تراث الالجئين
مشروع دار  //ساندي هالل وأليساندرو بيتي
التوثيق الفوتوغرافي من قبل لوكا كابوانو

قصة مرشوع ترشيح املخيم عىل الئحة الرتاث العاملي كأية قصة ،كل من عاشها عاش األحداث
بطريقته ،يرويها كل منا كام عاشها ومع َمن عاشها .أروي حكايتي هنا كام عشتها ،وال أعمم
نفس الحكاية عىل جميع من عاشها معي.
كيال أخلط بني قصتي وبني ما سمعت من قصص قررت أن أكتب قصتي بالعربية الفصيحة،
وأما القصص التي رويت يل فقد تركتها بالعامية أنقلها لكم كام سمعتها .أكتب كيال تضيع
حكايتي ،حكايتي أنا مع املخيم.
أروي الحكاية علَني أَ ِف بجزء ِمن جميلٍ ملخيم حضنني وعلمني وقلب مفاهيمي رأسا عىل
عقب.
ساندي هالل

ملف الترشيح للتراث العالمي
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حق العودة كنهج نضايل للتحرر

أسرتجع هذه الكلامت وأتساءل :كيف نشرتك بتحرير فلسطني
وتحرير أنفسنا بدون أن نتحمل جميعا ّهم العودة؟ هل حق
العودة هي مسؤولية الالجئني وحدهم؟ ملاذا ح ّملوا أنفسهم
وح ّملناهم نحن مسؤولية استيفاء حق العودة وحدهم؟ هل
خرسنا فقط بيوت الالجئني أم خسارتنا كانت كبرية عندما خرسنا
البحر املتوسط وحيفا ويافا وعكا؟ وبهذا خرسنا معنى أن نكون
جز ًءا من محيطنا ..كيف كانت ستكون حياتنا لو أن أم كلثوم
وفريوز استمررنَ يف الغناء عىل مسارح يافا وحيفا ،والقطار ما
زال يأخذنا من القدس إىل عامن وبغداد؟

تراث الالجئني

Refugee Heritage

أذكر أنه قبل أن أبدأ مشواري مع مخيم الدهيشة كان أصدقايئ
ومعاريف من الالجئني الفلسطينيني يرددون دوما خطاباً حفظته
غيباً ،وال بد يل أن أعرتف أنه كان يزعجني ومل أفكر أبدأ ما
كان مصدر انزعاجي مام كانوا يرددون :إننا نَ َع ْم نناضل جميعا
من أجل تحرير فلسطني ،ولكن نحن الالجئون قضيتنا أكرب..
يجب علينا الدفاع عن حقنا يف العودة ..تختلف عنكم أنتم
أهل الضفة الغربية الذين مل يتم تهجريهم القرسي عن بيوتهم
وأراضيهم ..نحن الالجئون خسارتنا كانت أكرب.
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هذا الكتاب يحاول اإلجابة ولو جزئياً عىل املعضلة الحقيقية ،أال
وهي كيف لنا اليوم أن نفهم حق العودة كنهج نضايل للتحرر
ينتمي إىل الحارض ،ويرسم لنا طريق املستقبل ،بدال من اعتباره
حقًا ضائ ًعا ينتمي إىل املايض.

دعوة إلنتاج عمل فني يف بينايل رواق الخامس :تعبئة امللف
عقدنا عدة جلسات بني مركز رواق ومؤسسة دار وبعض املشاركني يف الجامعة يف املخيم؛ للتحضري
للمشاركة يف بينايل رواق الخامس .قررنا يف هذا املعرض الفني أن نضع كلمتي "تراث" و"مخيم" سويا،
ونرى ما ينتج عن هذا التفاعل .كان مركز رواق وما زال من رياديي حفظ الرتاث يف فلسطني .يعود
لهم الفضل الكبري يف الحفاظ عىل العديد من القرى الفلسطينية يف الضفة الغربية .يف حني طاملا عملنا
نحن يف جمعية دار عىل إعادة فهم العالقة الوثيقة بني العامرة واالستعامر.

أىت ألول وهلة اقرتاح مخيم الدهيشة للرتشيح عىل الئحة اليونسكو للرتاث العاملي وكأنه
اقرتاح مشكوك فيه ،ال عالقة له بالواقع ليس فقط من قبل أهل املخيم بل أيضا من قبل
بعض الخرباء بالرتاث الذين يعملون يف رواق والذين كانوا مرتددين بعض اليشء ،متسائلني
أين الجامل املعامري يف املخيم؟ وما الذي يجب أن نحافظ عليه معامرياً؟

تراث الالجئني

Refugee Heritage

دعوتنا إىل املشاركة يف بينايل رواق حفزنا عىل إعادة التفكري والربط بني املخيم والرتاث .لذلك كلفنا
أنفسنا كفنانني ومعامريني بدون أن يكلفنا أحد ،بالتعاون مع بعض شباب املخيم الذين شاركوا معنا
يف برنامج جامعة يف املخيم ترشيح املخيم عىل الئحة اليونسكو ،ناقشنا الفكرة مع عدد من النخبة
السياسية املم ِثلة للمخيم .البعض منهم تحمسوا للفكرة ،واعتربوها فكرة غريبة ولكن مهمة ،والبعض
اآلخر تردد بعض اليشء ،ومنهم من دعا إىل تأجيل املوضوع اىل ما بعد حل قضية حق العودة مام
سيسمح بتحويل املخيم إىل متحف يحفظ تاريخه آنذاك.

توصلنا بعد نقاشات طويلة إىل أن الطريقة الوحيدة لرتشيح املخيم عىل قامئة اليونسكو هي من خالل
طرح الرتشيح كعمل فني من أجل اختبار الفكرة وتقييم عواقبها.
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قررنا اإلجابة عىل العديد من األسئلة املطروحة من خالل البدء ال ِج ّدي والحاسم يف تعبئة منوذج
الرتشيح يف اليونسكو .ترأس اليساندرو بيتي موضوع كتابة االستامرة يف مؤسسة دار ،شكلنا فريقا مع
اسحق الرببري ،ساندي رشاموي ،ميس منويل والسا كوهلر ،وبدأنا بشكل جدي بكتابة امللف الذي
ستجدونه مكتوبا باللغة اإلنجليزية عىل الجهة الثانية من هذا الكتاب .ولكني سأعطيكم هنا خطوطا
عريضة عام جاء فيه:

حتى يتم تسجيل أي موقع يف قامئة الرتاث العاملي ،يجب أن يكون للموقع قيم عاملية بارزة ،يتم
تعريفها عىل أنها (أهمية ثقافية و /أو طبيعية استثنائية جدا ً بحيث تتجاوز الحدود الوطنية ،وتكون
ذات أهمية مشرتكة لألجيال الحارضة واملستقبلية لإلنسانية جمعاء) --املبادئ التوجيهية لليونسكو.
تعترب اللجنة أن املوقع ذو قيمة عاملية بارزة ،إذا استوىف أحد املعايري التالية أو أكرث:
األول :ت ُحفة :متثل عبقرية اإلبداع البرشي.
الثاين :تأثريات :يعرض تبادالً هاماً للقيم اإلنسانية خالل فرتة زمنية أو داخل منطقة ثقافية يف العامل،
أو تطورات يف الهندسة املعامرية أو التكنولوجية ،أو الرصوح الفنية ،أو تخطيط املدن ،أو تصميم
املشهد الطبيعي.
الثالث :بُرهان :يحمل شهادة فريدة أو عىل األقل استثنائية عن تقاليد ثقافية أو حضارة قامئة أو
اختفت.

السادس :ذو صلة :أن يكون مرتبط بشكل مبارش أو ملموس باألحداث أو التقاليد الحياتية ،باألفكار
أو املعتقدات ،باألعامل الفنية واألدبية ،ذو أهمية عاملية بارزة.

السادس :يرتبط مخيم الدهيشة لالجئني بإميان استثنايئ بحق العودة الذي ألهم كالً من
الالجئني وغري الالجئني من جميع أنحاء العامل للنضال من أجل العدالة واملساواة.
مخيامت الالجئني هي عبارة عن تجسيد للقرى التي تم تدمريها إبَّان النكبة ،باإلضافة لكونها
إعاد ًة لتجميع الناس ،وخلقًا للروابط االجتامعية األصيلة يف تلك القرى .اإلقرار بأن الحياة يف
املنفى ذات معنى تاريخي هي طريقة لفهم اللجوء ،ليس فقط كنتيجة ساكنة لحالة مطلقة
من العنف ،بل أيضاً هي طريقة للنظر إىل الالجئني عىل أنهم جز ٌء من التاريخ ،وفاعلون فيه
وصانعون له ،وليسوا مجرد ضحايا فيه.
إن اإلقرار بأن املخيم هو موقع للرتاث يف حقيقة األمر ،يشكل طريقة مثىل لتجنب الوقوع يف
فخ العيش يف املايض ،واإلفراط يف تسليط الضوء عىل املستقبل مع االستمرار يف إنكار الحارض
بشكل شبه تام .عوضا عن ذلك ،فإن وجهة النظر تلك تتيح املجال بأن يكون املخيم موضوعا
سياسيا تاريخيا معارصا ،كام أنها تتيح إمكانية النظر إىل اإلنجازات التي متت يف الحارض ليس
فقط كتجسيد لحق العودة ،ولكن كخطوة نحوها.
إن االقرار واالعرتاف برتاث املخيم وتاريخه ،يعني االعرتاف بالوضع الحايل وبجرمية النكبة،
وبالتايل يؤدي إىل صياغة حق العودة بشكل فعيل.

تراث الالجئني

الخامس :استخدام األرايض :أن يكون مثاالً بارزا ً عىل وجود تجمعات برشية تقليدية ،أو استخدام
أر ٍ
اض ،أو استخدامات بحرية متثل ثقافة /ثقافات أو تفاعالً برشياً مع البيئة ،السيام عندما أصبحت
هذه االستخدامات ضعيفة تحت تأثري تغريات ال رجعة فيها.

الرابع :النمط البنايئ ملخيم الدهيشة يجسد ذكرى النكبة ،أطول وأكرب تهجري قائم يف العامل
حتى اليوم ،ويف نفس الوقت يعرب عن حيز استثنايئ اجتامعياً وسياسياً.
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الرابع :منطية :أن يكون مثاالً بارزا ً لنمط معامري أو تكنولوجي ،أو مشهد طبيعي ميثل مرحلة /مراحل
مهمة يف التاريخ البرشي.

املعيارين الرابع والسادس.
يف هذا امللف نقرتح ترشيح مخيم الدهيشة لالجئني َوفق
ِ

تراِث الالجئني يف معرض أبو ظبي
يف ذات الوقت الذي كنا به يف خضم إعداد وتعبئة ملف ترشيح املخيم عىل الئحة اليونسكو ،كان
لنا نقاشات طويلة مع سلوى مقدادي عن إمكانية عمل معرض استعادي ألعاملنا الفنية يف جامعة
نيويورك يف أبو ظبي .تحمست سلوى ملرشوع تراث الالجئني ،وقررنا إعطاء هذا املرشوع حصة األسد
يف املعرض ،بينام طرحنا الفكرة وناقشناها يف بينايل رواق ،قررنا أن نقدم هذا املرشوع كعمل فني
يأخذ شكال مادياً ملموساً داخل رواق الفن يف حرم الجامعة يف أبو ظبي.
يأيت الفن بعدة أشكال ،هذا العمل الفني ال يأيت عىل شكل لوحة فنية أو عمل مركب بل يعرب عن
هم من العمل الفني.
سري عملية الرتشيح ذاتها ،فتصبح عملية التوثيق ومحاولة الرتشيح نفسها جز ًءا ُم ً
وبالفعل كجزء من هذه العملية قمنا بتوكيل لوكا كابوانو (مصور إيطايل تم تكليفه يف السابق بتوثيق
املعامل اإليطالية التي تم إدراجها عىل الئحة اليونسكو) بتصوير معامل املخيم بنفس الدقة الّتي صور
فيها املعامل اإليطالية .عملنا يدا بيد مع لوكا لنفكر بالصورة التي نريد أن نعرضها عن املخيم ،وبعد
حوارات طويلة قررنا أ ْن نصور املخيم يف الليل .املخيم يختلف جذريا بني ليله ونهاره .وكأن املخيم يف
أعني من يعيش خارج املخيم ،ويف أعني الكامريا التي تصوره نهارا ً ال ينتهي.

فؤاد اللحام:

		

ساندي هالل:

		

أسامة الجعفري:

فؤاد اللحام:
		

نارص رمضان:

بتعرف ليش؟ ألنو إلها عالقة يف الحالة التي عشناها ،أنا عشت خمسني سنة قبل أوسلو وطن افرتايض أقامته
منظمة التحرير ،تخيل؟!
الصورة اإلنسانية فقط هي اليل بتخليني أتعاطف مع شخص ما عمري شفته يف إيرلندا.

البوابة تغلق ،وبنعيش خلف هذه البوابة حالة من النضال ،حالة من االشتباك ،حالة من الرصاع املتواصل مع
اإلرسائيليني ،حالة من الهدوء ،حالة من الحب ،حالة من شخص جالس يسكر ،حالة من الفوىض.
وبنعيش حالة من الغراميات كل ليلة يف الحارة إيش فوق الدار وإيش جنبها.

ساندي هالل:

أنا الحظت أن معظم املصورين بيصوروا املخيم بس بالنهار علشان يصوروا املأساة؛ ألنه املأساة واضحة يف
النهار .يعني الصورة النمطية اليل تعودنا عليها للولد الحايف والشوارع التلفانة.

		

		
		

فؤاد اللحام:

		
		

أسامة الجعفري:

		
		
		
		

احنا ما كان عنا أبدا حياة واقعية ،طول عمرنا حياتنا ُمتخيلة! يعني منظمة التحرير االفرتاضية عملت وطن
افرتايض رسمناه عىل شكل قصيدة وشعر ولوحة رسم ،كل واحد فينا رسمه بطريقته ،ونحن اخرتنا األجمل
وعندما جاء واقع الحال ،أي أوسلو تحطمت املزهرية وتكرست ،وما استطعنا أنه نجمعها.
أنا أرى املخيم يف قدرته عىل التكيف ،يعني هو ما بني الثابت واملتحول .يعني نحن نكون جالسني عىل الربندة
وبنطّلع عىل التلفزيون وأنا حاط أرجيلتي ومستانس .يف اللحظة التي يدخل فيها الجيش تنقلب حياة جديدة،
بخبي األرجيلة وبحط مفتاح السيارة يف جيبتي الين بتوقع أنه ميكن شخص يتصاوب ،والزم أكون جاهز
بسياريت لنقله إىل املستشفى .ندخل يف الحالة النضالية بثواين وبكبسة زر ،بنكون يف حالة طبيعية وبندخل يف
حالة مواجهة مع السلطة خالل لحظات.

21

20

		
		

أنا كل ما مشيت يف زقاق الدهيشة يف الليل بشعر أنه فش محل يف بيت لحم أكرث حيوية من املخيم ،إضاءة
خفيفة ،أصوات جاية من كل زاوية ،روائح أشكال وألوان.

فؤاد اللحام:

		

نارص رمضان:

يا سالم ،بتعريف يا ساندي ليش لليوم قضية األسري الفلسطيني فش حدا قابضها يف العامل؟ بتعريف شو السبب؟
احنا داميا بنظهر األسري الفلسطيني كأنه بطل ،ما بعيط وال ببيك وال بشيك .ليش ما بنظهر األسري الفلسطيني
يف أذهاننا إنه إنسان عادي بتخبى تحت البطانية علشان يتذكر زوجته ويبيك؟

نارص رمضان:

يف لحظة واحدة ممكن لجميع هذه الحاالت أن تصبح حالة واحدة يف ساحة املواجهة .ويف لحظة تلقانا
جالسني عايفني حالنا .خلف البوابة بتالقي كل إيش.

		

فؤاد اللحام:

العامل تعود ع صورة الولد املشلح القاعد ع الحيط وبوكل بخبزة يف الزاوية.

هذه الصورة اإلنسانية اليل احنا افتقدناها ،يعني اليل بيعيش يف أمريكا بيشوفنا جامدين ،حاملني سالحنا وبدنا
نقتل ،ما عمرو شاف إنسانيتنا وال ليش بدنا نقاتل ،هو ما بتضامن معنا النه غري قادر انه يشوفنا عىل حقيقتنا
وال قادر ايشوف انه بنقاتل ألننا نريد الحياة.

ساندي هالل:

		

ساندي هالل:

أصال فش حدا يف العامل يرى الالجئ من منظور أن إله حياة خارج اإلطار النمطي ملأساة لجوئه.

		

أجمل يشء يف املوضوع هو أن النهار بيصور املخيم كأنه مكان عام مفتوح بتعرفش مني بدخله ومني بطلع
منه ،أما يف الليل املخيم بيصري خاص محصور فقط عىل أهل الدهيشة .يشء رائع جدا.

بالضبط ،لوكا يف نظري استطاع إنه يلتقط بعدسته هذه البوابة ،يعني الدهيشة يف الليل مختلفة متاما عن
الدهيشة يف النهار.

فؤاد اللحام:

نارص رمضان:

أنا ال يشدين أن أظهر يف قصة البؤس النمطية الواحدة ،صوروا الدهيشة كأنها بوكس ،يلعن أبو البوكس يف عزا
أمه ،انا اليل بيشدين هو اإلنسان ابن املخيم وكيف بتظهر انسانيته يف البحث عن الحياة.

فؤاد اللحام:

فؤاد اللحام:

		

فؤاد اللحام:

يعني املخيامت هي قصة بقاء.

أنا أرضبت ثالثة أيام تضامنا مع بويب ساندرز مناضل يف الجيش الجمهوري تويف مرضبا عن الطعام يف سجون
بريطانية.

أنا داميا كنت أقول إنه الدهيشة هو املكان الوحيد اليل يحتوي عىل بوابة افرتاضية ،يوجد بوابة افرتاضية
ليست مادية ويف الليل تغلق.
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ليل املخيم يذكرين بحوار كان يل مع بعض األصدقاء من مخيم الدهيشة ،والذين عندما ذكرت لهم أننا
قررنا تصوير املخيم يف الليل تفاعلوا مع الفكرة وعربوا هكذا عن ليل املخيم:

نارص رمضان:

أنا بالنسبة إ ّيل مش املأساة اليل بتشدين وبتأثر يف ،أنا بشتد للحالة اإلنسانية مش للأمساة .يعني الحاجة
للحياة والبحث عن األفضل هي الحالة اإلنسانية الطبيعية حتى يف أصعب الظروف.

