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جامعة يف املخيم
املبادرات

الجرس

تحدي التصورات
املشاركون
أيرس الصيفي ،اسحاق الرببري
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مخيم الدهيشة لالجئني
مدينة الدوحة

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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تاريخ الجرس
اسحق الرببري

يقع جرس الشهداء بالقرب من املدخل الرئييس ملخيم الدهيشة
لالجئني وعىل الشارع الرئييس الذي يربط مدينة الخليل مع مدينة
القدس .تبلورت فكرة بناء الجرس نتيجة سلسلة من النقاشات بني
لجنة خدمات مخيم الدهيشة ولجان مؤسسات املخيم من اجل
وضع حل ملشكلة الحركة بني املخيم ومدينة الدوحة.

الجرس ،مدرسة األونروا (جنوب)
بلدية الدوحة (شامل)

 -األونروا
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اآلمان
الجرس يف األصل
بني لحامية األطفال
من الحوادث

"يف أواخر عام  ،2002وبسبب اهتاممنا وحرصنا
الشديد عىل حياة أطفالنا ،بدأنا بالبحث عن حلول
لحركة املواطنني التي أسفرت عن عدة حاالت وفاه
وإصابات نتيجة حوادث السري وموقع مدارس وكالة
الغوث"( ..أبو خليل اللحام).

أنشئ هذا الجرس "جرس الشهداء" كام يطلق عليه من قبل
غالبية سكان مخيم الدهيشة ،بتمويل وبناء ذايت من قبل سكان
املخيم ولجنة الخدمات واملؤسسات االجتامعية .باإلضافة إىل
أن هذا الجرس يحمل تحديات اجتامعية وسياسية منها اتفاقية
أوسلو ،التي نصت يف إحدى بنودها عىل منع إنشاء جسور
فوق الشوارع والطرق الرئيسية ملدن الضفة الغربية .هذا وقد
واجه الجرس العديد من التهديدات واإلخطارات بالهدم عن
طريق بعض سكان املخيم والسلطة الفلسطينية من قبل قوات
جيش االحتالل اإلرسائييل يف حال تم بناءه وذلك ملا ينتهكه من
اتفاقيات بني السلطة الفلسطينية واالحتالل.
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الجرس تحت اإلنشاء

 -االرشيف

"مل يكن هنالك إشكالية مع السلطة الفلسطينية التي
أعربت عن فهمها لرضورة بناء الجرس .ومع ذلك طالبوا
بعدم بنائه حتى ال يتناقض او ينتهك اتفاقيات سابقة مع
اإلرسائيليني .يف نفس الوقت مل يتوقف الجانب اإلرسائييل
من بعث رسائل تهديد مع أفراد من سكان املخيم
والذين كانوا يتعرضون لالستجواب يف مستوطنة غوش
عصيون يف ذلك الوقت"( .أبو خليل اللحام).
إن الحاجة واإلميان بفكرة بناء جرس يربط املخيم باملدينة ،قد
تغلب عىل جميع التحديات والعقبات التي واجهها أهايل مخيم
الدهيشة مبا يف ذلك محدودية موارد املجتمع واالعتامد عىل
الذات واستخدام األدوات واملواد التي كانت متاحة ،وبالتايل
قامت لجنة خدمات املخيم بتعيني مهندس محيل لرسم مخطط
11

الجرس من اجل املبارشة يف بنائه عىل أيدي عاملني متطوعني من
أهايل املخيم.
خالل عملية البناء يف عام  ،2003تم اتخاذ قرار من قبل لجنة
الجرس بإغالق سقف الجرس وذلك من أجل منع األطفال من رمي
الحجارة عىل السيارات .ومن خالل عدة مقابالت مع املجتمع
املحيل كان الرأي السائد أن قرار إغالق سقف الجرس يصب يف
صالح الدوريات اإلرسائيلية الفلسطينية املشرتكة ليك ال يستخدم
املكان إللقاء الحجارة عليهم ،وهذا يعني انه تم الفرض عىل
لجان الخدمات بالقيام بإغالق سقف الجرس من قبل السلطة
الفلسطينية نظرا ملوقع الجرس الجغرايف ،وعىل شوارع تعترب
مناطق (يس).

الجرس تحت اإلنشاء
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 -االرشيف

الجرس تحت اإلنشاء

 -االرشيف

من ناحية عملية ،وبشكل خاص لطالب املدارس وكبار السن
فان عبور الشارع بشكل مبارش أسهل من استخدام الجرس،
هذه الحقيقة دفعت اللجنة ايل تنفيذ مرشوع "تسييج الشارع"
باستخدام الحديد واألشجار كوسيلة إلجبار ودفع أطفال املدارس
عىل وجه الخصوص والسكان بشكل عام عىل استخدام الجرس
لعبور الشارع الرئييس .خالل هذه الفرتة ،قامت لجنة الجرس
وبالتعاون مع كل من لجنة خدمات املخيم ومؤسساته بإجراء
ورش عمل يف مدارس وكالة الغوث لنرش الوعي حول أهمية
الجرس ورضورة استخدامه.
"لقد بذلنا كل الجهد من اجل تحفيز وتشجيع طالب
املدارس والسكان عىل رضورة استخدام الجرس ،هذا
وتطلب األمر أن نقوم "بتسييج" جانبي الشارع والتي
تعارضت مع أصحاب املحالت القريبة".
(عاهد عيد)
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الجرس تحت اإلنشاء

2004

تم استخدام الجرس
من قبل طالب
املدارس وتعيني
حارس للجرس.

