلسطينية هي الروح للشعب الفلسطيني بحيث 

تعرب عنه بطريقة مختلفة. واألغنية الفلسطينية عربت عن جميع مراحل 

الحياة الفلسطينية، عربت عن األعراس عند الفلسطينيني يف القرى أيام القرى 

األصلية، وعن أيام الحصاد، والكثري من األغاين عربت عن أيام النكبة عام 

1948، وعن ايام اللجوء داخل املخيم، وعربت عن الرتاجيديا لحياة الالجئني 

داخل املخيامت، وأغاين عربت عن نضال الشعب الفلسطيني، وأغاين الثورة 

وأغاين تشجيع املناضلني، وتعترب األغنية يف املجتمع الفلسطيني مهمة جدا 

للناس ألنها تعرب عنهم وتوثق تاريخهم بطريقة مختلفة، وتتكلم عن أي يشء 

حدث لهم بدون قيود وحواجز. 

ونظام الغناء يف األغنية الفلسطينية يختلف عن الثقافات األخرى، فواحدة 

من النساء تغني مقطعاً من األغنية، ومجموعة أخرى تعيد املقطع، وتكمل 

األغنية، وكأن هذه املجموعة تشعر وتعيش ما تغني وتقول.  

يف يوم من األيام عندما كنت مع مجموعة من نساء مخيم العروب يف أحد 
لقاءاتنا بدأت النساء بالغناء، والتقيت سيدة من املتقدمات يف العمر، فكانت 
تقول جزءاً وجميع النساء تكرر، وتتبع لها، ومن ثم فإنها بدأت يف غناء أغنية 
للسجني ووضع اسامء لألشخاص يف إرسائيل، وعندما سألتها عن سبب غنائها 

بأسامء السجون وأسامء األرسى . قالت يل
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»لدي ابنان يف داخل السجون اإلرسائيلية، ويف كل مرة عندما أذهب 

لزيارتهم، فقط ابدأ بالغناء مع نفيس عن هذا الوضع اليسء، ويف يوم 

من األيام عندما كنا يف الحافلة ذاهبني إىل زيارة أبنائنا يف سجن الرملة  

قلت للنساء أمهات األرسى يف الحافلة يجب علينا أن نؤلف أغنية لهذا 

الوضع اليسء الذي نعيشه لنعرب عن معاناتنا، نحن ننهك ونفسد )4( 

ساعات يف الطريق إىل السجن ومثلهن بعد الزيارة يف البكاء من هذه 

املعاناة، فبعد زيارتنا استمرينا بالغناء والتعبري عن مشاعرنا ومعاناتنا 

يف السجون. واستخدمنا هذه األغاين يف اعتصامنا تضامنا مع إرضاب 

األرسى ففي كل اعتصام لألرسى، كنا فقط نجلس يف الشارع ونبيك 

ولكن اآلن نحن نغني أغاين لنعرب عن مشاعرنا ألبنائنا وعن معاناتنا 

من السجون اإلرسائيلية. 

يف كل لقاء مع نساء العروب، تكرس وتحدد النساء وقتاً للغناء، وقد الحظت 

هذه  تغنى  ال  تقليدية  قدمية  أغان  هي  تغنى  كانت  التي  األغاين  جميع  أن 

األيام، وهذا يجعلني استمتع بشدة خاصة أنني ما عدت أسمعها مطلقا. ويف 

أحد اللقاءات اقرتحت النساء عمل فرقة موسيقية تراثية شعبية؛ إلعادة إحياء 

يالئم  جديد  بأسلوب  وتوزيعها  كتابتها  وإعادة  الفلسطينية،  الرتاثية  األغاين 

الوضع الراهن، ألنه يف هذه األيام انساق الناس إىل األغاين الغربية والحديثة، 

ونسوا األغاين األصيلة عىل الرغم من أن أغانينا الرتاثية يوجد فيها لحن جميل 

الفن  هذا  فتوثيق  غريها  عن  متيزها  تاريخية  أهمية  ولها  غريها،  من  مييزها 

مهم جدا هذه األيام ألنه ليس فقط يوثق تاريخ الشعب الفلسطيني، بل ألنه 

يحتوي عىل عنارص مهمة نحتاجها يف يومنا الحارض. 
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للتواصـل معنـا 

استدامة العالقات 
www.campusincamps.ps/projects/07-the-stadium

bisan.aljaffarri@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 العكر، 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:

امللعب: استدامة العالقات 

تحرير النص :

متارا أبو لنب، يوسف عدوي

تصميم الكتاب و مونتاج الصور :

سارا بلجريني 

تصميم النسخة العربية:

متارا أبو لنب

صور الغالف 

هيشو شني







www.campusincamps.ps

“
بإمكا� امليش الرسيع داخل امللعب

أل� ال استطيع م�رسة امليش الرسيع داخل املخيم لقلة املساحات 

يف البداية بدأ الناس بالتحدث عني؛ ألنهم يعتقدون أنه ليس 

سلوك صحيح داخل املخيم . 

لكني بدأت بإقناع جارا� بأهمية املكان وج�له وقدرتهن عىل 

م�رسة رياضة امليش فيه.

يف املرات األوىل التي كنت أذهب فيها إىل امللعب كنت آخذ معي 

جار� ثم أحرضت صديقتي وصديقتي أحرضت صديقتها حتى 

أصبحنا 10 سيدات يذه± كل يوم إىل امللعب مل�رسة رياضة 

امليش.
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