"افتتح رواق الفن بجامعة نيويورك أبو ظبي يف ربيع  ٢٠١٨أول معرض استعادي مؤسيس للفنانني واملعامريني
ساندي هالل وأليساندرو بيتي ،حيث يستكشف الثنايئ الفني حالة (اللجوء) ،وهي حالة يجب أن تكون
املؤقتية من مميزاتها ،إال أنها أضحت واقعاً دامئا للعديد من الشعوب.

وتتوىل سلوى املقدادي األستاذة املساعدة يف جامعة نيويورك أبوظبي وإحدى أهم القامات البارزة يف توثيق
تاريخ الفن الحديث بالعامل العريب ،مهام التقييم الفني بالتعاون مع بانة قطان ،القيمة الفنية السابقة ملعارض
رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي".

كنت سعيدة بافتتاح املعرض ،تنقلت كالطفلة بني الصور املضيئة ،والتي أراها ألول مرة معروضة يف
حيز فني.
أنظر وأحدق إىل تفاصيل الصور املضيئة وكأنني أرى املخيم للمرة األوىل.
سبعون عاما من حياة املخيم تكمن يف هذه التفاصيل الدقيقة ،الصغرية.
باب محل تجاري ميلء بالشعارات ،بلكون منزل محاط بقوارير األزهار والريحان والنعنع.

ذكرين هذا البيت الحجري بزياريت لبيت أم أيرس الصيفي يف يوم بارد من أيام الشتاء .ذهبنا إىل بيتهم
وجلسنا يف غرفة الضيوف ،الغرفة تتوسطها مدفأة حطب كبرية ،أم أيرس كانت تحرض فطائر الجبنة
والزعرت ..أكلنا الفطائر الساخنة مع الشاي والنعناع ..أيرس ابنها كان يشاركنا يف مرشوع جامعة يف
املخيم ،كام كان مشاركا أيضا يف كل النقاشات التي دارت حول أهمية تراث الالجئني ،واتفقنا سويا
أن نروي قصة بيت أيرس كجزء مهم من تراث هذا املخيم .قررنا تسجيل قصة بيوت املخيم من أجل
حفظ تراثها.
ذهبنا إىل بيتهم بنية مسح البيت وقياسه ،التدقيق يف تفاصيله ورواية حكايته ،بعدما رشبنا الشاي
وأكلنا الفطائر انترش من كان معي لقياس حيطان البيت ..فتحوا ورشة عمل يف البيت ..أم أيرس تثق
بابنها ..تعلم أنه ال ميكن أن يدخل يف مرشوع يرض بحق العودة ،ولكنها ارتابت ..ملاذا قياس بيتي
ورواية حكايته؟ بقينا أنا وهي يف الصالون والبقية انترشوا يف أركان البيت.
سألتها :هل تحبني هذا البيت؟
قالت مرتابة :بنيته حيطة حيطة ..هل ترين هذا الجزء من البيت؟ بنيته وزوجي يف السجن خالل
االنتفاضة األوىل.

أُدقق يف واجهة بيت كل لون دهان مختلف فيها عن اآلخر ..أتخيل ما وراء هذه األلوان ..إخوة كربوا
يف زقاق املخيم ،تزوجوا ،أضافوا غرفة ،ومن ثم بيتًا ،ومن ثم غرفة أخرى ..حياة تراكمت عىل جدران
املخيم.

سألتني ويف نربة سؤالها شك فيام يعمل هؤالء املهندسون يف بيتها :ملاذا يقيسون حيطان البيت؟

أضواء املخيم الخافتة.

أجبت :ليك نحفظ الحكاية.

قل ابن مخيم عائدا إىل املخيم يف وقت متأخر من الليل ،أ ٌم قلقة تنتظر عودة ابنها
التاكيس األصفر يُ ُ
إىل البيت.

سألت :أية حكاية؟

صورة زقاق يعرب عن ليلة هادئة يف املخيم بدون وجود عساكر االحتالل اإلرسائييل.
هذه الصور أخذتني من أبو ظبي وحرم الجامعة األمريكية بعيدا إىل زقاق املخيم ،إىل األصوات
القادمة من داخل البيوت ..إىل رائحة البندورة والباذنجان والفالفل املقيل.

أجبت :حكاية بيتك وبيوت املخيم ومؤسساته وشوارعه ..نريد أن نسجل تاريخ املخيم.
ارتابت أكرث وسألت :وحقنا يف العودة إىل بيوتنا يف قرانا التي ما زالت تنتظرنا حتى اآلن؟ هل هذا
املرشوع يؤثر عىل حقنا يف العودة؟ أنا ال أريد هذا البيت يف املخيم ،أريد أن أعود من حيث طردت.
هذا حقي ولن أتنازل عنه أبدا.

23

22

بيت الصيفي يف مخيم الدهيشة

تراث الالجئني

Refugee Heritage

يتضمن املعرض سبع تركيبات فنية ،تقع ثالث منها خارج جدران املعرض ،إضافة إىل إحياء خمس من أشهر
الرتكيبات العائدة للفنانني حتى اآلن ومنها« :الخيمة االسمنتية»« ،التجمع العام»« ،متالزمة رام الله»« ،كتاب
املنفى» ،و«مجاورة/مدرسة الشجرة» .ومن بني اإلبداعات الفنية املعروضة عمالن جديدان تم تصميمها
خصيصاً لهذا املعرض« :املضافة/غرفة املعيشة» و«تراث الالجئني».

تجدون املزيد من الصور من معرض ابو ظبي عىل الصفحات ()267-266

التقت لوكا كابوانو بعدسته ليل املخيم بناء لدعوتنا له اللتقاطها لتناسب ملف اليونسكو ،كام عمل
سابقا يف املواقع االثرية االيطالية ،عرضنا هذه الصور يف معرض أبو ظبي بشكل صور مضيئة بأحجام
كبرية؛ إلعطاء من يشاهد املعرض الفرصة عىل التجول بني هذه الصور ،وكأنه يتجول يف ليل املخيم.
ُعر َِض تراث الالجئني ضمن مجموعة كبرية من أعاملنا ،استطعنا أخريا ً ألول مرة رؤية أعاملنا يتحدث
بعضها إىل البعض اآلخر يف نفس الحيز يف مدينة أبو ظبي .واستطعنا أن نحقق ما كنا نحلم به مع
سلوى منذ سنني .وتم اإلعالن عن املعرض عىل صفحة رواق الفن يف جامعة نيويورك أبو ظبي بالشكل
التايل:

مشاعر متضاربة كانت تراودين وأنا أنظر إىل هذه التفاصيل الدقيقة من ليايل مخيم حفظت أزقته،
عشقتها ،تعلمت مع الزمن كيف يل أن أفهمها ..مل أولد يف أزقته ،لست "بنت مخيم" لكن املخيم ترك
آثا ًرا يف كل طريق سلكته .أقف أمام هذا البيت الحجري أتأمل أقواسه ..ثباته ..قامته ..وجوده عىل
مشارف املخيم ،أحدق يف صورة هذا البيت الحجري وأتأمله ،أتأمل كيف ُوضعت حجرة تلو األخرى،
سنة بعد األخرى ،أتساءل :هل من حق هذه العائلة بناء الحجرة تلو األخرى أم أنهم يعبثون يف حق
العودة؟ هل قبلوا املخيم وط ًنا؟ هل خانوا قضية العودة؟ هل فقدوا األمل يف حقهم يف العودة إىل
بيوتهم؟ هذا البيت الحجري ينظر إيل ويسألني :ما معنى وجودي عىل مشارف املخيم؟ أنا موجود
هنا ولكن أنتم جميعا مبا فيكم أهل املخيم يتظاهرون وكأن ليس يل وجود .هم ما زالوا يتكلمون عني
وكأين خيمة بال قيمة يهدمونها يف ملح البرص من أجل العودة إىل الوطن املفقود ..أنا بيت حجري ال
أحد يريد االعرتاف بوجوده ،وال حتى أهل هذا البيت الذين آويتهم بني جدراين.

مل تجبني ونظرت إيل يف تحد تنتظر جوايب؟ مل يعجبها أنني أجبت سؤالها بسؤال آخر.
أكملت :ولكن أليس بيت املخيم من حقك أيضا؟
مل تجب وبقيت تحدق يف وتنتظر جوابا يقنعها.
أكملت :أنا أعتقد أن لك الحق يف البيتني؛ بيت املخيم وبيت القرية ..لك كل الحق يف بيتك يف املنفى
يف املخيم ويف بيتك األصيل يف القرية املهجورة.
عم الصمت لوهلة ،غري أن هذه املرة تغريت نظرتها نحوي ..شعرتُ بِفضولها ورغبتها يف السامع أكرث،
لكنها صمتت ونظرت إيل ألكمل حديثي.

صمتنا لوهلة فأكملت :ألنكم شعرتم بالقوة! والقوي يطالب بحقه.
ولكنني عندما كنت أسأل أهل املخيم عن هذه اإلنجازات كانوا دامئا يرتابون من سؤايل ويقولون يل،
نحن ال نكرتث بهذه اإلنجازات .فهي ال تعني لنا شيئًا ،مستعدون أن نهدم كل يشء بنيناه هنا يف
املنفى لنعود إىل بيوتنا التي ُهجرنا منها .أتذكر مرة دخلت إىل بيت صغري يف املخيم فيه حديقة وبركة
سباحة وأطفال يسبحون .سحرين املشهد وقلت لرب البيت :يا للهول بركة سباحة يف املخيم؟ شعر فورا
وكأنني أعاتبه عىل ما فعل وبدال من أن يقول يل :أطفايل حرموا من البحر الذي كان يتمتع به جدهم
يف طفولته ومن حقهم بركة صغرية يف هذا املنفى القايس ،أجابني وكأنه مذنب :انظري هذا كله ال
يعني يل شيئا ،سأهدم كل ما حويل اآلن من أجل العودة إىل قرية أجدادي.
شعرت باألمل ملا سمعت ..ليس نكبة واحدة بل نكبتني .األوىل تكمن يف خسارة أهل املخيم لبيوتهم،
والثانية تكمن يف اضطرارهم اليومي إلنكار واقعهم وإنجازاتهم يف املخيم ألنهم خائفون عىل أن
التاريخ سينىس لجو َءهم ..هم خائفون أنهم إذا ما أصبحوا ينتمون إىل املخيم فإن انتام َءهم هذا
يُفقدهم انتام َءهم إىل قراهم املسلوبة .هل حب املخيم ميحي حب القرية؟ أو عله يقوي ويعزز حب
الالجئ لقريته األم .هذه القرية التي ما زالت تلعب دورا مهام يف الرواية التاريخية الفلسطينية كونها
مصدر ارتباط بفلسطني كهوية لِشعب يُحرم من حقه يف تقرير مصريه والعيش بحرية.

ملاذا ال تدافعني عن انتامئك للبيتني؟ بيت املخيم الذي من حقك أن تحبيه ،ال أحد يف هذا الكون
يستطيع عتابك عىل حبك لبيت بنيتيه بيديك ورأيت أبنا َءك يرتعرعون فيه ،وبيت العائلة الذي سلبوه
منك ومن حقك التاريخي أن تدافعي عنه حتى آخر يوم يف حياتك؟

بدأت قصتي مع مخيم الدهيشة ملا تزوجت ..أنا أهيل كانوا عايشني يف املدينة .كنا فقراء بس حياة الفقر يف
املدينة غري عن حياة الفقر يف املخيم .أول يوم بعد عريس كنا يف الغرفة التحتانية ،غرفة وكالة بال سقف مغطية
بألواح الزينكو .بتذكر رصخت وقلت لجوزي :سحلية سحلية ،سحلية نازلة علينا .فجوابه كان بكل بساطة:
عادي شو يعني ،ما تخايف فش مشكلة.
حاميت كانت تشتغل ورشت يل دار بغرفتني وكالة ،بس علشان جوزي خالد كان ايضل يف السجن أمي وحاميت
اعتقدوا انو الدار شؤم .علشان هيك بعنا الدار بغرفتني الوكالة ،وانا بعت ذهبايت ،وقررت اشرتي الدار اليل
جنب دار حاميت ،ثالث غرف وكالة وكان الدار سعرها  ١٥٠٠دينار يف سنة  .١٩٨٥بدون علم الوكالة (األنروا)
خزقنا فتحات بني الثالثة غرف اليل اشرتيتهم مع بيت حاميت علشان نتوسع.
بتذكر جارنا كان زارع أشجار بجانب غرفة الوكالة ،وكان كل ما سقى شجراته املية بتفيض علينا والغرفة عنا
بتصري بركة بنصري نجدف فيها.
كان حامي فهامن كتري ،دار باله داميا عىل الغرف اليل جنب دارنا ألنه أصحابها أعطوه املفاتيح قبل ما
يسافروا ،صحابها ما عمرهم رجعوا من السفر والدار شوي شوي يف اليل حواليها صارت النا.
انا اليل زرعت كل حوالني الدار ،هذه الجوزة أجتني قمع صغري ،بحب شجرة الجوز ،بعد سبع سنني من ملا
زرعتها طلعت هذه السنة جوزتني ،يا ريب قبل ما يصري يف ايش ابلش أشبع من شجرة هالجوز!
حالوة املخيم يف ناسه ،نحنا بنساعد بعض ،دورنا مفتوحة عىل بعض ،بنطبخ مع بعض وبنطعمي بعض ،فش
حدا بطبخ طبخة اال وبوزعها عىل الجريان .انا عشت يف املخيم  ٣٠سنة ،انا ملا جيت عىل املخيم كانت الشوارع
تراب ،كان لسا يف طوابني (الفرن يف الحارة) يف املخيم .عالقتي يف املدينة بس من خالل اهيل ،ما بقي عندي
صحاب يف املدينة .رصت حاسة حايل بنت مخيم.
جوزي انسجن واحنا لسا عرسان ،الناس كانت داميا حزنانة عيل ،كانو داميا حاسني إين صغرية ألتحمل انه
جوزي يف السجن.
أنا اتجوزت يف  ،١٩٨٤ومن يومها وجوزي يف السجن ،الدار اليل احنا فيها بنوها صحاب جوزي ،كلهم كانوا
ييجوا يساعدوا ،املوارسجي ،الحداد ،البنا ،البليط .زمان كان كل حدا قادر يساعد كان يساعد .فش انه ندفع
يومية للناس عىل شغلهم ،كان كل اليل بقدر يدعم اآلخر يدعم بدون مقابل.
جوزي كان استاذ ،وكان ملا يكون برة السجن يعلم كل طالب املخيم بدون مقابل وحملوا له الجميل وكل حدا
كان يقدر يساهم يف بيتنا ساهم.
قلت لطارق صاحب جوزي ،اليل كان هو املنظم لألصدقاء وخالد يف السجن علشان يبنوا يل البيت ،انه نفيس
يكون عندي برندة يف بيتي بس لألسف ما زبط وقتها يسوويل برندة يف الدار .بس وقتها أرصيت إنه والدي
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أم أيرس كانت مشدودة جدا ملا أقول ..نعم هي تعرف ما يقوله أهل املخيم ملن هم ليسوا من أهل
املخيم ،ولكن تريد أن تعرف أكرث عن نوايانا ونوايا هذا املرشوع .شعرت بفضولها واهتاممها ملا أقول
وسألتها:

أجبت بدوري :سأل ِتني يف البداية عن أية حكاية نتكلم ..هذه هي الحكاية ،ومن هنا بدأت أم أيرس
يل حكايتها:
تقص ع ّ
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أكملت :منذ أول يوم يل يف املخيم كنت مندهشة ملا استطاع أهل املخيم من إنجازه يف املنفى ،يف أقل
من نصف كيلومرت مربع .يف مخيم الدهيشة تنترش أكرث من أربعني مؤسسة ،نشاطات للكبار والصغار،
غرف تضاف كل يوم إىل املخيم ..مل يَ ِك ّل الناس أبدا من تحسني حياتهم يوما بعد يوما ،وهذا زاد
متسكهم يف حقهم يف العودة ومل يقلل منه .هل تعرفني ملاذا؟

تجدون املزيد من الصور عن بيت الصيفي عىل الصفحات ()63-60

سألت :وهل حبك لبيت بنيتيه يف املخيم وربيت فيه أطفالك يحرمك من املطالبة يف حقك يف العودة؟

انتبهت أكرث وشعرت أنا بارتياحها وكأنني أشعلت موسيقى جميلة راق َْت ألذنيها وروحها ،وقالت يل
وبعض بريق األمل يشع من عينيها :أحببت جدا ما تقولني ،أقنعني وأراحني ،ولكن هل تعتقدين أن
هذا ممكن؟ البيتان؟ القرية واملخيم؟

ملا يتجوزوا الزم يكون عندهم برندة ،أحىل ايش يف الدار الربندة .خالد جوزي مش فايض يفكر يف الدار ،فايض
بس للسياسة ..ما عمره حلم بالربندة زي ما انا حلمت فيها .احنا نساء املساجني يف املخيم اضطرينا نبني
بأيدينا بيوتنا ،ما كنا بنقدر نعتمد عىل أزواجنا يف أي يش بيخص البيت ..كانوا داميا مقضيني وقتهم بني السجن
والسياسة .أوالدي االثنني بلشوا حياتهم بدون ما يعرفوا أبوهم ،ملا طلع من السجن قالوا يل يف غريب يف دارنا.

قصة دار الصيفي هي قصة مخيم .رجال ونساء املخيم بنوا بيوتهم طوبة طوبة ..كلام كانوا عىل وشك
بناء حائط جديد كان ال بد لهم أن يأخذوا موافقة جريانهم ..والحارة.
أم أيرس تعطي للمثل العريب الذي يقول الجار قبل الدار أهمية كبرية .وهو وبالفعل من أهم قوانني
العامرة يف املخيم .هل من الجدير بنا اليوم التفكري يف هذا اإلرث االجتامعي الذي تم عىل أساسه بناء
املخيم عىل أنه تناقل من القرية إىل املخيم من جيل اىل آخر ..فإن مل يكن هذا تراث إذا فام هو تراثنا؟

وخلف مثل "الجار قبل الدار" قصة جديرة بالذكر تعود إىل رجل كان جا ًرا أليب دف البغدادي .فقد
اشتدت حاجة هذا الرجل وكرثت عليه ديونه ،فام كان منه إال أن يلجأ لبيع بيته .وبالفعل عرض
منزله للبيع مقابل  1000دينار ،وكان منزله يُقدر بـ  500دينار فقط .وهكذا أخربه معظم جريانه ،وملا
كرر عليه أىب دف البغدادي معلومة تقدير املنزل بـ  500دينار ،قال له :إين أبيع املنزل بـ  500دينار،
والجريان بـ  500دينار .فتفاجأ أبو دف البغدادي برده فام كان منه إال أن قدم له العون واملساعدة
وسدد له ديونه .وأكد الرجل أنه عندما اشرتى منزله قبل  20عام كان يفكر يف الجرية والتي ربطته
بهم عالقة أخوة وصداقة ،ووجد منهم طيبة أصل ،وملا تزوج أبناؤه ورحلوا عنه ،رفض أن يرتك عرشته
وجريته التي يرى قيمتها من قيمة منزله.