2009

تم إغالق الجرس
من قبل أهايل
املخيم.

16

 -االرشيف

يف عام  ،2004تم االتفاق مع معلميي ومديري مدارس وكالة
الغوث يف مخيم الدهيشة عىل املساهمة يف تسهيل استخدام
الجرس عن طريق الحرص عىل استخدام الطالب له .هذا وقد تم
تعيني حارس من املخيم ليكون حارضا بشكل دائم مستمر بجانب
الجرس.

يف عام  ،2009تم اتخاذ قرار من قبل لجنة الجرس ولجنة خدمات
مخيم الدهيشة بإغالق الجرس وذلك لعدة أسباب ،مثل استخدام
املراهقني الجرس كمكان لالختباء من أمام أعني الجمهور او كتابة
أسامء طالبات مدرسة اناث وكالة الغوث عىل جدران الجرس
وتعارضها مع عادات املجتمع وثقافات املخيم السائدة.

املستقبل
عىل الرغم من
إغالق الجرس فهو
ميثل مساحة وفضاء
للمخيم.

يف الوقت الحارض ال يزال الجرس موجودا ولكنه غري مستخدم.
وبالرغم من إغالقه ،إال أن إمكانياته ما زالت قامئة وال يزال
يحمل آمال مبنية عىل أهايل املخيم إلعادة استخدامه.
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18

 -تصوير ليزا بريغامن

19

ما وراء الجرس
ايرس الصيفي

تعترب مبادرة الدهيشة لبناء الجرس اول مبادرة تحمل يف فحواها الكثري من
املعاين والتجارب التي تعكس مدى الوعي والثقافة املوجودة لدى األهايل.
وبالتأكيد كان الجرس نتاجاً رشعياً لثقافة جمعية ولدت نتيجة الظروف
املوضوعية التي اجربتهم عىل تبني املعرفة الجمعية ،والثقافة املشرتكة ،والتي
تكونت نتيجة املناخ املشرتك والظرف السيايس لكونهم الجئني.
20

 -تصوير ليزا بريغامن

يعترب الجرس نتاجاً ملعنى النسيج االجتامعي والنسيج الفكري ومثاالً يوضح
فكرة املشاع واملشاركة .فكان الدافع االسايس لفكرة بناء الجرس هو الحركة
املستمرة بني املخيم ومدينة الدوحة  -والتي راح ضحيتها أطفال اثر حوادث
سري ،ورمبا كان هو السبب الذي أشعل فتيل العمل للمبارشة بالفكرة..
"يحمل الجرس بعدا ً سياسياً ،حيث انه يشكل حالة وصل بني املخيم
ومدينة الدوحة التي تشكلت نتيجة للتزايد السكاين .لذلك انا ارى
الجرس عىل انه ميثل حالة مشرتكة ،اوالً ألنه يشكل امتداد طبيعي
لالجئني وقضيتهم .وثانياً النه يحمل بعد انساين وهو مساعدة املجتمع
وحامية الطالب" (ناجي عودة – عضو لجنة الخدمات)
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يعرب الجرس عن حالة جامعية واجتامعية ،حيث تم بناءه من حيث
الفكرة والعمل ،مبشاركة عدد كبري من اهايل املخيم وقادة املجتمع
املدين واملؤسسات ،ليشكل بذلك اول مثال ومنوذج يعرب عن الجو
والحالة االجتامعية االيجابية التي سادت يف ذلك الوقت .فكان
الجرس يشكل انعكاساً للعقل الجمعي والحياة املشرتكة ،ووجهاً
اخرا ً يعرب عن قوة اهايل املخيم وتحديهم ملا هو جديد .وهذا ما
حصل عندما بلغ اهايل املخيم رسالتهم بعد عدة تهديدات ارسائيلية
بهدم الجرس الذي تزامن بناءه مع االجتياح االرسائييل للضفة ،حيث
ان الجرس بني عىل حملة "شيقل شيقل" مبعنى انه جرس جمعي.
فكان قرار املجنزرات بهدم اسوار املدرسة كبديل لهدم الجرس خوفاً
من استنفار اهايل املخيم.