"يف الخرب الذي نرشته صحيفة «هآرتس» عن قرار اليونسكو بإدخال مدينة الخليل يف الئحة الرتاث العاملي
بصفتها مدينة فلسطينية يتهددها االحتالل ،روت الصحيفة عن مشادة حصلت قبل التصويت بني املندوب
اإلرسائييل لدى اليونسكو شاما هاكوهني ومندويب فلسطني ولبنان .الصحيفة مرت عىل املشادة التي حصلت
بني النقيب جاد تابت (ممثل لبنان يف لجنة الرتاث العاملي) وسفري فلسطني يف اليونسكو إلياس صنرب من
جهة والسفري اإلرسائييل من جهة أخرى مرورا عابرا .فاملشادة مل تكن سوى التعبري األكرث وضوحا عن صلف
املندوب اإلرسائييل وعنرصيته ووقاحته ،الذي مل يجد ما يقوله أمام امللف املمتاز الذي أعده جاد تابت سوى
التهديد والشتائم واالتهام بالالسامية والرتكيز عىل مرحاض منزله املعطل ،مشبها مصري قرار اليونسكو مبصري
البقايا التي يبتلعها املرحاض!
مل يتوقف السفري اإلرسائييل مدعوما باألمريكيني عن التالعب بكل يشء ،طلب من الحضور الوقوف دقيقة
صمت لذكرى ضحايا املحرقة النازية ،وعندما طلبت املندوبة الكوبية الوقوف دقيقة صمت لذكرى ضحايا
االحتالل اإلرسائييل يف فلسطني رفض أن يقف .حاول منع التصويت ،وقبل ذلك قام سكرتري اللجنة بالتالعب
مبحتوى القرار قبل أن يجربه جاد تابت عىل سحب تعديالته ،ثم طالبت إرسائيل بتصويت رسي ،وبعد كل
ذلك انترصت أغلبية الثلثني للقرار ،وصارت املدينة القدمية والحرم اإلبراهيمي عىل الئحة الرتاث العاملي كأرض
فلسطينية.
تحية للمعامري اللبناين جاد تابت الذي أرشف عىل إعداد امللف وتوثيقه مقدما صورة بهية عن دور املثقف
يف مقاومة االحتالل والتمسك بالقيم األخالقية والدفاع عن الحقيقة والحق".

أشارككم ما كتب الياس خوري عن جاد تابت ألعرب عن مدى سعاديت عندما قبل دعوتنا له لحضور
معرض أبو ظبي ،وعندما قبل بعد ذلك بعدة أشهر دعوتنا له لحضور معرض كاسيل يف أملانيا .وهناك
جاء جاد تابت بعد أن قرأ بالتفصيل كل جزء كتبناه يف ملف ترشيح الدهيشة ،ويف محارضته لنا يف
كاسيل اقرتح أن نتقدم إىل اليونسكو ليس لرتشيح مخيم الدهيشة فقط بل اقرتح أن نتقدم برتشيح
تسلسيل .عندما سمعته يتحدث عن ترشيح تسلسيل اعتقدت أنه كان يدعو لرتشيح ال  ٥٨مخيام
للفلسطينيني يف الشتات ،ولكنه فاجأنا جميعا باقرتاحه بأن ما يعنيه يف الرتشيح التسلسيل هو :أن
نرشح الدهيشة مع ال 44قرية التي هُجر منها أهل مخيم الدهيشة ،باعتبار املخيم هو االمتداد
لهذه القرى والحاضن لرتاثها .هذا االقرتاح كان تحوال مهام يف سياق املرشوع .مع أين كنت مقتنعة
بأهمية إدراج املخيم يف اليونسكو ،إال أين كنت خائفة بعض اليشء من ماذا يعني ذلك بالنسبة لحق
العودة؟ اقرتاح الرتشيح التسلسيل يعني :أن ما الذي سيتم الحفاظ عليه هو ليس فقط تاريخ املخيم،
بل األهم من ذلك أن املخيم بذلك يصبح الحافظ الرشعي لرتاث النكبة والقرى املهجرة.
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يقدر ويرى أهل املخيم كل يوم أن قيمة املخيم يف جريانه ،ولكن من املهم هنا أال نقترص فقط
عىل الجريان فإن الدار أيضا لها قيمة ،ليس فقط يف قيمتها املادية ولكن فيام تحمله من قصص
وحكايات تراث فلسطني .ليس تراث املخيم فقط بل الرتاث الذي حمله أهل املخيم معهم
من قراهم املهجرة ..الحارات تحمل أسامء القرى ،الجدران مغطاة بأسامء وأشكال وبيوت
القرى املهجرة ..تاريخ النضال يف املخيم مسجل عىل جدرانه وبني أزقته ..جزء كبري من تاريخ
فلسطني بعد النكبة مسجل يف حارات وأزقة وأبنية املخيم ،فكيف لنا إعطاء قيمة لهذا الرتاث
بدال من الخوف أنه سينسينا القرية املهجرة؟ أما حان الوقت لنفهم أن املخيم هو امتداد
للقرى واملدن املهجرة والحافظ األسايس لهذا الرتاث؟

تعرفنا ألول مرة عىل جاد تابت يف معرض أبو ظبي ،عندما دعوناه للمشاركة يف يومني من املحارضات
حول تراث الالجئني .كنت قد رأيته قبل ذلك عىل شاشة الكمبيوتر خالل تصويت أعضاء اليونسكو
عىل قبول إدراج مدينة الخليل عىل الئحة الرتاث العاملي .وقرأت عنه عدة مقاالت ،منها ما كتب
الياس خوري يف صحيفة القدس العريب يف  ١٠يوليو لعام  ٢٠١٧يف مقالة عنوانها (الخليل تراث املقاومة
والحرية) والتي جاء يف بدايتها ما ييل:
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قانون الجار قبل الدار

الرتشيح التسلسيل :الدهيشة مع ( )44قرية التي ُهجِ ر منها
أهل مخيم الدهيشة

عىل إثر محارضة جاد تابت واستعدادا ملعرضنا االستعادي املقبل يف متحف الفانآيب يف هولندا ،قررنا
توكيل لوكا كابوانو ،نفس املصور اإليطايل ،مرة أخرى لتصوير األربع وأربعني قرية التي تم تهجري
الجئي الدهيشة منها .نقلنا الصور املضاءة من معرض أبو ظبي إىل متحف آلفانآيب ،ولكن هذه املرة
كل من هذه الكتب يحتوي
أضفنا اربعة وأربعني مصطبة اسمنتية مربعة ،وضعنا فوق كل منها كتاباٌ ،
عىل معلومات أساسية عن حالة القرية الحايل ومجموعة من الصور التي التقطها لوكا للقرية .كان
هدفنا من هذا العمل الفني يف متحف الفانايب هو أن يعيش املشاهد تجربة التنقل بني املخيم والقرى
املهجرة التي هي مستحيلة اليوم يف واقعنا الحايل .هذه القرى التي يستطيع الالجئ أن يصل إليها عىل
األقدام كام هجر منها عىل األقدام وال تبعد كثريا عن املخيم .ولك َن الالجئ محروم من أن يصلها ،إال إذا
كان حامال لجواز سفر أجنبي ،كام هو الحال مع لوكا املصور اإليطايل ،فإن بإمكانه التجول بني املخيم
وقراه .توثيق املخيم والقرى عىل حالها اليوم ،ووضعهم يف نفس املكان داخل متحف ،والتجول بني
املخيم والقرى فرض أسئلة كثرية منها :كيف ومتى سنعود؟ ما الذي سنعود له؟ ماذا حصل اليوم يف
هذه القرى وكيف تحولت؟ ماذا حصل للمخيم بعد سبعني سنة؟ وما الذي سنحافظ عليه يف املخيم؟

التحقت باملخيم يف عام  ٢٠٠٦حني بدأت العمل كمديرة أبحاث يف وكالة الغوث الدولية األونروا
يف مرشوع كان يُطلق عليه آنذاك "مرشوع تحسني املخيامت" .كلمة "تحسني" مل ت ُر ْق لبعض النخبة
والقادة السياسيني يف مخيم الدهيشة .تساءلوا ملاذا تحسني؟ ملاذا اآلن؟ ملاذا تطلب وكالة الغوِث
مشاركة مجتمعية واسعة يف املرشوع؟ هل مرشوع تحسني املخيامت خطوة نحو تقبلنا ملخيم الالجئني
كوطن لنا؟ هل هذا مرشوع توطني؟ وكيف سيؤثر عىل حق العودة؟ وما البعد السيايس ملرشوع
تحسني املخيامت يف وكالة الغوث؟ وما السبب وراء إطالقه اآلن؟

ملاذا إعادة بناء مركز الشباب؟ وما الذي يريدون من إعادة بنائه؟ ملاذا هذا التعلق مبركز الشباب؟ ما
حكاية هذا املكان؟ ماذا حصل هناك؟
عندما يتحدثون عن مركز الشباب يتحدثون بحنية مل أعتد عليها يف املخيم ..يتحدثون وكأنهم يصفون
أ ًّما لهم .من الجدير بالذكر أن مركز الشباب كان محور حديث رجال وبعض شباب املخيم وليس نساءها
وشاباتها .لطاملا سمعت منهم أن مركز الشباب كان الحاضنة التي أنجبت أجياال سياسية يف املخيم.
ت َم إنشاء مركز شباب الدهيشة من قبل وكالة الغوث من أجل الشباب الصاعد؛ ليميض وقته يف
الرياضة ،وليبني جيال رياضياً سليامً .عىل األقل هذا كان هدف وكالة الغوث من بناء مركز شباب
ريايض .رسيعا ما تحول هذا املركز إىل مكان التقاء شباب ثائرين وغاضبني عىل االحتالل ،وأصبحت
الرياضة غطاء تحت علم األمم املتحدة يجمع تحت سقفه شباباً يسعون إىل الجسم السليم عن طريق
التحرر الذي مل يقترص فقط عىل الرياضة.
أصبحت العضوية يف نادي الشباب الريايض وصمة رشف وعزة للكثري من شباب الدهيشة ،وأصبحت عىل
حد قولهم العضوية التي تؤهلك للعمل السيايس يف املخيم بغض النظر عن لون االنتامء السيايس .كان مركز
الشباب ،عىل حد وصفهم للحكاية ،املكان الذي مللم يف أحضانه تجمعات الفصائل السياسة تحت هدف واحد
وهو التحرر وتحقيق حق العودة .تم إغالق مركز شباب الدهيشة عدة مرات من قبل االحتالل اإلرسائييل
حتى تم إغالقه نهائياً يف أواخر الثامنينات .ليبقى حياً يف ذاكرة العديد من رجال وشباب مخيم الدهيشة.
أقيمت أكرث من أربعني مؤسسة يف مخيم الدهيشة بعد ذلك ،ولكن الجميع متفق عىل حسب قولهم
"مركز الشباب غري" ..مركز الشباب حضنا جميعاً يسارا ً ومييناً ..املؤسسات اليوم لكل واحد منها لون
وطابع معروف .تم بناء مركز الشباب مرتني يف العرشين عاماً التي مضت ولكن الحاضنة التي عاشها
الشباب وقت عز مركز الشباب مل تعد موجودة عىل حسب قولهم.
عندما سألت مباذا كان يختلف مركز شباب الدهيشة عن بقية األربعني مؤسسة القامئة اليوم يف املخيم
أجابني العديد "العضوية" لتصبح عض ًوا يف مركز الشباب كان ال بد أن تستحقها اجتامعياً وثقافياً
وسياسياً ..مل تعد العضوية يف هذه املؤسسات الجديدة تحمل نفس املعنى.
وبينام كانت أم أيرس تسجل تاريخ بيتها طوبة طوبة كان أبو أيرس يسجل تاريخ املعتقل ومركز شباب
الدهيشة .يحاول مرشوع تراث الالجئني تسليط الضوء عىل الرتاث الفلسطيني ما قبل وما بعد النكبة.
يريد تسجيل حكاية بيت الصيفي وحفظ تراث مركز شباب الدهيشة الذي ما زال يف ذاكرة ُر َّواده
أح ُد أعمدة الحكاية
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كنت ساذجة بعض اليشء حني بدأت البحث يف مرشوع تحسني املخيامت ،وكنت أعتقد حينها أنه
بإمكاين "كمديرة أبحاث" دخول املخيم والبدء بلقاء أهل املخيم وتسجيل مالحظاتهم واحتياجاتهم
كام يروق يل .مل أكن أعلم أين أنا ،وكأنني دخلت الباب دون أن أقرع الجرس .وبالفعل تم وقتها
توقيفنا ومنع تنفيذ املرشوع يف مخيم الدهيشة ملدة طويلة إىل أن أثبتنا حسن نوايانا عىل حد قول
نخبة من سياسيي املخيم .هكذا بدأت مشواري يف مخيم الدهيشة ،اختربوين أنا الساحورية ،املرأة،
املهندسة املعامرية اإليطالية ،وأذكر كيف كانوا احياناً يلقبونني بال "دكتورة" كتعبري عن عدم رضاهم
ملا يحدث وِلتذكري باملنصب واملسافة التي تفصل بيننا إذا ما لزم األمر .مل أكن الوحيدة تحت مجهر
فصلوه وقلبوه وأنا
االختبار بل اختربوا أيضا نوايا الوكالة وراء إطالقها ملرشوع تحسني املخيامتّ ،
بدوري فاوضت وحاورت وبنيت جسو ًرا ،وتحالفت مع البعض وتعاركت مع البعض اآلخر .ال أنكر
أننا واجهنا بعض التحديات من داخل ومن خارج املخيم .كمحاولة البعض يف املخيم للتحكم بطريقة
مسار املشاريع وفرض نوع من أنواع السلطة والهيمنة ومحاولة فرض القرارات ،وأننا واجهنا انتقادات
عدة من داخل وخارج املخيم مبا يتعلق بالطريقة غري امل ُعتادة عليها بالتعامل مع األمور وإقامة
املشاريع يف املخيم .غري أننا أيضا عىل يقني بأن مخيم الدهيشة بِنخبته وأهله كانوا مهيئني سياسياً
وثقافياً واجتامعياً لقبول التحدي واملشاركة يف مشاريع مثل التي نفذناها معاً ،والتي كان من الصعب
عىل أحد منا تنفيذها دون اآلخر.

بينام أهل مخيم الدهيشة مستعدون حسب أقوالهم لهدم بيوتهم يف املخيم يف سبيل العودة إىل
قراهم املهجرة ،حتى لو كانت البداية العودة والنوم تحت أشجار الزيتون التي بقيت ،فهم أنفسهم
الذين يرصون عىل أهمية "إعادة بناء مركز الشباب يف املخيم" .ما سأرويه لكم عن مركز الشباب هو
جزء مام أذكره عام دار من حديث خالل االجتامعات التي أقيمت يف نطاق مرشوع تحسني املخيامت
لتحديد أولويات املخيم .أذكر وإن مل أكن مخطئة أن معظم النخبة السياسية يف املخيم من فئة
الرجال الذين ترعرعوا سياسياً وثقافياً يف مركز شباب الدهيشة .وضعوا أولوية إعادة بناء مركز الشباب
كأولوية أوىل عىل الئحة األولويات.
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مرشوع تحسني املخيامت

تجدون املزيد من الصور من معرض الفانآيب عىل الصفحات ()261-260

تراث الالجئني يف معرض الفانآيب يف مدينة ايندهوفن يف هولندا

املخيم زمن مركز شباب الدهيشة

أول زيارة يل إىل مركز الفنيق كانت يف واحدة من العطل الصيفية التي عدت فيها لزيارة أهيل يف بيت
يل ابنة عمي مرافقتها بصحبة
ساحور خالل دراستي للهندسة املعامرية يف إيطاليا .حينها اقرتحت ع ّ
أطفالها إىل حديقة الفنيق ،وعندما سألت :أين هذه الحديقة؟ أجابتني :إنها تقع وراء مخيم الدهيشة.
وبالفعل ذهبت معها ودهشت فعال من أعداد الناس الذين كانوا يف الحديقة ،ولكن ما أدهشني أكرث
هو تنوع الناس املوجودين يف الحديقة؛ مسلم مسيحي مدين قروي والجئ ،كانوا جميعاً هناك ليلعب
أطفالهم يف الحديقة.
يل تعريف "الفضاء العام" يف ذلك الحني يف بيت لحم ألجبت ساحة املهد وحديقة الفنيق.
إذا ما كان ع ّ
هذه الزيارة انطبعت يف مخيلتي .عدت إىل إيطاليا وسنوات عديدة مرت قبل أن أعود إىل حديقة الفنيق.

كان من الواضح أن هذا املدخل أصبح أهم بكثري من الحديقة التي تقع وراء املبنى .وبالفعل مل يعد
أحد يذهب من بيت ساحور إىل حديقة الفنيق يف الدهيشة .التقيت شخصني كانا عنواين يف مركز
الفنيق :ناجي عودة ،والذي كان حينها مدير مركز الفنيق ،وكان محاطا بعدد كبري من املتطوعني
الشباب حوله ،وأبو خليل اللحام الذي كان عض ًوا يف املجلس الترشيعي الفلسطيني .ال بد يل هنا أن
أركز عىل أن جز ًءا ال بأس به من عميل يف وظيفتي الجديدة كان يدور حول نقاشات ومفاوضات مع
أبو خليل وناجي وعدد من النخب السياسية يف الدهيشة.
عظيم من جميع أهل املخيم ،وأنه إنجاز مهم ملخيم
كلهم كانوا مجمعني أن الفنيق كان جه ًدا جامعيًا ً
الدهيشة الحصول عىل هذه املساحة الكبرية وتحويلها إىل مكان يخدم املخيم.
عدم وجود جسم مؤسسايت يف املخيم مثل البلدية أو املجلس القروي جعل من كيفية إدارة العام من
أصعب التحديات التي واجهتني يف عميل كمهندسة معامرية يف املخيم .كل مجتهد يف املخيم يُع ّرف
العام بطريقته مع أن جميع من التقيتهم من ممثيل النخبة السياسية يف املخيم يتفق أن مركز شباب
الدهيشة كان ميثل املكان العام الذي شهدوه وعاشوه بدون منازع .واتفق الجميع انه تم استقطاب وإدارة
املؤسسات من قبل األحزاب السياسية كل عىل حدة بعدما انتهى دور مركز شباب الدهيشة يف املخيم.
ملركز الفنيق عدة قصص ،ولكن القصة التي أخرتت أن أرويها يف هذه املقدمة هي قصة حلم ُرويت
يل عن تشارك أهل املخيم باستمالك األرض املحاذية للمخيم يف جبل أنطون من أيدي السلطة
الفلسطينية ومن طمع املستثمرين خالل بدايات فرتة أوسلو .حلموا بأن يبنوا من جديد مكانا عا ًّما
يحضن الجميع .رمبا مل يتحقق هذا الحلم بأعني الكثريين ولكن ال بد من حفظ الحكاية.

"مركز الفنيق جزء من جبل اسمه جبل انطون ،عىل نفس الجبل تقع مستشفى األمراض العقلية ،ومركز
الرشطة الرئيس يف بيت لحم ،وسوق بيت لحم املركزي ،ومهبط يارس عرفات ،واملتحف الرويس وكلية دار

بدينا نشتغل عىل الفكرة ،شكلنا لجان ملجموعة من املبادرين عىل مستوى الوطن ،وانا استلمت ادارة هذه
اللجان .قررنا تشكيل لجان تعمل بالتنسيق مع وكالة الغوث واذكر انه كان مهم النا انه انضيف يف النظام
الداخيل انه هذه اللجان ستتعامل مع السلطة الفلسطينية الوطنية رغم خصوصية العالقة باعتبارها دولة
مضيفة لالجئني عىل أساس انه نحافظ عىل مكانة املخيم السياسية .كان هناك اقرتاح أن يكون املخيم ضمن
إطار عمل وزارة الحكم املحيل يف السلطة الفلسطينية فرفضنا وأرصينا أن يبقى املخيم تحت إطار منظمة
التحرير الفلسطينية واليل كان ابو عامر حقيقة معني باملوضوع ألنه فاهم انو جوهر الرصاع هي قضية
الالجئني ،وكان فاهم انه الالجئني هم اليل حملوا القضية الفلسطينية عىل ضهرهم يف كل املهاجر.
وبالفعل طرحت قضية أرايض الدولة يف الستة وتسعني والسبعة وتسعني ،وصارت تتوزع هذه األرايض بطريقة
كتري مثرية للجدل .سوينا اجتامع عام لكل الناشطني يف املخيم وتم تشكيل لجنة من املخيم وبدأنا نتحرك
باتجاه أخذ جزء من الجبل.
عىل أساس إنه الجبل كان معسكر جيش ارسائييل واملخيم عاىن بشدة من وجوده يف هذا املوقع عىل مدار
السنوات السابقة ،شكلنا لجنة حتى نستطيع أنه نؤثر عىل الصحافة وندافع عن حقنا يف استعامل قطعة من
هذه األرض .تابعنا املوضوع بقوة مع جميع أفرع السلطة وكانت املؤسسات غري الحكومية يف املخيم ما زالت
يف بداية تأسيسها وكانت هناك حالة عامة من االرباك.
يف هذه الفرتة حاول املستثمرين السيطرة عىل أرايض الدولة وخاصة هذه القطعة اليل جنب املخيم باعتبارها يف منطقة
اسرتاتيجية يف مدينة بيت لحم .وصلنا اىل مرحلة من املفاوضات طلبوا منا فيها دفع مبلغ من أجل إعارتنا األرض .املبلغ
كان بسيط بس رفضنا دفعه وتحت ارصارنا وافقوا يعطونا األرض .وبعد ما متت املوافقة الرسمية رجعوا وسحبوا األرض
من أول وجديد وسحبوا موافقتهم عىل إعطائنا األرض .وقتها عملنا مشكلة كبرية ومظاهرات وكان يف حينها يارس عرفات
بصدد زيارة لبيت لحم وكان الزم ينزل بطيارته عىل املهبط اليل جنب املخيم .حشدنا الجميع من مخيم الدهيشة
ونظمنا مظاهرة ضخمة وكانت السلطة وقتها ما زالت يف عنفوانها ،وتنظيم مظاهرة ضد يارس عرفات يف هذه الفرتة
كان باألمر الكبري ،وحينها قرر أبو عامر اعطاءنا االرض مرة أخرى.
بعد ستة أشهر تم سحبها منا مرة اخرى عىل أساس أننا ما بدأنا بالبناء .ماكانش معنا مصاري نبلش فيهم
البناء .ويف نفس الوقت كان عنا معارك صغرية مع األهايل اليل كانوا ساكنني جنب االرض واليل طمعوا انه
يبلشوا يبنوا فيها عىل اساس انه العام مطموع به دامياً .كان النا موقف ثابت ودافعنا عن هذه القضية بقوة
وحافظنا عىل املساحة علشان تبقى مؤسسة عامة .كانت االستجابة رائعة من سكان املخيم.
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طلبت ذات يوم من أبو خليل الذي كان يف قلب الحدث عند استمالك األرض وتأسيس مركز الفنيق
أن يروي يل قصة تشييد مركز الفنيق كام عاشها هو.

كنت وقتها نائب رئيس دائرة شؤون الالجئني يف الضفة الغربية وكنت مسؤول عن اللجان الشعبية يف الضفة
والشتات (األردن ،لبنان ،سوريا وغزة) .كان يف دائرة يف منظمة التحرير اسمها دائرة العائدين وتغري اسمها بعد
 ١٩٩٦من دائرة العائدين اىل دائرة شؤون الالجئني عىل اعتبار أنها من أكرب دوائر منظمة التحرير وأهمها .بس
لألسف كانت غري مفعلة وملا اشتغلنا فيها ف ّعلناها وشكلنا اللجان الشعبية والهدف وقتها كان انه نستفيد قد
ما بنقدر من املشاريع اليل بدأت تنهال عىل السلطة الوطنية الفلسطينية يف بداية تشكيلها.

تراث الالجئني

Refugee Heritage

عندما عدت إىل الفنيق عدت بزيارة رسمية يف منصبي الجديد كموظفة يف وكالة الغوث .الحديقة يف
املركز أصبحت ثانوية ،وتم بناء عامرة ضخمة كانت تقف مبدخل مهيب شهد فيام بعد زيارة البابا
فرنسيس ويارس عرفات والعديد من الوزراء والدبلوماسيني من جميع أنحاء املعمورة.

تجدون املزيد من الصور عن مركز الفنيق عىل الصفحات ()71-68

املخيم زمن أوسلو

الكلمة .كل هذه األرض تابعة للكنيسة اللوثرية لألملان ،هذا الوقف املسيحي اليل كان موجودا حافظت عليه
كل الدول اليل وضعت ايدها عىل الجبل قبل وصول السلطة عىل البلد .يف العرشينيات بنو مستشفى األمراض
العقلية عىل هذا الجبل ،بعد سنني ،الياس فريج رئيس بلدية بيت لحم بنى السوق املركزي للمدينة عىل نفس
الجبل .بعد الحرب العاملية الثانية وبعد هزمية أملانيا حافظوا عىل كل االمالك االملانية كخزينة دولة ،كانت
تحت إمرة الحكم الربيطاين وحافظوا عليها كخزينة دولة وما اترصفوا فيها ،وبعدين الحكومة االردنية نفس
اليش ،وبعدها االحتالل اإلرسائييل ،وملا اجت السلطة قررت تترصف يف األرض .يعني ما عنا دولة بس قررنا
نترصف يف أرايض الدولة وبالفعل بدا وقتها الحديث عن توزيع االرض اليل جنب املخيم.

بعدما وضعنا ايدينا عىل األرض وصارت النا فكرنا يف كيف نستعملها ،كان يف اجتهادات عدة واعتربنا كلنا
هذه األرض انجاز! وكان يف اقرتاحات كترية؛ اليل بدو يسوي ملعب واليل اقرتح مستشفى واليل بدو حديقة
عامة ،طبعا سمعنا كل الناس.
قدرنا وقتها نحصل دعم من بكدار( )PECDARوقررنا نبلش نبني قاعة ومكاتب صغرية .والقاعة الصغرية
ما سكرناها من الجهة الغربية خليناها مفتوحة هيك بنقدر نتوسع فيها ملا نحصل عىل الدعم الجاي .وبنينا
كامن جزء من املكاتب .أسسنا وخططنا مع الجميع ورسمنا املخططات وكلها كان تتطوع من الجميع حوالينا.
انا بقدر احيك انو احنا حصلنا عىل متويل ببني نص هذه املباين والنص التاين جهد تطوعي".

كان يل دوما أحاديث طويلة مع ناجي عودة الذي كان من متصدري تأسيس مركز الفنيق ،ناجي قص
يل الحكاية هكذا:
"أبوي أول ما طردونا من القرية أخذنا وراح فينا عىل بيت ساحور ،ما كان بدو إيانا نعيش يف املخيم،
يف بيت ساحور كنت الجئ ابن الجئ وحسيت بالغربة .بعد فرتة أبوي قرر انه نرجع نعيش يف املخيم
وملا رجعنا عىل املخيم حسيت باالنتامء .رصت زيي زي األوالد التانيني ،رصت حاسس حايل واحد من
املجموعة .املخيم حواين .املخيم بيعنييل كتري بس القرية هي األساس ،وأنا مستعد أرجع عىل قريتي
دير أبان وأبلش حيايت من الصفر ،لو حتى من تحت شجرة زيتون".
طاملا تناقشت مع ناجي يف مكانة وأهمية املخيم يف خطاب حق العودة ،املخيم يُه َّمش عندما نتحدث
عن العودة ،جمعينا مستعد لهدم املخيم من أجل العودة إىل القرية .فهل املخيم فقط عمران ،ومبجرد
هدمه باستطاعتنا العودة بسهولة والنوم بطأمنينة تحت شجرة زيتون؟ أم املخيم بني عىل أساس
الجار قبل الدار وعندما نهدم الدار نخرس الجار؟
أذكر أنني كنت أُحاجِج ناجي مرة ونحن جالسان تحت الشجرة يف حديقة الفنيق .أذكر أين قلت له :يا
ناجي أنت خربة نضال ،بنيت دامئا من الصفر زي طائر الفنيق ،بدل أ ْن ته َد بيتك والفنيق يف الدهيشة
ملاذا ال تقول إنك ستحمل الفنيق وجريانك وحبايبك إىل القرية؟

"بيني وبينك حتى سهري مريت بطلت مصدقتني ملا بحكيلها إين بدي أرجع عىل دير أبان حتى لو بنام تحت
شجرة زيتون ،بس والله ممكن أصدمها إذا بحكيلها إنهم وكلوين أروح أبني مؤسسة يف دير أبان زي كل
هاملؤسسات اليل بنيناهم يف الدهيشة وبعدها بلحقوين ُه َمه إذا بدهم… حتى أنا هال رصت مصدق حايل!
والله يا ريت أقدر أبلش مؤسسة جديدة زي ما اتعلمنا واتعودنا نسوي يف املخيم بس هاملرة يف دير أبان كامن".

"والله هينا عىل حطة إيدك يا أبو خليل بناقش تفاصيل عودتنا عىل البالد ،يعني بنحيك يف التفاصيل ،كيف
بدنا انروح؟ إذا كلنا مع بعض وال عيلة عيلة ،وبعدين فكرنا انو الحل األنسب انو نستخدم الباص اليل
اشرتيتوه مؤسسة إبداع ،ما هام أصال سموه باص العودة ،يعني والله جهزنا حالنا مع املواصالت حتى! بس
بعدها رصنا انفكر انه كل واحدة فينا رح تكون يف قرية مختلفة عن التانية يعني ما رح انروح عىل نفس
املحل وبعدين فكرنا يف حل ممكن يكون مناسب للجميع .فكرنا انو ممكن يكون يف طريقة انه نحمل فيها
الدهيشة معنا عىل البالد ،يعني يا ابو خليل ما بدنا نعود بدون هاملخيم ،والله بيعز علينا الجرية والصحبة،
والله هاملخيم صار جزء منا وبدنا نحمله معانا عىل البالد".

كيف إذن سنحمل املخيم وما الذي وكيف نحمله من املخيم
عند العودة؟ هو السؤال املهم والقانوين الذي ال نستطيع الهرب
من إجابته ،ووضع رؤوسنا تحت الرتاب وكأن هذا السؤال مل
يكن ولن يكون .وكيف نعيد صياغة مامرسة حق العودة يف
الخطاب الفلسطيني بحيث ال يعني بالرضورة هدم املخيم أو
شطب الخربة التي اكتسبت عربه؟
مع أن الفنيق أبهر الكثريين غري أن املخيم يف مخيلة الكثريين ما
زال عبارة عن مجموعة من الخيم املصفوفة ،وحزمة من موظفي
املؤسسات العاملية التي تحاول إسعاف ما ميكن إسعافه .فكيف
للفنيق واألربعني مؤسسة والحارات التي تحمل أسامء القرى
املهجرة ،وتاريخ نضال املخيم وشهداءه أن تجسد وتروي للعامل
حالة لجوء دامت طويال ،وأنتجت ما أنتجته واملخيم ما زال قامئاً؟
نعم املخيم ما زال قامئا يحمل يف أحشائه قصة فلسطني املسلوبة.
املخيم هو الشاهد عىل امتداد القرى واملدن املسلوبة.
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أذكر وقتها ،ناجي نظر إ َيل مازحاً:

ذات يوم وأنا جالسة مع سهري عودة زوجة ناجي أرشب القهوة مع مجموعة من النساء عىل طاولة
كانت موضوعة عىل مدخل الفنيق ،كنا يف خضم أحاديثنا عن املخيم وحق العودة ،وإذا بأبو خليل
مير بنا ويلقي التحية ويسأل عن أخبارنا فرتد عليه سهري مازحة:

تراث الالجئني

Refugee Heritage

أصبح مركز الفنيق اليوم بنا ًء شاهقاً تدخل إليه من مدخل ملويك .بعد اجتياز املدخل تجد نفسك
أمام صالة أفراح كبرية تتوج كل يوم تقريباً عرساً جديدا ً من أبناء املخيم ،وجميع املناطق املجاورة.
عند الصعود إىل الطابق األعىل تجد قاعة كبرية وبيتًا للضيافة ومكاتب .تصعد إىل األعىل أكرث فتجد
قاعة رياضة (جيم) مهيَأة بأحدث التجهيزات ،وتصعد لتجد مكتبة ادوارد سعيد ،وتصعد وتصعد
لتجد نفسك فوق سطح واسع يطل عىل املخيم من األعىل من جهة ،وجهة تُطل عىل منطقة األغوار،
وجهة عىل برك سليامن .إطاللة من الصعب نسيانها ،إطاللة عىل سبعني عاما من مخيم الدهيشة من
األعىل ،سطوح متالصقة ،ومن كل سطح تربز أعمدة مقصوصة وخرسانة الحديد البارزة التي تعلن
أن البناء مل ولن ينتهي بعد .أعمدة إذا ما دلت فهي تدل عىل العزم باالستمرار يف الصعود إىل أعىل.

السؤال هنا يعود ليطرح نفسه ،وهو كيف لنا أن نُوثق ونُك ِّرم ون ِ
ُقدر إنجازات وحكايات ومعجزات
املخيم لألجيال القادمة؟

حكاية الفنيق ال ميكن أن تتم بدون أن أروي حكاية حديقة الفنيق ،والتي يف نظري هي أهم من
حكاية املبنى الذي بصعوده بدأ يأكل كل ما يحيطه ،فأين ذهبت هذه الحديقة ،وماذا حصل لها؟
أذكر أنني كنت أردد دوما عىل مسمع الجميع أن حلمي هو "تأميم حديقة الفنيق" ،يف فرتة معينة
هذه الحديقة كانت مفتوحة يل واحتوتني أنا بنت البلدة املجاورة.

العمد مل تكن سهلة .فقد كانت مليئة بالتساؤالت املبطنة ببعض االنبهار
دعوة األهل واألصدقاء إىل ّ
واالستغراب .لحسن الحظ ،عائلتي عائلة منفتحة و ُمسيَسة ،وخالل االنتفاضة األوىل كانت لهم عالقات
حميمة مع أهايل مخيم الدهيشة ،وما زالت كذلك .طبعا استغربوا بعض اليشء يف البداية ،لكن الكثري
منهم رحب باملوضوع واستحبه .يف يوم العامد كانت قاعة الفنيق مليئة بالناس والحب.

متحمسا للفكرة وكأنهم بصدد
عندما حازوا أخريا ً عىل األرض التي يقع عليها مركز الفنيق الجميع كان
ً
إعادة بناء مركز الشباب مرة أخرى .وبالفعل بعضهم اقرتح أن يسموه مركز الشباب ،إال أنهم استقروا
الفنيقي أو فينكس حسبام يُسمى يف امليثولوجيا
أخريا عىل أن يسموه مركز الفنيق نسبة للطائر
ّ
اإلغريقية .وهو طائر عجيب يجدد نفسه ذات ًيا بشكل متكرر ،فهو يولد من رماد احرتاق جسده.
شعروا حينها أن مركز الشباب كان يجدد نفسه ذاتياً مرة اخرى.

كان أهل الدهيشة وأهل بيت ساحور يرتلون سوياً مع خوري الروم األرثوذكس! ومنهم نائب مدير
وكالة الغوث يف الضفة الغربية مع جميع مديري األقسام الذين حرضوا إىل العامد ،ومديري لجان
الخدمات يف مخيامت جنوب الضفة الغربية ،وكذلك طالب ومعلمي جامعة القدس (بارد) .اختتم
الخوري العامد وكأنه يف مظاهرة حامسية "سنحرر فلسطني سويا مسلمني ومسيحيني" .عواملي كلها
تجمعت يف هذا الحدث الرائع!

كيف نعيد إحياء مركز الشباب للجميع نساء ورجال ،شباب وصبايا؟

يسألني البعض أحيانا عن املنهجية التي اتبعها بخصوص مامرسة "العامرة باملشاركة" والذي أصبح يف
السنوات األخرية موضوع يُد ّرس يف منهاج هندسة العامرة .هناك عدة طرق لفهم املشاركة وكيفية
مامرستها .ميارس املعظم "املشاركة املجتمعية" باعتبارها طريقة دميقراطية تشمل أخذ آراء املجتمع
املحيل وتسجيل احتياجاتهم ومن ثم تنفيذها وبهذا تتم تلبية احتياجات أصحاب الشأن .علّمني
املخيم أن املشاركة ليست فقط مامرسة دميقراطية إلعطاء إطار شمويل للمرشوع بل إن هناك بعض
املشاريع التي من غري املمكن تنفيذها بدون مشاركة مجتمعية.

بإعادة" فتح" الحديقة؟

أنا أعتقد أن هناك عالقة وثيقة ،ولكن رمبا أكون الوحيدة التي عندها هذه القناعة ..ورمبا وافقني
بعض من تشاركت معهم يف أفكاري ومعتقدايت .ولكني ال أملك إال أ ْن أروي الحكاية كام عشتها أنا،
ولهذا سأروي لكم حكايتي مع حديقة الفنيق التي متَلَكتني منذ زرتها للمرة األوىل.