من ناحية سياسية
من ناحية اخرى ،يعترب الجرس قضية ومشكلة سياسية ،فبالرغم من
الفهم العام لحاجة املجتمع لبناء الجرس ،اال انه يعترب متردا ً عىل
قرارات اتفاقية اوسلوا التي نصت عىل عدم بناء الجسور ،باإلضافة
اىل ان الشوارع يف ذاك الوقت كانت مكاناً للدوريات املشرتكة
الفلسطينية واالرسائيلية والتي ابدت رفضها للفكرة من خالل
التهديدات .ورمبا هذا ما زاد التحدي عند اهايل املخيم للتمسك
بالفكرة.
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ثقافة العام ( املشاع )
يف البداية كانت الفكرة صعبة االستيعاب ،فثقافة العام (املشاع)
وثقافة الجسور وثقافة الشارع مل تكن مفهومة ومامرسة بالشكل
املطلوب .وبالرغم من جميع املحاوالت التي قامت لتعزيز الفكرة
من خالل توعية الطالب بأهمية الجرس وغريها من املحاوالت ،اال
انها باءت بالفشل .لذلك كانت النتيجة عبارة عن نتاجاً سلبي عزز
املامرسة الخاطئة له ،شكلت هذه املشاكل عوامل احباط ادت
بدورها قصور يف تحمل املعلمني والطالب ملسؤولياتهم وهذا كله
ادى اىل اغالق الجرس كحل لهذه القضية .ويف مقابلة مع احد اعضاء
لجنة الخدمات:
"كان هنالك قناعة تامة بالفكرة ،لكن الخلل كان يف مامرسة
الفكرة .املشكلة كانت يف الوقت ،ولتغيري فكرة نحتاج اىل
وقت .فثقافة استخدام الجرس او االستخدام العام كمامرسة
مل يكن بالقدر الكايف ،مع العلم اننا حاولنا ان نعمل عىل
تعزيز هذا الجانب .وباعتقادي نحتاج اىل مامرسة جديدة
االن لتعزيز الفكرة من جديد( ".ابو خليل اللحام)
من ناحية فكرية
ما يهم اليوم هو ما وراء الجرس وليس الجرس بحد ذاته كبناء.
فالبعد االجتامعي الذي يحمله الجرس هو دليل يشري اىل مدى
الرتابط الفكري ومدى الوعي بأهمية املجتمع بعيدا ً عن التقسيامت
املختلفة بأشكالها الجغرافية او االقتصادية او السياسية .وبالرغم
من االستثناء السيايس ملعنى الالجئ ،وهو االمر الذي نلمسه من
23

خالل الصورة النمطية التي يعكسها الالجئون من خالل تعريفهم لهذا املعنى
،اال ان الجرس يشكل رابطاً فكرياً يظهر مدى الرتابط بني املناطق الجغرافية
الفلسطينية ،بني املخيامت وما حولها من مدن ،ويظهر ايضاَ مدى اهمية هذا
الرتابط يف تعزيز الدائرة االكرب ملعنى النسيج االجتامعي الفلسطيني.
"املعنى الحقيقي للجرس هو ما وراء الجرس ،وهو البعد السيايس
واالجتامعي .باإلضافة اىل ان الجرس يحمل اسم احد شهداء املخيم"
(ناجي عودة -عضو لجنة الخدمات).

24

مدرسة األونروا عىل جانب واحد من الطريق

 -قيص أبو عكر

يعترب الجرس محاولة لتجسيد وتطبيق علني لرؤية اجتامعية
وسياسية مستقبلية ،جاءت كنتاج للنسيج االجتامعي والفكري
العام ليس فقط عىل مستوى املخيم بل عىل مستوى املنطقة
بأرسها .فالعالقة بني املخيم واملدينة ليست حديثة الوالدة وال هي
عالقة غري رشعية (أي خارجة عن القانون او العرف االجتامعي)
 ،ومن الخطأ اعتبار االندماج نوعاً من انواع التطبيع السيايس.
فالستثناء السيايس لالجئ هو امر ال ميكن املساس به ،ومن وجهة
نظري فان الجرس هو امتداد فكري طبيعي للتأكيد عىل العالقة
االجتامعية وعىل اهمية النسيج الفلسطيني يف خلق الثقافة
الجمعية التي كانت وال تزال هي القوة التي يتميز بها املجتمع
الفلسطيني.
25

من ناحية اخرى يشكل الجرس نقطة تحول ونافذة تطل عىل الوجه االخر
للمخيم .فبالرغم من الرتهل االقتصادي واملعاناة والفقر والتي هي بالتأكيد
جزء من تاريخ وتكوين املخيم ،اال انه ايضا يحوي العديد من نقاط القوة
التي اثبتت نفسها عىل الساحة الفلسطينية ،وبنظري يعترب الجرس منطاً فكرياً
وصورة اخرى يظهر جوانب القوة التي متيز بها اهايل املخيم والتي كانت
نتاجاً عن قوة فكرية متثلت بالنسيج الفكري واالجتامعي .ورمبا التحول
البسيط للحياة الفردية هو الذي خلق مامرسة مختلفة ،ادت اىل ضياع املعنى
الباطني للجرس ،واظهاره كبناء او رمز ال يحمل معنى ،والذي بدوره ادى اىل
تعزيز الصورة النمطية املعتادة لالجئ وما يتمثل عنه من رموز.
نظرة مستقبلية
يف النهاية وبالرغم من كل العقبات التي مير بها هذا البناء ،اال انه ال زال يحمل
يف باطنه فلسفة وفكرا قد يكون بداية مرحلة جديدة يف حياة الالجئ.
"إلنجاح أي فكرة يجب عىل الناس ان يتملكوها ليدركوا القيمة
الحقيقية لها ومن ثم مامرستها ..نجح املرشوع بالقوة وهذا مل يكن
الهدف"( -ابو خليل اللحام).
ان خطوات بناء الجرس و الظرف الذي كان سائدا يف ذلك الوقت واملشاركة
والعقل الجمعي والتحديات السياسية واالجتامعية وغريها ،ما هي اال دليل
عىل قوة الفكرة والتي تحتاج اىل مامرسة جديدة تتناسب مع الواقع
املنشود إلحيائه من جديد.
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الجرس كرمز؟؟