عامد تاال وسام يف املخيم
كنا جالسني يف حديقة الفنيق أنا وأبو خليل والدكتور أمية خامش مدير قسم الصحة يف وكالة الغوث.
كنا نناقش إمكانية فتح مركز شمس ألمراض السكري يف مخيم الدهيشة ،والذي افتتحناه بالفعل بعد
أقل من عام من اجتامعنا ،هذا نتيجة جهود تكاتفت بني لجنة الخدمات وقسم الصحة الذي كان
يديره آنذاك الدكتور أمية ،ومرشوع تحسني املخيامت الذي كنت أديره يف ذلك الحني.

وفتحنا حديثا طويال وكان أبو خليل صامتا يستمع لنا نناقش بحرارة .بعدها توجه بكالمه يل وقال:
تفضلوا وعمدوا بناتكم عنا يف الفنيقِ .
أنت وجوزك اليساندرو رصتم منا ،ويرشفنا كل الرشف أن
عمد مسيحي يف مخيم الجئني فلسطيني يف
نستضيف عامد بناتكم يف الفنيق ،وهكذا يكون أول َّ
الضفة .صدمت للوهلة ومل أستوعب بالكامل ما قال يل ،ولكني بعد بضع دقائق وبعدما تحدثت
بالتلفون مع اليساندرو ،عدت أشعر بفرح عميق وقلت ألبو خليل :أنا واليساندرو يرشفنا كل الرشف
أن نُع ِّمد بناتنا عندكم .مل يكن باألمر السهل ،خوري كنيسة الروم األرثوذكس تناقش معنا أكرث من مرة
عن سبب تعميدنا لبناتنا يف مخيم ،وأجبناه أن املخيم هو القلب النابض لفلسطني ونحن نريد تعميد
بناتنا يف قلب فلسطني.

لعل القارئ يتساءل ما العالقة بني عامد تاال وسام واملشاركة املجتمعية؟ عالقة حميمة من وجهة
نظري .عمل املشاريع باملشاركة موضوع شخيص وأحيانا شخيص جدا ،وال يوجد وصفة واحدة جاهزة
للتطبيق يستطيع الجميع مامرستها.
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بعدما اتفقنا عىل العديد من املواضيع واختلفنا عىل البعض منها ،ورشبنا عىل األقل ثالثة فناجني قهوة
بدأنا بالتشتت عن موضوعنا األسايس ،وبدأت أحدثهم عن موضوع كان يشغل بايل يف ذلك الحني أال
وهو ُع َّمد بنايت تاال وسام .كان عمر تاال قد أصبح خمسة أعوام وعمر سام مل يتجاوز العامني .وكنت
أرشح لهم صعوبة اتخاذ بعض القرارات عندما يكون الزوجان من ثقافات مختلفة .وقلت لهم :إننا مل
نُع ِّمد بع ُد بناتِنا ومل نقرر كيف وأين سنع ّمدهم؟

هناك مشاريع يف املخيم يوافق عليها الجميع باألغلبية الساحقة مثل تعديل البنية التحتية أو خلق
فرص عمل أو تجهيز العيادة الطبية باملعدات الحديثة وغريها .هذه األولويات املوافق عليها باإلجامع
واضحة لدرجة أنها من وجهة نظري ال تحتاج إىل مشاركة إال من أجل ا ّدعاء الدميقراطية .ما نحتاج
فيه للمشاركة هي هذه املشاريع التي ال يوافق عليها الجميع والتي من املمكن أن تكون مهمة جدا
لفئة مهمشة يف املخيم وغري مهمة أو أقل أهمية لبقية فئات املخيم .هذه املشاريع ال ميكن أن تقام
بدون مشاركة تكون يف معظم األحيان صعبة ويف بعض األحيان سلبية وهدامة .تتطلب طبيعة هذه
املشاريع ِمن جميع من يشارك فيها أن يأخذ موقف ويدافع عنه ،وتصبح موضوعية "املهني" القادر
عىل التعامل مع املجتمع املحيل فقط من منظور مهني وفصل مهنته عن معتقداته ومواقفه الخاص
مهمة مستحيلة .املشاركة بهذه الطريقة تتطلب قدرا عاليا من الثقة بني املهني واملجتمع املحيل،
والتي يصعب تحقيقها عندما يُبقي املهني موضوعيته وشخصه ومواقفه الشخصية بعيدا عن حقل
املشاركة.

تراث الالجئني
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هل هناك عالقة لهذا بذاك؟

زيارة البابا فرنسيس إىل املخيم
كنا دامئا يف نقاشاتنا يف مخيم الدهيشة نضحك ومنزح بقولنا :إن أهم َم ْعلَ َم ِني يف مدينة بيت لحم
واألكرث إقباال للزيارة هام كنيسة املهد ومخيم الدهيشة .وبالفعل حتى عندما قرر البابا زيارة مدينة
ٍ
حينئذ طلبوا مني أن أكون جز ًءا من اللجنة
بيت لحم زار هو أيضا كنيسة املهد ومخيم الدهيشة.
التي تنسق لزيارة البابا إىل مخيم الدهيشة .البابا كان يريد رؤية الطفل الالجئ وسامع قصته وحياة
الشقاء التي يعيشها .اقرتحت وقتها أن نلبس أطفالنا يف الدهيشة مالبس السباحة وأن يطلبوا من البابا
أن يأخذهم معه ليسبحوا يف بحر يافا بعدما ُحرموا منه كل هذه السنني .وجهة نظري وقتها كانت أن
الطفل يف املخيم كأي طفل يف العامل ،كل ما يطلبه هو العودة للسباحة يف بحر يافا .فال يعود الطفل
الالجئ املسكني املختلف عن بقية األطفال ،بل طفل يتامهى فيام يريد مع جميع أطفال العامل .طبعا
تم الرفض الكامل لهذا االقرتاح مع أن العديد ممن كانوا يف اللجنة جاءوا بعد االجتامع وقالوا يل إنهم
يعتقدون أن ما طرحت هو رسالة سياسية مهمة ،ميكن أن يستغل املخيم وجود البابا ليعرب عنها.

يف بداية تأسيس حديقة الفنيق كانت مكانًا للعب األطفال تحوي عىل مراجيح و(سحاسيل) يأيت
إليها األهايل يف املساء ،يتسامرون ويأكلون واألوالد يلعبون .كان هذا املتنزه الوحيد يف املنطقة .ولكن
املخيم كان أيضا بحاجة ماسة لصالة أفراح وبالفعل قاعة األفراح يف املساء تعج باألفراح كل ليلة
تقريبا ،املئات من املحتفلني كل ليلة يف مركز الفنيق .قاعة األفراح حلت مشكلة كبرية ألهل املخيم،
أصبح عندهم مكان يحتفلون فيه بأفراحهم وأتراحهم ومناسباتهم.
ولكن ماذا عن الحديقة؟ ماذا عن هذا املكان العام الذي فتح نفسه للمخيم ومحيطه؟ بدون شك
قاعة األفراح سلبت الحديقة مكانتها كحديقة عامة يف املركز.
حاليا ،إذا ما اتجهت إىل ميني املدخل املليك ملركز الفنيق تجد بابا حديديا يؤدي إىل الحديقة .الحديقة
تتكون من عدة مستويات ،يف الجهة العليا من الحديقة يوجد قرب فرنو تويل والذي كان مسؤول
التوأمة الفرنسية الفلسطينية ،وهو القرب الوحيد الواقع داخل حدود املخيم .أهل املخيم ال يُدفنون
يف املخيم ،إذًا فكيف العودة إذا ما أصبح يف املخيم مقربة؟ املقربة خالدة إىل األبد واملخيم ال ميكن أن
يخلد إىل األبد .ولكن هذا كان طلب املناضل الفرنيس فرنو .والحديقة مرة أخرى لعبت دور الحاوي،
حوت هذا الفرنيس الذي عشق املخيم وطلب أن تخلد ذكراه فيه.
"بيت لحم  -معا  -بدعوة من اللجنة الشعبية يف مخيم الدهيشة وعضو الربملان محمد اللحام ،حرضت
الفعاليات الشعبية والوطنية والرسمية الفلسطينية مراسم الدفن للمناضل األممي فرينو تويل ،والذي جرى
إحراق جسده يف فرنسا وإحضار رماده للدفن هنا.
فرينو وهو يهودي فرنيس من مواليد تونس ،وهب حياته للدفاع عن الالجئني الفلسطينيني يف مخيامت اللجوء،
وقبل موته مبرض عضال كتب وصية بإحراق جسده ودفن رماده يف أرض مخيم الدهيشة لالجئني جنوب
بيت لحم.

ويشار أن فرينو ولد يف تونس عام  1950وارتحل إىل فرنسا حيث انتمى يف ريعان شبابه إىل الحزب الشيوعي
الفرنيس ،وواصل نضاله يف صفوفه حتى غدا من أبرز قياداته .ارتبط بنضاله األممي مع حركات الشعوب املناضلة
من أجل الحرية والسالم ،ومتيز بخصوصية عالقته بالثورة الفلسطينية ورمزها القائد يارس عرفات .وكرس عقودا
من عمره يف خدمة قضية الشعب الفلسطيني وقضية الالجئني ،وكان من أشد وأصلب املطالبني بحق عودتهم.
أسس عام  1990أول توأمة بني مخيم فلسطيني "الدهيشة" ومدينة فرنسية "مونتيتري" والتي مهدت لتأسيس
جمعية التوأمة الفرنسية الفلسطينية لتشمل مخيامت اللجوء يف الوطن والشتات .وتقديرا لنضاالته ُمنح
الجنسية الفلسطينية عام  2011من قبل رئيس دولة فلسطني محمود عباس.
وسجل يف صفحات كفاحية مرشقة كمناضل يف سبيل الحق والحرية والعدالة ،حتى لفظ أنفاسه األخرية عام
 2013منترصا عىل املرض بإرادة وعزم ال يلينان ،ليويص أهله وذويه ورفاق دربه بأن يُذرى رماده هنا يف أرض
املخيم الذي بادله عشقا أبديًا وذكرى إنسان ستحفظها ذاكرة املخيم واللجوء.
وقال النائب محمد اللحام بالنيابة عن نفسه وأهايل ومؤسسات الدهيشة يف املناضل فرنو تويل " أي قلب
توقف عن الخفقان ،وأي مشعل للفكر قد انطفأ ..رمز فعل وعطاء ال ينضب يف حياته ومامته ،مل يزل يصوغ
حضورا دامئا يف ذاكرة مخيم ال يعرف مبشاعره الوسط ..يحب بال حدود ويكره بال حدود ..يقف املخيم اليوم
بأرقى وأرق مشاعر اإلنسان وعشق الثوار ،يعترصه أمل فراق حالة كفاحية متايزت بندرتها ملخصة يف غياب
املناضل األممي الكبري فرنو تويل الباقي يف كامل تفاصيل املخيم وقضيته املجسدة للعدالة كام وكيفا ،ممهورة
بسفر كفاحي سطره هذا املناضل عن رحلة اللجوء آ ِمال بلوغ نهايتها املظفرة بفعل ما اجرتح ،وال زال من
بطوالت خالدة ...فرنو" .نرش بتاريخ 2014/05/30 :عن وكالة معا.

تحت القرب بقليل توجد خيمة اسمنتية
يف يوم من األيام اتصل بنا توماس كينان رئيس قسم الحقوق اإلنسانية يف جامعة بارد يف نيويورك
يقول لنا إنهم مل ينجحوا يف استقطاب الطالب لجامعة بارد القدس ،وإنهم ميكن أال يبدأوا التعليم
يف الجامعة بسبب عدم وجود عدد ٍ
كاف من الطالب املهتمني .استغربنا كثريا فهل من املعقول أن
جامعة أمريكية مثل بارد تعرض برامج يف جامعة القدس/أبو ديس غري قادرة عىل استقطاب الطالب
الفلسطينيني؟ اقرتحنا عمل عدة لقاءات يف مخيامت جنوب الضفة والرشح للطالب وأهاليهم عن
الجامعة وبرامجها ،وبالفعل أجرينا لقاءت بدءا ً من الدهيشة إىل عايدة والعزة والعروب والفوار.
تحمس طالب كثريون وبدأوا بالتسجيل يف الجامعة ،والجميع كان يدخل الجامعة مبنحة كاملة تغطي
األقساط .وبالفعل حينها أبرمنا اتفاقية بني وكالة الغوث وجامعة القدس-بارد ،لتأمني عدد من طالب
املخيامت كل عام مبنح يف جامعة القدس -بارد .يف السنوات األوىل النسبة األعىل من طالب الجامعة
كانت من مخيامت جنوب الضفة الغربية.
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وقد تسلم الزميل محمد عبد النبي اللحام عرافة حفل التكريم والدفن فيام ألقى د .فكتور بطارسة رئيس
بلدية بيت لحم السابق كلمة الجمهور الفلسطيني.

ويف كلامت التأبني وصفوه بالصديق القديم للزعيم الفلسطيني الراحل يارس عرفات حيث يحمل الجنسية
الفلسطينية.
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حديقة عامة ومقربة وجامعة

وفد كبري من مناضيل فرنسا وأوروبا واملئات من نشطاء وقادة النضال شاركوا يف مراسم الوداع يف مخيم
الدهيشة بينهم وزير الثقافة الدكتور أنور أبو عيشة ووزير األرسى عيىس قراقع والنائب فؤاد كوكايل والنائب
السقا وأحمد محيسن الرئيس الفلسطيني للجنة التوأمة الفلسطينية الفرنسية والعرشات من رفاقه يف
مخيامت ومدن الضفة الغربية.

من الجدير بالذكر ان اتصال توماس كينان من جامعة بارد نيويورك آنذاك كان بناء عىل تجربتنا يف
مجموعة دار ،بالتوازي مع عميل يف وكالة الغوث كنت من األعضاء املؤسسني ملجموعة من الفنانني
واملعامريني التي أطلقنا عليها اسم دار .كنا أنا ورفيقي يف الحياة والعمل اليساندرو بيتي من املؤسسني
الرئيسيني للمجموعة والتي بالفعل كان مقرها سطح دارنا .بدأنا بعقد ندوات ونقاشات تخص الفن
والعامرة عىل سطح الدار .فتحنا دارنا ملن كان معن ًيا أن يفهم ويناقش موضوع ارتباط العامرة
واالستعامر ،و ِمن أهم ما ناقشناه ،دورنا اليوم كفنانني ومعامريني يف فلسطني .كنا نعمل يف دارنا ويف
املخيم بالتوازي.

يف جامعة يف املخيم التي علمت وتعلمت منها ال يوجد فيها أستاذ وطالب ،بل كلنا كنا نطلب العلم
والتعلم ،كام ال يوجد فيها الجئ ومدين ،بل جميعنا كنا نسعى إىل التعلم من حياة املخيم اليومية
كمصدر أسايس للمعرفة .تعلمنا من بعضنا البعض ،تح َدينا بعضنا البعض اختلفنا واتفقنا ،تعاندنا دوما
ندا ً لند بغض النظر عن جنسيتنا ،جنسنا ،أصلنا أو لون برشتنا ،أو ُهوياتنا .أعطينا أنفسنا الحق بإعادة
التفكري بالخطاب السيايس وإمكانية خلق رواية مرنة قادرة عىل التأقلم مع الزمن الحايل .تحاورنا يف
سبل إعادة حق العودة إىل قامئة أولويات القضية الفلسطينية .قررنا التحدث والنقاش عام هو موقفنا
من حق العودة مع أننا كنا نعلم أننا ندخل عامل املح َرمات.
يف جامعة يف املخيم ناقشنا معنى التعلم باملعية وطريقة فهمنا لبعض املفاهيم مثل املعرفة ،املشاركة،
قاموسا جامعيًا
املسؤولية ،املواطنة ،املشاع ،االستثناء ،الرؤية ،االستدامة ،والعافية .كتبنا مع بعضنا
ً
عن املصطلحات التي كانت تعنينا ،وقررنا أن نُعرفها جامعيا .مرشوع "جامعة يف املخيم" كان نقطة
تحول يف عالقتنا مع املخيم.
من الجدير بالذكر انه قبل أن نبدأ مشوارنا أنا واليساندرو يف املخيم كنا قد أمتَ ْمنا دراستنا يف الهندسة
أي عىل
املعامرية ،وكالنا حصل عىل الدكتوراة يف مجال الهندسة املعامرية ،وعلم االجتامع الحرضيْ .
حسب دراسة كِليْنا ك ّنا نعترب "خبريين" يف علم دراسة املدن والتجمعات الحرضية .عندما قدمنا إىل
املخيم شعرنا أننا أمام علم مل يُكتب بعد .أمام حكاية مكان مل توثق بعض تفاصيلها املهمة .كنا نرى
الكثري من الظواهر أمامنا ومل يسعفنا علمنا وخربتنا يف فهمها واإلملام بها .كنا نشعر بالعطش للتعلم
يف املخيم ،ما هو املخيم؟ ما معنى كلمة "خاص" يف املخيم ،عندما ال يسكن الالجئ بيتًا ميلكه باملفهوم
القانوين للكلمة؟ ما معنى "عام" ،عندما ال يوجد بلدية أو مجلس قروي أو حكومة إلدارة شؤونه؟ َمن
يدير شؤون املخيم؟ كيف يتفق أهايل املخيم عىل التوسع يف البيوت والشوارع؟ كيف يتفاوضون عىل
العام أو عىل املشرتك يف املخيم؟ كيف يَحلون خالفاتهم؟ كيف ينعدم العنف يف املخيم تقريبا ،مع أن
أهله ت ُركوا إلدارة أنفسهم؟ كيف نتعلم فن اإلدارة الذاتية ِمن املخيم؟ لنجيب عىل بعض هذه األسئلة
كان ال بد لنا أن نجلب الجامعة اىل املخيم.

عىل الرغم من أن الرتجمة اإلنجليزية للكلمة العربية “الجامعة” هي “ ،”universityفإن معناها الحريف
باللغة العربية هو ”مكان يجمع” واستنادا لهذا املعنى ننظر للجامعة يف املخيم عىل أنه مكان يجمعنا،
ومساحة للتعلم املجتمعي .فيها تظهر املعرفة باعتبارها جه ًدا جامع ًيا ،وليست ممنوحة من مصادر خارجية،
وبالتايل ،فإن بنيتها تبقى يف عملية إعادة إنتاج مستمر ،مام يتيح توالد املوضوعات من خالل التفاعل بني
املشاركني والسياق االجتامعي بشكل عام.
تقوم املعرفة بالنسبة للكثريين عىل املعلومات واملهارات؛ أما لدى الجامعة يف املخيم فإن الرتكيز يتم بصورة
كبرية عىل عملية التعلم القامئة عىل أساس التحوالت يف اإلدراك واملقاربات النقدية وحوار الرؤى واملبادئ
املتنوعة .حيث نسعى إىل استنهاض التعددية يف التعليم والتنوع يف طرق التعلم ،إذ ينبغي عىل املشاركني
البحث عن مسارات مبتكرة للتعلم وخلق املعرفة والبحث يف املعاين ،وخلق املبادرات املالمئة لواقع املخيم.
وتجمع جامعة يف املخيم الناس معاً يف بيئة تعددية حيث ميكنهم أن يتعلموا بحرية وصدق ،وذلك ألن هدفنا
هو التوفيق بني املعرفة واألفعال ،وإنه يف كثري من األحيان تتحول املفاهيم إىل مجرد نظرية بحتة؛ أما يف
الجامعة يف املخيم يدخل املشاركون يف عملية تشكيل معريف بنا ًء عىل خربات حياتهم اليومية.
لذلك تؤكد الجامعة يف املخيم عىل أن ما هو أسايس وعميق يف حياة املشاركني ،يشكل الدعامة الرئيسة الختيار
املصطلحات من الحياة اليومية وبناء معاين لها من الخربات العملية .وهذا يؤدي إىل إنتاج رؤى وخلق معرفة
مفيدة من خالل املامرسة الفعلية ،بحيث يصبح الفرد نفسه مصدرا للمعرفة.
الجامعة يف املخيم ال تتبع أو تطرح نفسها كنموذج ،بل متر عىل التخصصات التقليدية للمعرفة ،وتتنقل بني
رؤى مختلفة وال تحرص نفسها داخل جدران األكادميية ،مستوعبة بكل سعة صدر أشكال املعرفة التي ال
تخضع ملعايري وأطر األكادميية التقليدية.

تراث الالجئني
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تجربتنا يف دار وعىل سطح دارنا كانت ما دفعنا بعد ذلك لتأسيس مرشوع جامعة يف املخيم يف
مخيم الدهيشة ،وبدأنا العمل بالرشاكة مع جامعة القدس بارد بالتعاون مع مجموعة من شباب
وشابات رياديني من عدة مخيامت يف جنوب الضفة الغربية تم انتقاؤهم بالتشارك واملشاورة مع
لجان املخيامت يف جنوب الضفة الغربية مشاركني يف الجامعة وهم :مروة اللحام ،قيص أبو العكر،
عالء الحموز ،صالح قناعة ،شادي رمضان ،أحمد اللحام ،أيرس داود ،بيسان الجعفري ،نداء الحموز،
نبأ العيسة ،اسحق الرببري ،آيات الطرشان ،مراد عودة .حينها طلبنا من املعلم منري فاشة أن يرافقنا
يف هذا املشوار ،فوافق وبدأنا سويًا مشوارنا يف التعلم والتعليم.

مقتطفات من الصفحة االلكرتونية لجامعة يف املخيم

ومن األمثلة الواضحة عىل هذا اإلنتاج املعريف؛ القاموس الجامعي وهو سلسلة من املنشورات التي تحتوي عىل
تعريفات للمفاهيم املختلفة التي متس حياة املشاركني ،حيث إن املفردات املقرتحة هي التي تعترب أساسية
لفهم الحالة املعارصة ملخيامت الالجئني الفلسطينيني .فقد ظهرت هذه الكلامت نتيجة الحوارات النشطة
مع مجتمع املخيم ،وشكلت التصورات املكتوبة عن التجارب الشخصية واملقابالت والرحالت والتحقيقات
الفوتوغرافية نقطة االنطالق لصياغة أفكار أكرث تنظيامً .لذلك فإن القاموس الجامعي هو املرجعية واإلطار
اللغوي ملرشوع جامعة يف املخيم ،إذ يقوم املشاركون يف جامعة يف املخيم باالشرتاك يف كتابة املعاين ،وإعطاء
أسام ٍء للواقع الذي يحيط بهم من أجل توفري ٍ
حس أعمق ملا يرونه ويختربونه.
وميثل القاموس الجامعي استكشافاً لثقافة وحياة املخيم ،ووسيلة للتعلم من املخيم .فكل تعريف يبدأ
مع قصة ،وتقديم وجهة نظر أصيلة اعتامدا عىل الخربة امل ُعاشَ ة للمشاركني ،إذ يَعت ُرب املشاركون القاموس
الجامعي “دستورهم“ ،وهو مرجعيتهم النظرية والعملية ،ودليل حركتهم داخل املخيامت .فبعد عام من
التعلم االجتامعي والعمل عىل القاموس الجامعي ،قرروا أيضا ما هي الكلامت التي مل يعودوا يرغبون يف
استخدامها ،وما هي الكلامت التي يشعرون أنها تحمل معنى أكرث أهمية لحياتهم وأهدافهم.

ليست املساعدة بل اإلدماج

39

38

ليست النتائج بل املبادئ

ليست االحتياجات بل القدرات

بدأنا يف الجامعة يف املخيم أن نستكشف عن قرب بعض معامل وتفاصيل املخيمِ ،من بني ما وجدناه
كان ثالثة غرف وكالة بقيت عىل حالها منذ أوائل الخمسينات .قطعة أرض صغرية يحيطها جدار ويف
داخله ثالث غرف منفصلة واحدة عن األخرى ،كل واحدة من هذه الغرف كانت ت ُسلّم لعائلة من
الالجئني مع حامم مشرتك كان بالعادة يخدم عدة غرف تقع حول هذا الحامم .الثالث غرف والحامم
املشرتك بقيت عىل ما كانت عليه منذ الخمسينات .ولعلها آخر ما تبقى كشاهد عىل حقبة تاريخية
مهمة يف تاريخ املخيم .حلمنا بالحفاظ عىل هذا املكان وبدأنا نحلم بطرق مختلفة الستعاملها كمقر
للجامعة يف املخيم أو كمرشوع يقوم عليه بعض املشاركني يف الجامعة من شباب وصبايا املخيم.
تواصلنا مع أصحاب البيت ومع لجنة الخدمات يف مخيم الدهيشة لتكون الوسيط يف كتابة عقد
مؤقت بيننا وبني أصحاب األرض حتى نتمكن من استعاملها .لجنة الخدمات أيَدت الفكرة ،وبالفعل
بدأت املشاورات مع العائلة وخالل هذه الفرتة بدأنا باستخدام املكان لعدة نشاطات ثقافية .أذكر
أنهم كانوا أربعة إخوة ،ثالثة منهم كانوا مقتنعني بالفكرة ،ويريدون التوقيع عىل العقد والرابع كان
معاندا متاماً .حيث كان يريد أن يبني عىل األرض منزالً كبريا له وألوالده ،مل تقنعه أبدا فكرة أن لهذه
"الخرابة" كام كان يلقبها قيمة كجزء من تراث املخيم وحكايته.

ليست التنمية بل إعادة االستخدام
وليست الحقوق بل الكرامة
بعض ما جاء ِمم ْن شارك يف جامعة يف املخيم عن تجربته يف هذه املرحلة موثقة عىل موقع جامعة يف املخيم:
تقوم جامعة يف املخيم عىل استكشاف وإنتاج أشكال وتصورات جديدة للمخيامت والالجئني ،تختلف عن
الصورة النمطية التقليدية الثابتة ،القامئة عىل كونها سلبية وفقرية وضحية--ساندي هالل ،برنامج األونروا
لتطوير املخيامت.
املخيامت هي املكان الذي يكون فيه لكل يشء معانٍ وأبعاد جديدة ترتبط بواقع حياتنا--أحمد اللحام،
مشارك.

إنه املكان الوحيد الذي تكون فيه األبواب مرشعة لإلبداع--نداء حموز ،مشاركة.
هو مكان نجتمع فيه؛ لنتعلم الجديد ولنقطع وننبذ ما تعلمناه يف املايض ،ولنصبح مشاركني يف كتابة ما نقول
ونعرف--إسحق الرببري ،مشارك.
حكاية أخرى للتاريخ ،رؤية مختلفة للاميض ومستقبل جديد ،هذا هو املكان الذي كنت أبحث عنه ،حيث
أشعر فيه بالقدرة عىل طرح رأيي حول املخيامت والالجئني--أيرس داود ،مشارك.
إنه رحلة داخل الواقع ،حيث ميكننا العمل دون تأثري خارجي ،إنه املكان الذي وجدت فيه اإلرادة التي كنت
أبحث عنها--آيات الطرشان ،مشاركة.
إ َن جامعة يف املخيم هي نظرة عملية ونظرية للحارض واملستقبل بصورة مثالية ،لكنها مجسدة عىل أرض
الواقع ،إنها الجرس الذي نبنيه بأيدينا بني املايض والحارض واملستقبل--مراد عودة ،مشارك.

عادوا إلينا قائلني :هل أنتم مستعدون لرشاء األرض وبيوت الوكالة وبهذا تضمنون الحفاظ عليها؟
من سيشرتي وكيف؟ أصبح هذا السؤال قصتنا الرئيسة يف جامعة يف املخيم .وقررنا امليض يف املوضوع
وطلبنا من لجنة الخدمات أن تبدأ باملحادثات حول املبلغ املطلوب.
عادوا إلينا قائلني :يبدو أنه ينوي تعجيزكم! فهو يطلب أربعون ألف دينار أردين مثناً لقطعة أرض ال
تتجاوز النصف دونم .سعر أعىل بكثري من سعر األرايض يف املخيم .عاتبونا وقالوا :كيف لكم أن تعتبوا
عليه إذا ما كنتم أنتم أنفسكم تحاربون إلعطاء قيمة لهذه األرض ملا فيها من غرف وكالة .هو ببساطة
ترجم هذه القيمة الرتاثية إىل قيمة مالية.

جامعة يف املخيم عملية توليد جامعي ألفكار ومقاربات وأدوات ميكن ألي أحد استخدامها خالل عملية تعلم
جامعي--دييغو سيجاتو ،منسق الربنامج.

مرشوع جامعة يف املخيم مرشوع كانت تدعمه الحكومة األملانية  GIZبالتعاون مع وكالة الغوث
ولجنة الخدمات يف مخيم الدهيشة ،والسؤال هنا من منهم يستطيع رشاء هذه الغرف؟ أول ما توجهنا
إىل  GIZوالجواب كان حازماً كام توقعنا إنهم ال يستطيعون رشاء ممتلكات ألي سبب كان.

تم تنفيذ مرشوع جامعة يف املخيم من قبل جامعة القدس (القدس/بارد) وباستضافة مركز الفنيق 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 األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا).

توجهنا بعدها لنائب مدير العمليات يف وكالة الغوث والذي اقتنع بدوره مبساعينا للحفاظ عىل هذا
اإلرث وكان مؤيدا ملا نحن بصدده مام أعطانا األمل الكبري ولكنه أيضا قال :أنا ال أملك حق القرار
وحدي ،إذا ما استطعتم إقناع القسم القانوين يف وكالة الغوث ،وإذا ما استطعتم إيجاد مخرج قانوين
فأنا سأكون أول مؤيديكم.
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نلتقي هنا ملناقشة ما يجب عىل الالجئني القيام به حيال ما لديهم من إمكانيات--قيص أبو عكر ،مشارك.

هل كان يعلم أن رشاء بيت يف املخيم هي املعضلة بحد ذاتها؟ وأنه لن يكون باستطاعتنا أبدا ً رشاء
البيوت بطريقة قانونية وبالتايل يحصل هو عىل ما يريد بدون أن يقف يف وجه إخوته والعديد من
أعيان املخيم؟
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تهدف جامعة يف املخيم إىل تجاوز التفرقة دون أن تلغي الفرق بني املخيم واملدينة ،الالجئ واملواطن ،املركز
واألطراف ،النظرية واملامرسة ،املعلم والطالب--أليساندرو بيتي ،مدير جامعة يف املخيم.

الجميع كان يعرف أنه ال بد لنا من إقناع األخ الرابع ،وأنه ال ميكننا امليض قدماً بدون موافقته.
وبالفعل بدأت املشاورات معه ورشب القهوة واألحاديث الجانبية .كنا قد عرضنا عليهم أن نستأجر
األرض والبيوت لفرتة سنتني عىل األقل ومن ثم نقرر مع العائلة إمكانية االستمرار أو التوقف .األخ
الرابع مل يكن متعاوناً وشعرنا أنه مل يثق بكل ما كنا نسعى إليه .كان يحاول تعجيزنا ،ولكنه تحت
ضغط شديد من إخوته ولجنة الخدمات قال :إذا كنتم تريدون هذه الغرف فعليكم رشا َءها.
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ليست األهداف بل الرؤى

غرف وكالة الغوث

قلت أليرس ،وهو مشرتك يف الجامعة يف املخيم ،والذي كان وقتها يتابع املوضوع مع اإلخوة األربعة
ولجنة الخدمات إنني سأجرب أن أحصل عىل املبلغ املطلوب من أفراد ومؤسسات محلية فلسطينية.

اتصلت بأيرس وقلت لهِ :
امض يف املوضوع وسنسجل األرض باسم لجنة الخدمات يف الدهيشة ،وبهذا نكون
حلينا املوضوع من جذوره .يا إلهي مل نصدق أننا يف صدد البدء يف هذا املرشوع معاً يف الجامعة يف املخيم.
وبالفعل ،أيرس ولجنة الخدمات ذهبوا إىل اإلخوة لينهوا املوضوع معهم .أيرس قال يل :إن األخ الرابع كان
ممتعضاً بعض اليشء وكأنه كان متفاجئاً من حلنا للموضوع .اتفقوا عىل البدء يف إجراءات الرشاء يف األيام
املقبلة .شعورنا باإلنجاز الذي قمنا به كان عظيامً ،ال يشء أجمل من إيجاد حلول خالقة ملعضالت قانونية كام
وصفها محامي الوكالة! وطبعا كل أوراق البيع والرشاء تتم بني أهل املخيم بطريقتهم وبقوانني هم الذين
يصونونها ويحرتمونها من غري أن تكون هذه القوانني مسجلة رسمياً يف الدوائر الحكومية .نظام بحد ذاته يجب
أن يُحفظ يف الرتاث الفلسطيني كواحد من اإلنجازات الخالقة التي اخرتعها وطورها وصانها الالجئ الفلسطيني
ليحافظ عىل وجوده وعالقاته االجتامعية يف هذا املخيم الذي هو بال بلدية أو مجلس قروي يدير أموره.
يف اليوم التايل ،الساعة السابعة صباحاً اتصل بنا أيرس مبكرا ً وصوته مرتعش وغاضب قائال:
هل تصدقون؟ لقد هدم األخ الرابع غرف الوكالة يف منتصف الليل ونحن نامئون!

بنيت بيوت املخيم بالتفاهم والرتايض ،هذه كانت القاعدة األساسية .عندما سلمت ِ
الخيم لالجئ
الفلسطيني من قبل الوكالة ،وضُ عت الخيم وحول هذه الخيم وضعت كل عائلة رشيطا من الحجارة
لتعليم حدود الدار ..كلمة دار تذكرين بأول كلمة تعلمت كتابتها يف اللغة العربية ،ومعنى كلمة دار
دار َد ْو ًراَ ،و َد َورانًا هوَ :
طاف حول اليشء .وبالفعل فإن الالجئني طافوا حول الخيمة بالحجارة التي
جمعوها من األحراش املحيطة ،وبهذا كل واحد فيهم أصبح يعلّم حدود داره .علّموا حدود الدار
باملعروف واالتفاق بني الجريان .هذا الطواف حول الخيمة ك ّون حجر األساس للعالقة بني أهل املخيم.
مع الوقت تحركت هذه الحجارة واختلفت حدود الدور ومعامل املخيم ،وكل هذا حصل بالتشاور
واالتفاق .اتفقوا أ َن لكل منهم الحق بالترصف فيام داخل هذا الرشيط الحجري.

خطاب افتتاح الخيمة اإلسمنتية يف موقع الجامعة يف املخيم
الخيمة هي مكان للتجمع والتعلم الجامعي ،تستضيف الخيمة نشاطات ثقافية ومكانًا للعمل ،باإلضافة إىل
أنها تعمل كمكان مفتوح لعقد اللقاءات املجتمعية.
يجدر بنا اإلشارة هنا إىل أن الفكرة جاءت كنتيجة للنقاشات التي دارت مع مشاريك جامعة يف املخيم ،والذين
بدورهم يرون يف هذه املناسبة فرصة وإمكانية لتجسيد وإعطاء شكل معامري لروايتهم الجديدة عن املخيم،
هذه الرواية التي تذهب إىل ما هو أبعد من أن كون املخيم عنوانًا للفقر والتهميش أو من كونه رمزا ً للضحية.
يتبادر إىل أذهاننا حني نفكر يف مخيامت الالجئني صورة مجموعة الخيام التي شكلت هذه املخيامت لسنوات
طويلة .ولكننا وبعد مرور أكرث من سبع عقود عىل إقامتها نجدها مبنية بأشكال مختلفة ومن مواد تختلف
متام االختالف عن مكونات الخيمة .يف بداية األمر ،تم تدعيم الخيمة بجدران تم الحقا استبدالها بغرف
اسمنتية بنتها وكالة غوث وتشغيل الالجئني إىل أن أصبحت منازل اسمنتية حولت املخيامت إىل مناطق
حرضية مكتظة وثابتة.
يحاول املرشوع أن يعيش املفارقة التي تحوم حول كيفية حفظ الفكرة األصلية للخيمة كقيمة تاريخية رمزية.
وألن الخيام كانت تصنع من مواد تتحلَل بفعل الزمن ،فإن هذه الهياكل ببساطة مل تعد موجودة اليوم ،لذلك
فإن إعادة صنع تلك الخيمة من اإلسمنت هي محاولة لحفظ الثقافة واألهمية الرمزية للنموذج األصيل
للخيمة يف رواية قصة النكبة ،ولكن يف نفس الوقت دمج الوضع السيايس الحايل للمنفى.
إن الخيمة اإلسمنتية تتعامل مع مفارقة أو جدلية املؤقتية الدامئة .إنها تثبت خيمة متنقلة؛ لتصبح منزالً
إسمنتيا ،والنتيجة هي هجني ما بني خيمة ومنزل إسمنتي ،ما بني املؤقت والدائم ،ما بني اللني والصلب ،ما
بني الحركة والجمود .واألهم من ذلك كله أن الخيمة ال تقدم حلوالً بل إنها تحتضن التناقض املصاحب لشكل
معامري خرج من الحياة يف املنفى".

43

42

مل أصدق ما سمعت ،أمضينا بعض األسابيع نفكر فيام حدث وكيف نستمر؟ وهل نستمر؟

بعدما تم هدم غرف وكالة الغوث شعرنا ببعض اإلحباط وأحسسنا أننا خرسنا جز ًءا من تاريخ املخيم،
وبدأنا نتساءل كيف لنا أن نعرب عام كنا نناقشه بشكل يومي يف الجامعة من خالل الفضاء املعامري.
متحمسا ،وقال :ما رأيكم بخيمة إسمنتية؟
تحدثنا وناقشنا ،ناقشنا وتحدثنا ،ويف يوم جاء اليساندرو
ً
ال َرد كان :كيف مل تخطر عىل بالنا الفكرة من قبل ،طبعا خيمة إسمنتية!