أيرس الصيفي

متثل الرموز عادة حالة معربة عن العالقات املوجودة ضمن النسيج االجتامعي
املوجود .املهم يف الرمز ليس يف كيفية تشكيله ،بل هو يف مدى قبول املجتمع
له .فالرموز هي نتيجة اجامع عام (ليس باملطلق) يعرب عن حالة جامعية
وفكرية لظرف مشرتك.
فاملعنى الحقيقي ألي رمز هو حالة االجامع عىل املعنى املتضمن يف الرمز
وليس فقط بالشكل .والرموز الفلسطينية بشكل عام هي تجسيد لفرتة
تاريخية او حالة ما ال ميكن ان يكون هنالك معارضة عليها اال رمبا يف
التفاصيل .
الجرس و مفتاح العودة
ما بني الجرس ومفتاح العودة ،الذي الزال الالجئون يحملونه ويتداولونه،
هنالك عالقة وتشابه كان من املهم تسليط الضوء عليها .ومن وجهة نظري
ومن خالل اطالعي عىل فكرة الرموز الفلسطينية من الخيمة ،املفتاح ،خارطة
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فلسطني ،وغريها من رموز كان ال بد لهذه الرموز ان تشرتك يف نقطتني
مهمتني لتكوين معنى الرمز ،وهام االجامع العام وان ميثل الرمز فرتة
تاريخية مهمة يف حياة الفلسطيني.
االجامع العام
تم بناء جرس الشهداء يف مخيم الدهيشة نتيجة اجامع اهايل املخيم عىل
اهمية بناءه وحاجته للمجتمع ،وبذلك شكل الجرس حالة عامة نال فيها قبوال
وتأييدا ً من االهايل .فالجرس كان انعكاسا للحياة الجامعية ،ونسيجاً اجتامعياً
طبيعياً عمل عىل ربط املناطق الفلسطينية ووحدتها من خالل خلق مناطق
عامة تجمل الجميع .وبالرغم من اغالق الجرس نتيجة الجهد والوقت الذي
يبذل خالل استعامل الجرس ،والتصميم الذي مل يساعد الطالب ومل يشجعهم
عىل استعامله .اال ان الجرس الزال يربط املخيم باملدينة ،والزال يؤكد بإجامع
عىل العالقة بينهام
وبالنسبة ملفتاح العودة ،الذي اصبح رمزا ً للمقاومة ،ورمزا ً للعودة ،وحقاً ال
ميكن املساس به .نتيجة اجامع الفلسطينيني عىل فكرة كونه ميثل الجميع
ويعرب عن حياة الجميع .ومثاال عىل ذلك مدخل مخيم عايدة الذي تم بناؤه
عىل شكل املفتاح مبشاركة جميع اهايل املخيم ،وهو الرمز الذي ميثل حياة
الالجئني يف املخيم.
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املدخل الرئييس ملخيم عايدة ،بيت لحم

 -هيشو تشن

متثيل مرحلة تاريخية
ففي البداية كان الجرس نتاج ملرحة تاريخية متيزت بالعالقات
االجتامعية والفكرية .وكان ايضاً نتاج عن الفهم العميق ملعنى
العام وحاجة الشعب ملا هو عام .وبهذا يعرب الجرس عن مرحلة
تاريخية تعترب مرحلة قوة متيز بها املخيم .ونتيجة لهذه املرحلة
التي متيزت بقوة عالقاتها االجتامعية التي لعبت دورا ً مهام يف ما
بعد يف تكوين الرؤية السياسية لالجئ ،ودوره يف تكوين الرؤية
الفلسطينية.
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وبالنسبة ملفتاح العودة ،فهو االخر جاء نتاج ملرحلة تاريخية مهمة يف
حياة الالجئ .هذه املرحلة التي كانت الدافع املهم يف حياة الالجئ
لتكوين معنى النضال والعودة واملستقبل .وان احذنا املثال نفسه
ملفتاح العودة يف مخيم عايدة تجد ان املفتاح ال ميثل مرحلة تاريخية
يف حياة الالجئ فقط ،بل اصبح ميثل حارض الالجئني من خالل بناءه
عىل مدخل املخيم.
وبذلك نجد ان الجرس واملفتاح من حيث فكرة الرمز يشرتكان بعدة
عوامل .فهل نستطيع ان ننظر للجرس عىل انه رمز ؟؟
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الجرس

الفكرة واملامرسة

ايرس الصيفي

املامرسة ____________ الفكرة

ما سنحاول توضيحه يف هذه الفرضية هي العالقة بني الفكرة واملامرسة حول
مفهوم املشاع .فالرابط بني الفكرة واملامرسة مهم ومكمل لتحقيق املشاع.
والعالقة طردية بينهام اي كلام زاد احدهام يزداد االخر والعكس صحيح.
لذلك مامرسة الفكرة تعني تأكيدها ،ومحاولة لتطبيق ما يؤمن به املرء من
افكار ،واالميان بالفكرة تتطلب مامرسة لربط الفكر بالواقع.