تراث الالجئني

Refugee Heritage

ٍ
ومؤسسات وكان التجاوب أفضل كثريا ً مام توقعت!
أشخاصا
وبالفعل بدأت االتصال بجميع من أعرف؛
ً
الجميع تفاعل مع املوضوع وعرض املساهمة مببلغ معني .بعد بضع ساعات كنت قد أمنت املبلغ
كامالً ،كنت يف غاية الدهشة وقلبي ميلء باألمل والسعادة.

الخيمة اإلسمنتية
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وبالفعل توجهنا إىل القسم القانوين واجتمعنا مع محامي الوكالة ،روينا حكايتنا بشغف .نظر إلينا
محامي الوكالة وصمت .بعد ثوانٍ من الصمت أجاب :أنا والله أخىش أنني أُ ِخل بالقانون اآلن ملجرد
النقاش معكم يف أمور متعلقة بالبيع والرشاء يف املخيم .دعوين أرشح لكم شيئا بديهياً :هذه البيوت
تم بناؤها من قبل وكالة الغوث وبالفعل فأنتم تشريون لها بغرف الوكالة .اآلن سؤايل لكم هو :كيف
للوكالة أن تشرتي بيوت وكالة؟ كيف يل قانونيا رشاء بيوت بنيناها نحن كوكالة والالجئون ال ميلكونها
بل لهم فقط حق استعاملها؟ كيف يل أن أتعامل مع هذه املعضلة قانونياً؟ أرجو أال تفهموين خطأ،
أنا أيضا مقتنع معكم أن "غرف الوكالة" تكاد تنقرض يف مخيامت الضفة الغربية ،وأنني أريد فعال أن
أفكر معكم يف حل قانوين ولكن ما تطرحونه هو استحالة قانونية .وحتى لو استطعنا جدال إيجاد الحل
للرشاء فكيف لنا أن نتعامل مع الواقع القانوين الذي مبوجبه األرض التي يقع عليها مخيم الدهيشة
مؤجرة لوكالة الغوث ملدة  ٩٩عاماً وبعدها يجب أن تعود ملالكيها األصليني؟ ممن أشرتي األرض التي
تقع عليها هذه الغرف؟ خرجنا من املكتب القانوين يف وكالة الغوث محبطني.

ما زال ال يُعتدى عىل ما هو مشرتك بينهم ،وما زال جميع من حوله موافقا عىل التغيري والتعديل يف
الحدود واملالمح .قصة األخ الرابع يف هذه املعادلة معقدة جدا ً .ما كنا ندعو له هو تحويل الدار إىل
معلم آخر ال أحد يعلم بعد ما هو .قصة مثرية ومهمة لبعض الالجئني ،ولكن برشط أال تؤثر عىل التوازن
يف العالقة القامئة حالياً بني أفراد املخيم .هم حاولوا إقناع األخ الرابع وإيجاد الحلول ،ولكن لن يقفوا يف
طريقه إذا ما كان مرصا ً عىل أن هذه الدار له وألوالده ،وإن كان ال يريد تحويلها إىل أي معلم آخر غري دار
له وألوالده .الجميع حزين للموقف ،ولكنهم أيضا يعلمون أن من حقه حسب عرف املخيم أن يُبقي عىل
داره .قوانني املخيم ،رمبا ألنها غري مكتوبة بل متفق عليها اجتامعياً ،تكون أحياناً حازمة أكرث من القوانني
املطبقة من قبل السلطات .هذه القوانني كانت حصيلة النكبة واألوضاع االجتامعية والسياسية والثقافية
مهم من الرتاث الفلسطيني .والشكل
التي عاشها أهل املخيم بعد النكبة ،وتشكل يف نظري جز ًءا ً
املعامري للمخيم تجسيد مادي وبرصي لهذا الرتاث االجتامعي ،الثقايف والسيايس غري املادي وغري املريئ.

تجربة جامعة يف املخيم والخيمة اإلسمنتية والسعي وراء الحفاظ عىل غرف الوكالة ،كانت قصة فريدة
كل
عشناها ملدة قاربت الثالث سنواتُ .س ِئلنا حينها هل لهذه التجربة الفريدة أن تصبح منهجا دراسيا يُعاد َّ
سنة بنفس الطريقة؟ هل سنكون بنفس الحامس والتشويق للمعرفة والتعلم كل عام رغم تكرار التجربة؟
هل االستمرارية هي فقط يف إعادة تكرار املشاريع؟
البعض يسأل :ماذا بقي من تجربة جامعة يف املخيم؟ فأقول :القاموس الجامعي الذي ما زال مرجعا للعديدين،
التجربة ملن عاشها .ورمبا تبقى الخيمة اإلسمنتية يف حديقة الفنيق أو تهدم كام ُهدمت غرف الوكالة .القصة
ليست واحدة بل عدة قصص نستطيع إذا ما أردنا أن نكتبها وبذلك نحفظ تاريخنا بأيدينا.
يف آخر مراحل تجربتنا يف جامعة يف املخيم شاركنا يف بينايل سان باولو الفني يف الربازيل ،وعملنا مرشوعا
جديدا مع مشاركني من جامعة يف املخيم ،ومجموعة من الفنانني الربازيليني أسميناه مدرسة الشجرة .تنقلت
مدرسة الشجرة بعدها إىل مدينة بورتو يف الربتغال ،ومن ثم إىل بريوت وأبو ظبي وديب وملبورن وهونج كونج.
قصة مدرسة الشجرة قصة طويلة أرجو أن أكتبها يوما ما؛ ألرشح ما عنت لنا االستمرارية يف مرشوع جامعة
يف املخيم.

نور:
إبراهيم:
نور:

		

إبراهيم الخمور:

		

محمد:
عبد الله يارس:
		
		

عمر:

يف ديسمرب  ٢٠١٩عملنا إقامة فنية يف جمعية دار يف بيت ساحور ،شارك فيها كل من عمر حميدات
الذي كان يف حينها متطوعا يف مؤسسة ليلك يف مخيم الدهيشة والذي تعرفنا عليه عندما كان طالبا يف
جامعة القدس بارد ،وعايد عرفة فنان تشكييل من مخيم الدهيشة ،وحسام أبو سامل مهندس معامري
من رام الله ،والذي كان شارك معنا يف إنتاج املعارض الفنية التي شاركنا فيها مبرشوع تراث الالجئني،
ومارك رومي مهندس معامري من اسرتاليا جاء إىل دار من أجل املشاركة يف اإلقامة الفنية .فكرنا خالل
شهر من اإلقامة الفنية سويا يف سؤال :وماذا بعد؟ ماذا نعمل يف ملف اليونسكو الذي بني أيدينا؟
كام العديد من شباب وشابات املخيم ترعرع كل من عمر حميدات وعايد عرفة بني أحضان مؤسسات
املخيم وتعلموا بالفطرة أن يكونوا مرشدين ومضيفني لكل من يقوم بزيارة املخيم .تشاركنا يف رغبتنا
بأن نستعمل هذا امللف الذي بني أيدينا لنبني مسارا بديال لزيارة املخيم .بدل أن نزور املخيم البائس
الفقري املحتاج للمساعدة نزور املخيم كعنوان سيايس ،وعلم ترايث يدل عىل قوة الالجئ الذي مل يقبل
إال أن يكون صانعا لتاريخه .عايد شاركنا يف رغبته يف إقامة مرشوع عىل سطح بيته بالتعاون مع
جريانه بينام شاركنا عمر برغبته هو وشباب ليلك أن يشاركوا باملرشوع بشكل ف ّعال .بالتعاون مع
مارك وحسام بدأنا بالتفكري معا يف إقامة فنية خالل فرتة صيف  ٢٠٢٠للبدء بالتفكري جديا يف الطرق
التي ميكن من خاللها عمل مشاريع صغرية يف املخيم ،تستند عىل امللف الذي بني أيدينا .مل نستطع
تنفيذ ما خططنا له يف الصيف بسبب جائحة الكورونا ولكننا قررنا انتظا َر عودتنا إىل املخيم أن نكتب
الكتاب الذي بني أيدينا.
خالل فرتة اإلقامة الفنية دعا عمر مجموعة من الشباب املتطوع يف ليلك من مخيم الدهيشة لنقاش
فكرة املرشوع .أُشاركم هنا جز ًءا من نقاش مشتعل تم بينهم لإلجابة عىل سؤال طُرح يف بداية اللقاء
وهو هل للمخيم تاريخ؟

إبراهيم الخمور:

كل جدران املخيم معبية أسامي شهداء.

يف بيتنا القديم يف املخيم ،كنا يف غرفة وحدة أنا وأختي وأخوي ،بنينا فوق البيت وكربناه ،وح ّزت يف نفيس.
أنا سكنت يف الدار القدمية لعمر  13سنة .كنت دامياً أحيك ألختي وأذكرها يف ذكريات البيت القديم.
املخيم هو بيت العيلة ،ما بينباع وما بنرتك.
أنا بختلف مع الشباب كثري ،أنا ما بقدس األشياء وال املكان .أنا يف إيل أرض تهجرت منها ،وبعيش هسا يف مكان،
برأيي غري مناسب للحياة البرشية كمكان .العالقات االجتامعية والوضع داخل املخيم وحب الناس لبعض هو
أهم من املكان نفسه ،أنا يف إيل حق يف أرض واسعة وبيت واسع زيي زي غريي من الناس .ايل حق أشوف البحر.
املخيم يف كثري قصص حزينة ،بس يف املقابل يف قصص حلوة وابداعات ،هل كل هاي االبداعات ايل طلعها
املخيم ثقافياً ورياضياً وما إىل ذلك ،تعترب جزء من تاريخنا وتاريخ املخيم؟
أنا عمري  27ما شفتش البحر لليوم! الحياة متعبة.

عمر:

بتقدر تطلع تعيش برة املخيم؟

مراد:

أنا الرصاحة إذا بدكوا رأيي الشخيص ،أنا ما بدي اطلع من املخيم ،أنا عايش شخيص فيه.

محمد الحيح:
		

ابراهيم:
محمد عواد:
			

كل واحد بعرف إنه املخيم هو محطة انتظار للعودة ،املخيم يُّجسد قضية كاملة .أنا ملا بحيك عن املخيم أنا
ما بحيك بس عن املخيم بس بحيك عن القرى والدور.

نور:
		

عبد الله:

		

محمد عواد:
		

عبد الله:

أنا بالنسبة إيل فكرة املخيم مرتبطة بحقنا يف تقرير مصرينا ..فيام لو تحررت فلسطني ،أنا حر وبقرر وين
أعيش ،يف فرنسا يف فلسطني يف املخيم أنا حر ،مش هاد موضوع خالفنا.
أنا أصيل من زكريا ،فيام لو تحررنا ورجعنا عزكريا ولقينا هناك مستوطنة ،شو أعمل فيها أهدها وال أسكن فيها؟
يف هديك اللحظة تلغى كلمة املستوطنات ،وبكون اسمها أرضك.
أنا ما بقدر استثني مواضيع كثرية موجودة يف مجتمعنا الفلسطيني يف الضفة .ما بقدر أروح أحرر فلسطني
وأنا لليوم بشوف إنو دور املرأة دور ثانوي .بقدرش أروح أحرر فلسطني وأنا بس ّمي الحاجز معرب أو بإسمه
العربي "محسوم".
اسمع اسمع ،أنت بتحيك يف أشياء ثانوية...هسا ما بعد التحرر هاي األشياء بدها زمن ،زي ما أجت 		
تدريجي برتوح تدريجي.
أنا عندي سؤال ،انا كالجئ من عالر ،ملا سيدي طلع من عالر ،املستوطن إليل أجا هد دار سيدي وبنى
وحدة جديدة وال سكن فيها؟
سكن فيها.
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مراد شمروخ:

املخيم صار له قيمة وصار له تاريخ.

عبد الله:

احنا يف الحارة عندنا خمس جداريات لشهداء من املخيم ومن خارج املخيم.

تراث الالجئني

Refugee Heritage

هل للمخيم تاريخ؟

		

كل زقة بتحيك عن قصة معينة.

مراد:
عبد الله:

عبد الله:

عمر:

هل هاي املواضيع اشياء ثانوية بدك اياها تتغري مع الوقت؟

مراد:

أنا من وجهة نظري فش ايش ثانوي ،هاي االشياء إذا انت ما حليتها انت عمرك ما رح تتحرر.

رامي:

		

مراد:
إبراهيم:

طيب تحررت فلسطني ،وأنت ما بدك تسكن يف البيت املوجود عىل أرضك ،بدو يصفي املخيم هو مكان
اقامتك الدائم ،وبدك تبني وتعمر ..املخيم مكتظ واالسعار رح تختلف ،املخيم بقدر يتحمل؟.
هديك أرضك ورجعتلك ،بس برضو املخيم هو أرضك! املخيم هو الك ،أرض فلسطني!
أنا ما بعرف برصاحة دقة هاي املعلومة ،بس أنا بعرف انو أرض مخيمنا مستأجرة ملدة  99سنة.

مراد:

مني بدو ييجي؟

عبد الله:

صاحب األرض.

نور:

كل غرفة ومكان وصالة وبرندة يف دارنا هو قصة بالنسبة اليل ،املخيم قضية وملا يروح برتوح القضية.

عمر:

إذا ً كيف بتقدر تحافظ عليها ،وعىل استمراريتها؟

نور:
عبد الله:
نور:
عبد الله:
نور:
عبد الله:
مراد:
عبد الله:

نهاية املخيم يف حالة وحدة ،انو تنفقد قيمته.

نور:

انا مش مشكلتي املخيم ،ما بنىس قيمته املعنوية وأنه املخيم وصلنا ملرحلة الوعي هاي وطلعنا وخالنا بنفهم،
لكن يف حال انتهاء االحتالل املخيم بالنسبة ايل يفقد قيمته املكانية.
عدم وجود املخيم أو املكان بلغي التاريخ .عامرة املخيم مهمة.
ما بقدر أنكر املكان اليل صقل شخصيتي واليل طلع وخلق مباديئ ،الشارع اله ذكرى.

عبد الله:

شو الحضارة ايل بنيتها يف املخيم؟

إبراهيم:

الحارات يف املخيم مسامه عىل أسامء القرى.

محمد عواد:

الجيل القديم ايل أجا عاملخيم كان عنده أمل انه يرجع عىل بلده ،كل حياته وأرضه وماله موجودة هناك.
مخيم الدهيشة بدأ بالخيم ،والخيم معامل ،اجوا معامل جديدة وايل هي غرف الوكالة ،معظم دور الوكالة
راحن ،ضل اكمن وحدة يف املخيم بعربوا عن هاد التاريخ ،هال اجا بناء جديد وحديث .املخيم ما كان يف
مدرسة وأسسوا مدرسة ،إذا بتطلع اليوم من الدوحة عىل مخيم الدهيشة املنظر مهيب ،املخيم تطور ،عندنا
مساجد وجامعات ومدارس

عبد الله:

أنت عارف سيدي شو كان يسوي فينا مع أرضه السابقه يف القبو؟ كان يوخدنا من الدهيشة مع السالل
البالستيك ،تحملهم من الدهيشة ومتيش للقبو عشان يروح يشوف شجراته .ميش! ما كان يف سيارات ،كان يف
سيارة واحدة .كل ما اتذكر بحيك يا ريت يرجع سيدي يوخذنا.

		
		
		
		

		
		

نور:

		

احنا طريقة تفكرينا بتختلف النه ما عارصنا حياة ابوي وسيدي ،التفكري بتطور وبختلف بس املبادئ بتظل
بشكل عام ثابتة.

يعني إذا تحررت فلسطني ينهد وال ما ينهد مش مشكلة؟

عبد الله:

يف املخيم إذا انت شارد من الجيش انت قادر أنك تفوت أي دار ،انت مسموحلك تفوت اي دار ما حدا مبنعك.

أنت بتنتمي ألي قضية؟ لقضاياك الصغرية داخل املخيم وال للقضية الفلسطينية؟

إبراهيم:

املقولة :الكبار ميوتون والصغار يرثون حب األرض.

هاي القضايا الصغرية بتشكل القضية الكبرية.

مراد:

احنا بنكمل عيل عملوه اجدادنا وبنطور

هي فقط جزء منها.

نور:

زمان ما كان يف ايش اسمه عمل تطوعي ،كان يف اسمه عونه .الكلامت اختلفت.

هاي األجزاء مهمة ،إذا رجعنا لبالدنا ونهد املخيم ،بنظرك هاي مش قصة مهمة؟
بالنسبة ايل إذا رجعت لبلدي خلص انتهى عندي االحتالل .بسوي املخيم منتجع ،شغالت مفيدة ،نادي ثقايف.
أنت عمرك  27سنة يا عبد الله ،الك  27سنة عايش باملخيم ومش مقدس هاملكان؟

مراد:

		
		

نور:

تراث الالجئني

عمر:

بعد  22سنة بيجي مثال صاحب األرض وبحكيلك أنا حر شو أسوي فيها.

عبد الله:

املخيم هو مش حياة مأساة لكن يف عز ،ما يف حدا يف املخيم بنام جوعان ،وهاد ايش كثري منيح .يف حارتنا يف
صحن طبيخ بضل داير بني الدور ،بنتشارك كليش بيناتنا .املخيم بساعدوا بعض وما حدا من املخيم بطلب
مساعدة من حدا برا املخيم.
بالفعل احنا داميا بنشوف املخيم مش بس كنقطة انتظار ،وإمنا كنقطة عز وفخر ومتيز.

أنا يف النهاية قضيتي مش املخيم وال شو يف املخيم ،قضيتي فلسطني ايل الزم أرجعلها.
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زي ما هو قتلك وعاش فيها.

		

		

محمد عواد:

Refugee Heritage

لو تيجي علينا احنا رح نضل محتلني فكرياً .انت كيف بدك تقدر تعيش فيها بعد ما قتلك؟

محمد عواد:

احنا جيل املخيم الجديد ،بنضل محافظني عىل ذكرياتنا يف املخيم زي ما سيادنا حافظوا عىل ذكرياتهم يف
قرانا املهجرة من خالل رسدها النا.