الجرس كفكرة
عندما تم العمل عىل بناء الجرس ،كان الهدف االسايس هو تقديم املساعدة
وحامية االطفال من أي حوادث بسبب وجود املدارس قرب الشارع الرئييس.
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لكن اذا نظرنا اىل هذه املبادرة من زاوية اخرى ،نجد الجرس كفكرة من حيث
الثقافة الجمعية واالجتامعية التي كانت االرضية التي دفعتهم للتفكري يف
هذه املبادرة.
فبحكم الظرف املشرتك ،والواقع الجغرايف للمخيم من حيث حجمه وازدحام
سكانه ،كان من الصعب ايجاد ساحات عامة ،لذلك عمل اهايل املخيم عىل
خلق نوع من التعاون واملشاركة لتكوين حياة تقوم عىل اساس الجامعة يف
التفكري والعمل.
فعىل سبيل املثال مبادرة بناء الجرس نفسها دليل عىل مدى قوة الفكرة ،مبعنى
ان يقوم اهايل املخيم ببناء جرس يربط املخيم باملدينة ولخدمة اهايل املدينة
واملخيم ،ودون االخذ بعني االعتبار اىل توابع لهذه املبادرة هو دليل عىل قوة
الحياة الجامعية املوجودة ،ودليل عىل مدى االنسجام والتفاهم املبني عىل
اساس العالقات االجتامعية وليس عىل اساس مسميات سياسية او جغرافية.
وبهذا شكلت مبادرة الجرس دليالً عىل مدى االميان بالفكرة من خالل محاولة
ايجاد عام يف املخيم ،وهي ايضاً دليل علني عىل الرابط والنسيج االجتامعي
بني املخيم واملدن .وهذا يدل عىل مدى التواصل والتفكري العام الجمعي الذي
كان سائد باملخيم.

الجرس كمامرسة
يف البداية كان املخيم يفتقر اىل ساحات عامة ،ونتيجة لقوة للنسيج االجتامعي
كان هنالك البديل وهو الشارع والجدران يف املخيم .وتم استخدام هذه
االمكان للتعبري عن املجتمع كساحات عامة .فيام بعد جاءت فكرة مبادرة
الجرس كمحاولة اوىل إليجاد العام بدل محاولة خلق بدائل .فتم بناء الجرس
ونال تأييد واجامع عام من اهايل املخيم ،باإلضافة اىل انها كانت مامرسة لوضع
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حلول ملشاكل مجتمعية وهي الحوادث عىل الطريق.
فالثقافة الجمعية واالجتامعية كانت االرضية التي دفعتهم للتفكري يف هذه
املبادرة ،ومن ثم شكلت املبادرة مامرسة وتطبيق للفكرة .ونتيجة لغياب
الثقافة الجمعية التي حلت محلها الحياة الفردية ،وامللكية الفردية عملت
هذه االفكار الجديدة عىل خلق مامرسة مختلفة مل تكن داعمة للفكرة ،لذلك
تم اغالق الجرس .
ومن وجهة نظري شكل الجرس كفكرة ومامرسة حالة فريدة تدل عىل قوة
الحياة التي كانت موجودة ،وما نحتاجه هو ان ننظر لنقاط القوة والتحديات
التي يحملها الجرس ،وان نعمل عىل إيجاد مامرسة جديدة تتناسب والحارض
لتعزيز الفكرة من جديد ،واعادة احياء الحالة الجامعية والحياة املشرتكة من
خالل العام .
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مـاذا ميثـل
لـك الجسـر ؟

مقابالت مع اعضاء لجنة الخدمات
والوكالة وبلدية الدوحة واهايل من املخيم

34

 الجرس ميثل قضية مهمة .أوالً ،ألنه حمل اسم احدشهداء املخيم.ثانياً ،ألنه يعمل عىل حامية األطفال
وسالمتهم .ثالثاً ،ألنه يربط شامل فلسطني مع الجنوب،
يربط املخيم باملدينة.
 الجرس يعترب ممر وجرس آمن لعبور أطفال املدارس .هذا الجرس الذي يربطمدينة الدوحة مع مخيم الدهيشة ،ويربط الشامل بالجنوب.
 الجرس ميتلك وظيفة مهمة ،او كان ميتلك وظيفةمهمة ورضورية ان صح التعبري .حيث كان الجرس وسيلة
لتسهيل وحامية اطفال املدارس ،لكن اليوم بسبب
االستعامل الخاطئ فاملرشوع وفكرة الجرس مل تنجح.
 فكرة الجرس ودوره مهم للطالب واملداس .وبالرغم من كل الجهود التيبذلت النجاح الفكرة ،مل يستخدمه الطالب .الن عبور الجرس يأخذ وقت
وجهد اكرب من قطع الشارع من املنتصف .ونتيجة لذلك مل تنجح الفكرة.
 يحمل الجرس بعدا ً سياسياً ،فهو الرابط بني مخيمالدهيشة ومدينة الدوحة التي أقيمت نتيجة التزايد
السكاين يف املخيامت املحيطة .لذلك انا ارى هذا الجرس
(الرابط بني املخيم ومدينة الدوحة هو حالة مشرتكة
ألنها متثل امتداد لقضية الالجئني .باإلضافة إىل أن الجرس
يحمل بعدا ً إنسانياً حيث يساعد املجتمع ويحمي
الطالب).
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 يعترب الجرس رمزا ً يربط املخيم باملدينة .فمنناحية عملية كان الجرس يقدم مساعدة للمجتمع
والطالب عند عبورهم الشارع ،ويحميهم من
حوادث السري .باالضافة اىل ان الجرس يحمل
اسم احد شهداء املخيم ،لهذا يعترب الجرس رمزا ً
للمقاومة والنضال ورمزا ً للذاكرة .انا متاكد من
حدوث بعض األخطاء عند عمل مخطط البناء،
ورمبا هذا ما دفع الناس لعدم استعامله.
ومنذ اكرث من شهرين ،كنت احاول اسرتجاع
وإظهار املعنى الحقيقي واالهداف الرئيسية
للجرس .قمنا ببعض االتصاالت مع بلدية الدوحة
ولجنة خدمات املخيم لنضع حلوالً وطرقاً إلعادة
احياء الجرس .ولكن كان هنالك تخوف وقلق من
عدم املتابعة ،وعدم تحمل هذه املسؤولية.
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ما املعنى الحقيقي
للجرس؟؟
ما وراء الجرس ؟؟
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 ال اعتقد ان الجرس يحمل معنى أخر غري كونه جرس للمشاة لخدمةاملجتمع واألطفال .لكن كون الجرس هو الجرس الوحيد يف فلسطني استنادا ً
إلتفاقية اوسلوا التي متنع بناء الجسور واالنفاق ،أصبح له اهمية وقيمة.
 ميثل الجرس تحديا سياسيا إلتفاقية اوسلو ،والذي مينعالفلسطينيني من بناء الجسور .لكن ما يهمني أكرث هو
قضية االمن ألطفالنا يف املخيم.

 املعنى الحقيقي هو ما وراء الجرس ،وهو املعنى االجتامعي والسيايس.الهدف االجتامعي هو حامية االطفال وأمنهم .باإلضافة اىل أن الجرس يحمل
اسم من اسامء الشهداء.
 ميثل الجرس حالة جامعية يظهر مدى اإلهتاممباملجتمع واالطفال.
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ماذا كان ميثل الجرس
يف املايض؟؟
وماذا ميثل اليوم ؟؟
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 يف املايض ،كان الجرس ميثل رمزا ً لألمان .لكن اليوم فقد الجرس هذا املعنىوحمل سمعة سيئة نتيجة االستعامل الخاطئ.

 أعتقد ان املجتمع نجح يف تطبيق فكرة الجرس كبناء.لكنهم مل ينجحوا يف نرش ثقافة الجرس .الكثري من الناس
اعتقدوا انها فكرة مجنونة لهذا مل تنال اهمية ومتابعة.
الجرس اليوم ال يحمل أي معنى ودليل عىل ذلك اننا مل
نعد نالحظ وجوده.

 يف البداية ،تم طرح الفكرة ونقاش جميع ابعادها مع املجتمع ،وكان هناكحديث يومي عن تحديات هذه الفكرة .لكن اليوم مل نعد نلحظ وجود الجرس،
ومل يعد هناك حديث عنه.
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ما هو الحل إلعادة
تفعيل دور الجرس
واستعامله؟؟

مقابالت مع اعضاء لجنة الخدمات
والوكالة وبلدية الدوحة واهايل من املخيم
41

 من املهم إعادة فتح الجرس ،وتوعية املجتمع وكيفية استعامله من اجلتفادي حدوث الحوادث ،ومساعدة االطفال .ومع الوقت سيدرك الناس اهمية
الجرس.
 لسوء الحظ ان الجرس مغلق اليوم .لكن هنالكطريقتني كحل لقضية الجرس .إما اعادة فتح الجرس
وتعزيز الفكرة االساسية له من خالل املتابعة والتوعية.
وإما هدمه بدل ابقائه مغلقاً.
 لكن من املهم ان ندرك ان املوقع الجغرايف للجرس له أهمية ومن املمكن انيتم استخدامه بطريقة اخرى .ان يتم استخدامه كمتحف فلسطيني مثال او
كمكان للزراعة.
 أعتقد اننا يجب ان ننظر للمعنى الحقيقي للجرس،وهو البعد االجتامعي والسيايس .ثانياً يجب اعادة
تصميم الجرس ليتناسب واستخدامه ولجذب املجتمع
ألهميته.
 اعتقد ان الجرس يجب ان يحوي جانب فني .يكمن أن يصبح الجرس مكاناًتاريخياً يعرب عن ثقافة فلسطينية وتاريخية.
 الجرس يصبح مهامً اذا تواجد اشخاص مسؤولني ليسهلواعمل الجرس ،واظهار املعنى الحقيقي للجرس.
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رؤية مستقبلة
انطالقا من امياننا بفكرة الجرس وما يحمله من قوة ومعاين
كونه ميثل نوع من التحدي السيايس واالجتامعي عىل صعيد
املخيم .كان البد من اعادة تفعيله بطريقة تتناسب والحارض
لتعزيز الفكرة التي وجد وبني عليها من جديد.
من هنا بدأنا يف "جامعة يف مخيم" بإعادة تسليط الضوء عىل
هذا الجرس كبناء وما يحمله من معاين تتجاوز كونه فقط بناء
اسمنتي من خالل القصص التي رافقت بناء الجرس ،التجارب
التي عاشها الجيل االول ،التحديات ،واملشاكل التي حملها
فيام بعد بسبب املامرسة الخاطئة.
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أنشطة التنظيف جلبت للجرس الرؤية الجديدة

لذلك كان البد من اعادة تعزيز هذه العالقة بني اهايل املخيم
ومدينة الدوحة والجرس من خالل نشاطات هدفها االسايس هو احياء معنى
الجرس االجتامعي عن طريق انشطة اجتامعية تتناسب والواضع الحايل.
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01
الجرس متحف
انطالقاً من عدم قدرة الجرس عىل تلبية الوظيفة االساسية التي
بني من اجلها وهي خدمة املشاه بسبب الجهد والوقت املبذول
من جهة ،واسم الجرس الذي يحمل اسم جرس الشهداء من جهة
اخرى .جاءت فكرة ان يكون احد االنشطة هو معرض يحيك
قصص االرسى والشهداء ،قصص بداية املخيم وحياتهم الجامعية.
سيتم تقسيم املعرض اىل زوايا مختلفة تحمل كل زاوية رؤية معينة
للمستقبل .وسيتم استخدام القاموس الجامعي/كتيب الرؤية
لعمل هذه الزوايا ،وترك عالمات سؤال للحضور من خالل املعرض
والنقاش الذي سيدور حول هذه.
الهدف االسايس من املعرض هو محاولة التخلص من املايض
الذي الزلنا عالقني فيه من خالل عرض املستقبل بطريقة اسئلة
للحضور .سيكون عنوان املعرض "الوطن هو املستقبل وليس
املايض فقط".
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سيكون املعرض عىل مدار  3ايام يعرض فيه املخيم ما ييل:
اليوم االول
املخيم املايض
من خالل عرض اعامل
االرسى التي يقومون
بها بالسجون.
عرض صور شهداء
املخيم وصور ملراحل
املخيم من بداية
تكوينه.
افالم قصرية يف زاوية
اخرى تحيك عن
املخيم ،والقرى املدمرة

اليوم الثاين
املخيم الحارض

اليوم الثالث
املخيم املستقبل

من خالل املعرضني
صورة املخيم ومدينة
الدوحة (تصميم فابيو) سنخلق ارضية جيدة
الستقبال الرؤية
وعمل نقاش عليها.
والفكرة االساسية من
صور للمخيم واملدينة املعرض وهي املستقبل
وتوضيح الفرق الوحيد واملخيم.
وهو االستثناء السيايس.
عرض تطور املخيم
من زوايا االجتامعية
والسياسية والتعليمية.
عرض كتيبات القاموس
الجامعي وعرض الفكرة
االساسية منها

53

02
فعاليات رمضـان
الفكرة االساسية من هذا النشاط هو استغالل فرتة رمضان واالستفادة منها
لخلق مامرسة جديدة لعرض الفكرة االساسية عن دور الجرس .كانت الرؤية
من هذا النشاط والذي ال زلنا بصدد التخطيط له هو استخدام الجرس كمكان
لتنظيم افطار جامعي يف رمضان من خالله سنعمل عىل اعادة احياء الحالة
الجامعية التي كانت موجودة يف بداية تكوين املخيم وفكرة املطعم الجامعية
الذي بني يف بداية املخيم والذي الزال ذكرى جميلة لدى االهايل .عن طريق
هذا النشاط سنعمل عىل احياء الفكرة الرئيسية للجرس التي كان تعرب عن
الحالة االجتامعية يف املخيم.
مقرتحات
 سيكون الجرس مطعم اليام محددة من رمضان ،باإلضافة اىل دعواتللمؤسسات وبعض العائالت .وبذلك سيتم جذب اغلبية اهايل املخيم ،واظهار
دور الجرس الحقيقي.
 ستقام بعض النشاطات الرمضانية كمسابقات لالطفال ،او مسابقات ثقافية،ستكون االسئلة حول املخيم واملناطق العامة والجرس واسئلة عامة ،هدفها
االسايس احياء الدور الثقايف للجرس.
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03
اعادة تصميم الجرس
هنالك عدة عوامل شاركت وساعدت يف الحد من استعامل الجرس كممر
مشاه ،ومن هذه االسباب الجهد املبذول لعبور الجرس ،لذلك كان من السهل
عىل املجتمع واالطفال عبور الشارع واستخدامه بالرغم من خطورته كشارع
رئيس بدل استعامل الجرس ،اضافة اىل ذلك ان العديد من الناس مل يدركوا
معنى الجرس وفكرته .ومن هذا املنطلق ومن اجل اعادة استخدام ،وتسهيل،
وتفعيل دور الجرس ،كان البد من النظر اىل اعادة تصميم الجرس مادياً
ومعنوياً.
اليوم أصبح شكل الجرس وحتى لونه مع ميض الوقت وعدم االستعامل ،أمر
عادي وال يلفت االنتباء كام يف السابق .وما نحاول القيام به هو محاولة اعادة
لفت انتباه االهايل لهذا الجرس وما بني من أجله ،بداية من خالل تغري لون
الجرس وإعطاءه لون جديد يلفت انتباه من مير بجانبه .سيتم العمل عىل
هذه الفكرة باملشاركة مع مبادرة االزقة وعدد من الرسامني واملجتمع املحيل.
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هنالك عده مقرتحات بالنسبة للغطاء (السقف) الخارجي للجرس ،وأحد
املقرتحات هو ازالته ليكون جرسا ً مفتوحاً .ومن أجل تطبيق هذه الفكرة
يجب اوالً استشارة لجنة الخدمات واللجنة القامئة عىل الجرس ومشاركتهم
بالفكرة .جاءت هذه الفكرة من امياننا بأن الجرس يجب ان يكون من ضمن
املجتمع وليس مغلقا مخفيا عن املجتمع ،اضافة اىل ذلك ان الجرس ميكن ان
يكون موقع للوقوف والتامل .لكن فكرة ازالة الغطاء رمبا لن يكون مرحب
بها من قبل لجنة الخدمات والجهات املسؤولة لعدة اعتبارات اهمها االمن
ولقربها من مدرسة الوكالة للبنات.
اما املقرتح الثاين يف حال قبول املقرتح االول ،وهو الحفاظ عىل الغطاء كام
هو مع عمل نوافذ ،تسمح بدخول الهواء الذي يغري جو الجرس ليكون صحياً،
ويكون مرئياً مبعنى ميكننا مشاهدة الجرس من الخارج والعكس.
اما املقرتح الثالث وهو ازالة من الغطاء والحفاظ عىل البقية ،أي ان نبقي
الغطاء عن املنتصف ونزيله عن االطراف او العكس.
اما بالنسبة اىل أرضية الجرس ،فتم بناؤها من االسمنت الصلب .ما نحاول
عمله هو اعادة تصميمه وبناءه بطريقة مريحة أكرث للسري وأسهل للتنظيف،
باالضافة اىل اننا نود استغالل الجرس من الداخل للرسم.
هنالك عده مواضيع تم مناقشتها خالل السنه االوىل من جامعة يف مخيم
مع املخيم بجميع اطيافه لنيل الرشعية لبدء العمل .لذلك احد االفكار التي
نود عملها ايضاً هو كتابة عبارات عىل الجرس قد تكون "اهال بكم يف مخيم
الدهيشة – مدينة الدوحة" يف منتصف الجرس .باالضافة اىل عمل مخطط
زمني يظهر املعنى الحقيقي للجرس والتحديات التي واجهها ،ورمبا هذه
ستكون طريقة جيدة لجذب املجتمع واظهار صورة مختلفة للجرس كام كانوا
يحملونه.
57

 تصوير يوفراج ،ليزا بيث ،سيديل58

04
الجرس كسوق مفتوح
نحن يف جامعة يف مخيم ،ندرك متاما انه من اجل اعادة تفعيل الجرس ،يجب
تطبيق نشاطات مختلفة كخطوة اوىل ملشاركة املجتمع املحيل واعادة احياء
الفكرة .لذلك فإن الجرس لن يكون فقط ممر مشاه بل ايضاً ميكنه ان يكون
سوقا مفتوحا.
ومن اجل هذا نود تحويل الجرس اىل سوق ملدة محددة .هذه الفكرة ستعمل
عىل دعم البائعني املحليني ،وجذب اهايل املخيم ومدينة الدوحة الستخدامه
وزيارته .هذا السوق سيعمل عىل خلق تفاعل مع االهايل واملجتمع يف بيئة
جديدة ومختلفة ،ولفت انتباههم اىل دور الجرس الذي ال يقترص عىل كونه
فقط للمشاه.
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للتواصـل معنـا
 تحدي التصورات،الجرس

www.campusincamps.ps/en/projects/reactivating-the-bridge
aysar.alsaifi@campusincamps.ps
isshaq.albarbary@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  ،GIZوهو 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:
الجرس ،تحدي التصورات
تحرير النص :

متارا أبو لنب
تصميم النسخة العربية:

متارا أبو لنب

صورة الغالف

قيص أبو عكر

“

ﺟﴪ ﺗﻢ ﺑﻨﺎؤه ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻣﺨﻴﻢ اﻟﺪﻫﻴﺸﺔ ،ﺟﴪ
ﻣﺸﺎه ﻧﺼﺐ ﻟﻴﺼﻞ ﺑني اﳌﺨﻴﻢ وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪوﺣﺔ ﻟﺘﻮﻓري ﻣﺮور آﻣﻦ.
ﻣﻊ ذﻟﻚ مل ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻢ اﻏﻼﻗﻪ ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟﺤني ﻇﻞ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻏري ﻣﺴﺘﻐﻞ وﻣﻬﻤﻞ.

www.campusincamps.ps