تعقيب عىل امللف ١

تعقيب عىل امللف ٢

بعد كتابة النص بعته لعمر وشاركني مبالحظاته التي شعرت أنها ق ّيمة وأضعها لكم هنا كام بعثها يل:

حضنا امللف ،شاركناه مع بعض األصدقاء العاملني يف حقل الصحافة من مخيم الدهيشة
بعد أن ّ
حضنا أنا وإسحق الرببري لهذا اللقاء يف مقر وكالة معا مع فؤاد
وتناقشنا يف بعض تفاصيله ومعانيهّ .
اللحام ونارص رمضان وأسامة الجعفري ،حيث كانوا ثالثتهم يعملون يف الصحافة يف وكالة معا آنذاك.
كنا يف تشوق وتخوف لسامع رأيهم السيايس والصحفي فيام جاء يف ملف اليونسكو ،فرأيهم كان مبثابة
شهادة مهمة من أصدقاء من الدهيشة نعزهم ونحرتم رأيهم.

عمر حميدات :شكرا كثري عىل املشاركة .ال ميكن وصف هذا العمل بشكل يليق بأهميته ومقداره.
أنا أعتقد أن هذه املقدمة ملهمة جدا وغنية باملعلومات وخطوة مهمة جدا يف سبيل امليض قدما يف
املرشوع .أق ّدر بشدة أيضا حجم التحديات التي واجهتها وما ِ
زلت تواجهينها يف هذه العمل ،وبنفس
القدر أعي متاما حجم املسؤولية التي تحملينها ،وكذلك الغاية النبيلة ،إنتي وجميع املشاركني .العمل
أنك املتكلمةِ ،
ملهم ،والرسد لطيف .أحببت ِ
وأنك الراوية ،فهذه تجربتك ومبادرتك .ليس لنسيان أن
أصوات الكثريين حارضة وموجودة يف النص.

فؤاد اللحام:

النص خلق عندي عدة أسئلة أو ّد أن أشاركك فيها:
 إن فكرة إنكار تاريخ املخيم كنكبة أخرى فكرة هنا تبدو واضحة وتظهر نفسها يف النص بشكل مستمر(اإلنكار ،الخوف ،الهروب ،إلغاء الحارض أو تقويضه) بفهمي البسيط ،اإلنكار هو حالة  ---هل ينكر املخيم أو
أهله تاريخ مخيمهم إذا ما تحدثنا عن املقاومة والصمود مثال؟ رأينا عكس ذلك يف معظم حديث املشاركني،
وخاصة النقاش الذي كنت جز ًءا فيه من الجيل الثالث من متطوعي مركز ليلك .أنا أعي متاما أن النص يحتوي
عىل هذه املفارقة ما بني الجيل األول والثاين والثالث .كنت أتساءل :هل لهذا "اإلنكار" أو بأي كلمة تعرب عن
ذات الفكرة ،دور يف صناعة هذا التاريخ؟ هل هي أداة يف بناء اإلرث؟ وإن كانت كذلك ،كيف ميكن مجاراتها؟
أنا اتفق معك ،أنها حالة مخيفة بطبيعتها ،وقد يكون من الجيد أن يتم طرحها ونقاشها ،ومساءلتها.
 فكرة الجار قبل الدار فكرة عظيمة وأنا أقدر انتباهك لها وطرحها .أنا اعتقد أن هذه الفكرة التي تق ّدمالجار عىل الدار ،يف هذا السياق ،فكرة حقيقية وواقعية ،منت أكرث يف املخيم طبقا للظروف ،عىل الرغم من
أنها تعترب أيضا مامرسة للطابع االجتامعي للفلسطيني بشكل عام ،قبل وبعد عام .1948
 املخيم "كَامتداد" للقرى هي فكرة غريبة يف نظري .نعم ،يف املخيم ألف قرية ،والقرية حارضة ،ولكن فكرةال "امتداد" ،عىل األقل اصطالحا ،قد تكون مخيفة إذا ما فكرنا فيها .فقد يكون االمتداد جز ًءا من األصل – أي
أن األصل متدد ،وموجود .هل متدد األصل أم استبدل؟

لذلك أنا أعتقد أن دراسة كهذه تستحق أال تقف فقط عند حدود انتهاء الدراسة بل يجب أن تصبح قضية.
ألول مرة تخطر يل قضية إدخال املخيم بالرتاث العاملي ومتلكتني الفكرة ،فهي جديرة بتثبيت حالة من التاريخ
املستمر واملتواصل من القهر اإلنساين ،واللجوء والنكبة املتواصلة ونفي لآلخر وتدمري للشخصية الوطنية ووو..
مام ميكننا من وضع قضية اللجوء الفلسطيني عىل خارطة االهتامم السيايس العاملي ،وبذلك نكون أحيينا
فكرة اللجوء السيايس القائم عىل االقصاء والحرمان بالقوة من البيت واملوطن األصيل ومكوناته ،وأحيينا فكرة
النكبة كقضية سياسية ملحة يجب أن تطرح عىل املحافل ال َّدول ّية اليوم مبقاييسها الحقيقية.

من املمكن أن يتم التآمر عىل املخيم كحالة لجوء وكحالة سياسية وكحالة رمزية ،حيث إنَّ
العودة يف هذه الظروف صعبة ،ومن هنا تأيت أهمية تثبيته يف الرتاث العاملي ليك يعيد طرح
قضية اللجوء الفلسطيني بقوة سياسية ،ويذكّر العامل أنه حتى هذا اليوم يوجد جرمية ضد
االنسانية عمرها سبعون سنة.
باجتهادي أعتقد أنه ليس رشطا أن يكون املخيم ثابتاً بشكله العمراين وتطوره حتى يتم إدراجه عىل الئحة
اليونسكو .الفضاء االجتامعي تطور سوياً يف داخل املخيم وخارجه .والفضاءان السيايس والقانوين العا ّمان
املوجودان يف محيط املخيم شكَّال حالة للمخيم ،فبالتايل املخيم بحيزه ومساحته الجغرافية املحدودة وفضائه
االجتامعي والقانوين الخاص به هو ما يجب أن يشكل الحالة والقصة التي متثل تراث املخيم.
عشوائيات املدن الكربى أسوأ وضعاً من مخيم الدهيشة .ولكن ما مييز املخيم هو البعد السيايس للقضية ،هذا
البعد السيايس أنتج ثقافة متميزة يف بعض جوانبها ،وهذه الثقافة من املهم أن ترتسخ يف املوروث العاملي.
النمط املعييش الذي أفرزته هذه الثقافة ،والتي أصبح املخيم فيها نوعاً من أنواع ال ُهويّة ،حيث أعطينا بعضنا
البعض معاين غري املعاين الحقيقية ،إننا ج ّملنا األمل يف الدهيشة؛ ليك نستطيع أن نتحمله .مبعنى أننا رصنا نقول:
(الصندقة) يعني "ابن الشّ حاذ" بالفهم الطبيعي شحاذ لكن أعطينا األشياء معاين أخرى
أنا ابن املخيم ،أنا ابن َّ
حتى نستطيع احتاملها وأعطيناها أبعادا أخرى استوعبتها الناس بعد فرتة ،وأبعادا وطنية وليربالية حتى نج ِّملها.
أبرز املخيم ُهويّة جمعية جمعت الناس رغم أنه بكل مقاييس علم االجتامع اإلنسانية والسياسية يشكل
عنوانا للبؤس ،وليس عنوانا للهوية الجمعية .داللة عىل هذه الهوية الجمعية إننا أمام السؤال :من أين أنت؟
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 بالتأكيد ،من أصعب األسئلة املطروحة هو تعريف العام والخاص .إن الحديث عن هذه الفكرة يتطلبالحديث عن تاريخ املخيم ككل وعن تفاصيله الكثرية .حينام كنت أقرأ ،فكرت :من أين جاءت فكرة تعريف
العام؟ (طبعا أنا أعي متام السياق التي جاءت فيه ،والتطرق لقصة الحديقة) لكن تساءلت :ما هو خطر طرح
هذه القضية؟ هل يجب أن يتم فهم كل يشء يدور يف املخيم أو حول املخيم؟ هناك قضايا مل يعرها الالجئ
أي اهتامم ،وإمنا كانت مسألة نجاة ،تعامل مع الواقع بطريقة عملية من أجل االستمرارية .بطريقة أخرى،
هل هناك فرق بني "ماذا يعني العام؟" وبني "ماذا يعني العام من وجهة نظر الالجئ؟" كيف للعام ،أو الخاص،
أن يعرب عن نفسه يف ظروف مغايرة كظروف الالجئ؟

هذه الفكرة ،عىل األقل بالنسبة يل أنا ،أول مرة تناقش قضية املخيم بعقل ،وبأبعادها الثقافية واملدنية
والحضارية ،وعالقة املكان بالتاريخ وعالقة البرش باملكان .بالعادة نحن اعتدنا عىل مناقشة املخيم إ ّما بأغنية
أو قصيدة شعر ،ألول مرة نحن نناقش كالجئني يف املخيامت ،كمخيم شاهد عىل جرمية ،شاهد عىل نكبة،
شاهد يجب أن يستمر أو يدفن بدفن الجرمية.

تراث الالجئني
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النقاش كان طويالً وعميقاً ،وقررت هنا أن ألخص ولو جز ًءا بسيطاً من تعقيب كل منهم عىل ما قرأوه
يف امللف.

الناس يف املخيم اطأمنوا وزال موضوع الريبة ،وتأكدنا أن هذه البنت ليست متآمرة عىل القضية ،استطاعت
ساندي أن تبني خيمة اسمنتية ،وتحاجج عىل مستقبل نادي شباب الدهيشة.

نرد :إننا من مخيم الدهيشة ،من مخيم العزة ،ومن مخيم بالطة .مبعنى أن املخيم شئنا أم أبينا أصبح جز ًءا
من سلوكنا اليومي ،وهو نوع من أنواع ال ُهويّة .يعني كان من األ ْوىل أن نجيب أننا من بيت عطاب أو من
زكريا مبا أنها القرى املهجرة التي تشكل هويتنا التاريخية واملكانية والزمانية واملوروث الثقايف.
خالل فرتة اتفاقية أوسلو تراجع املعنى السيايس للمخيم لصالح املعنى االجتامعي االقتصادي واملعييش ،ألقل
من عرشين سنة تراجعت قيمنا السياسية واالجتامعية والتاريخية لصالح رأس املال وثقافة رأس املال .ومن
هنا تأيت قيمة هذا امللف ليضع املخيم وحق العودة عىل رأس الالئحة من جديد .إذن فاالعرتاف باملخيم هو
باملضمون اعرتاف بالحالة ،أي هو اعرتف بحالة اللجوء والشتات ،وأنا برأيي أن اعرتاف اليونسكو مبخيم من
مخيامت الشتات هو مبثابة تعميم وتوسيع للحالة.
جزء كبري منا يخجل أن يروي دوره يف الرواية ،مثال أنا سجنت وأنا صغري يف السن ،ولكني مل أحدث أوالدي
عم عشته داخل السجن ،مل أقرر أال أتكلم ،لك َّن شيئًا داخليًّا وحالة الهزمية التي نعيشها منعاين من أن أتكلم؛
ّ
ألين ال أريدهم أن يصبحوا مثيل ،وهذا جزء من الهزمية ،ومفهومي للهزمية وإعادة التفكري يف مكانة املخيم،
واللجوء جزء من أهمية دراستك إضافة لعمقها واملوضوع والشكل الذي تناولته فيه.

أسامة الجعفري:

أنا خويف أن يحدث يف املخيم مثل ما حدث ِ
للشيك (السياج) الذي أقامه جيش االحتالل ،وكان يحيط باملخيم
ويسد مداخله وبقي قامئا لغاية وصول السلطة إىل الضفة ،حيث عمل السكان عىل هدمه .لقد أبقينا بوابة عىل
مدخل املخيم؛ يك تذكرنا بالسياج الذي أحاط باملخيم سنني ولتكن شاهدا عىل جرائم االحتالل .إال أن هنالك
من يحاول العبث بتلك البوابة ،وتم إزالة جزء كبري منها .وبتقديري فإن املخيم هو الشاهد األكرب عىل جرمية
االحتالل ،وحتى لو انتهت قضية اللجوء وتحققت العودة لالجئني ،فيجب تحويل املخيم إىل شاهد عىل الجرمية،
وعدم إزالته كام أزيلت البوابة الحديدية التي أقامها االحتالل عىل مدخل املخيم.
ويف موضوع املخيم واملحيط ،البعض يف املنطقة يعتقد يف بعض األحيان ،أنَنا يف مخيم الدهيشة نشعر
يم ومعايريَ جديد ًة للحكم عىل األشياء؛ لتصبح أسهل ،وهذا منطق
باالمتياز عن محيطنا .نحن أوجدنا ِق ً
القوي القادر عىل إيجاد وفرض ثقافة ومعايري جديدة ،القوي هو من يُوجِ د املعايري ،وكنا أقويا َء يف مرحلة
الرصاع املحتدم مع االحتالل .ولهذا من املهم السؤال إن كنا ننظر إىل املخيم كنمط عمراين أم منط حياة؟
فنمط الحياة هو الذي يوجد النمط العمراين ،ولك ْن هنالك أمو ٌر ُمه ٌم النظر إليها كعالقة املخيم باملحيط ،وما
الذي يجعل عالقتي يف مخيم الدهيشة عالقة تكاملية تختلف عن عالقة مخيامت أخرى مبحيطها؟

أصبحت أعمل مع ساندي بالفكرة
كمخيم بقينا نراقب ساندي بحذر لنفهم بالضبط ما نواياها ،وبعد ذلك أنا
ُ
وباملرشوع ،وبعد ذلك ساندي وح َدها ماشية يف املخيم تقيم خيمة اسمنتية ،وتحاجج فينا إذا كنا نوافق أن
نبني أ ْم نهدم النادي.

أنا لست مهندساً ،لكنني عملت يف البناء ،عندما أنظر ملخيم الدهيشة من بعيد أرى هذا الهيكل البنايئ
والعمراين جميل بتالصقه وحتى عندما كنت أدخل فيه وأرى البيوت بجانب بعضها كان يعني يل الكثري ،هذا
كله له أث ٌر يف ثقافتنا.
بوجه عام يف كل املخيامت بغض النظر سواء يف الشتات أم هنا أم يف غزة يوجد سامت مشرتكة موجودة كوننا
مخي َم لجوء ،فحالة الرصاع الوطني التي كانت قامئة وموجودة يف داخل املخيم أنتجت ثقافة وطنية مشرتكة.
ولكن هناك حاالت فردية وهي التي تربز ،وأظهرت وجود بعض املخيامت والفوارق بينها .وأحد العوامل
املهمة يف مخيم الدهيشة ،كونه حالة مهمة أنتم تدرسونها ،هو التنوع الثقايف والحضاري الذي عاشه املخيم
يف املحيط .أنا ال أتكلم عن ارتفاع وترية العمل الوطني ،أنا أتكلم عام قبل.
من املهم التعقيب عىل دور التعليم يف املخيامت واهمية البحث عن الذات من خالل التعليم .وهذه الثقافة
التي دفعت معظم وأغلب مخيامت اللجوء إىل وضع التعليم كعنوان أسايس للنضال من أجل حق العودة.
الفرق يف الدهيشة أن الحركة الوطنية دخلت قبل ال  1967لذلك أصبح له أهمية وانعكس بشكل قوي جدا ً،
ليس بالبحث عن الفردية والنجاح الفردي بل النجاح الجامعي ،وهذا الذي خلق هذه الثقافة املوجودة يف
الدهيشة ومتيزت عن غريها ،وكان لها تأثري يف محيطها يف منطقة بيت لحم ،وأعتقد أنه خلق حالة ليست
فقط من القيادة بل خلق حالة من التأثري والتأثر بالثقافات املحيطة يف منطقة بيت لحم ،وكان لها دور إيجايب
كبري .القصد أن هذا التنوع الواسع يف محيط بيت لحم ذو تأثري إيجايب هائل جدا عىل تطوير الثقافة الوطنية
واالجتامعية يف مخيم الدهيشة.
ما يقلقني هوأنني أرى أوالدنا يستنجدون بروايتنا ليستعرضوا فيها التاريخ ،وهذا طبعا ممكن أن يبعدهم
عن اليشء الذي ميكن أن ينتجوه اليوم .إذا ما انتبهنا لبعض الظواهر التي ظهرت عندنا يف فلسطني يف الفرتة
األخرية؛ كلها صار لها تقزيم ومحاولة تحطيم" ،شو هذا قاعد ببدع! هذا غلط ،هذا غلط" ،ملاذا؟ ألنه يجب
أن تبقى الرواية الرسمية لنا هي الهزمية املقرفة؛ ألجل أن يظلوا متحكمني فينا .اليوم هذه الدراسة بالنسبة
يل أنا طريقة جديدة للتفكري ،ومحاولة إلنتاج يشء .غدا سوف يقوم آخ ُر ويبادر بيشء آخر ،سيكون لهذا كله
أن نضطر إلعادة إنتاج روايتنا.

أبناؤنا سينتجون روايتهم شاؤوا أم أبوا؛ ألنهم سيصطدمون بحقيقة أن ما بيدهم اليوم مل
يحقق لهم شيئا.
من السليم أن يتجهوا نحو إنتاج أفكار واقعية وإيجابية تعرب عن واقعهم وإال سيعربون عن غضبهم بالهدم
بدال من البناء .أنا أعتقد أنه من األصح أن نبحث عن رواية من أنقاض واقعنا الحايل ،واعترب هذا املرشوع
محاولة جديدة لتنشيط أفكار الناس للبحث عن رواية لواقعنا ،رواية حقيقة تالمس الواقع.
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ملا دخلت ساندي كنا نشعر بالريبة تجاه هذه البنت التي جاءت إىل املخيم ،تريد تغيري النظام وتحسني
الحياة يف املخيم ،الريبة تجاه ساندي هالل ليس بشخصها بل ألنها جاءت تحمل فكرة .وقتها اتصل يب أبو
حسني وقال يل :هناك بنت جاءت تريد العبث باملخيم ،ويكمل :هال دخلنا عىل االجتامع وساندي طرحت
فكرة البحث باملشاركة ،والتشاركية بالتخطيط .نعم ،يف عامل البحث هذا موضوع جيد وعظيم ،اتريك الناس
ت ُغري رؤيتها وقناعتها.

نارص رمضان:

يف أي مكان سواء مخيم أم مدينة أم غريها ،املكان له دور يف تشكيل شخصية الناس والسيكولوجيا لدى الناس.
يف املخيم وأنت يف منزلك ترى أحواش الناس جميعها وداخل املنازل ،نعرف منازل بعضنا وندخل يف تفاصيل
حياة كل واحد فينا ،هذا كله شكل شخصيتنا وشكل العيب والثقافة واألخالق.

تراث الالجئني

Refugee Heritage

املوضوع جديد بالنسبة يل ،مبعنى أن هذه الدراسة تحتوي نسبة كبرية من الجرأة يف نقاش املصطلحات
ومنطق البحث تربز أهميتها أنكم قمتم بالرتكيز عىل حالة املخيم وحالة اللجوء التي نحن ال نجرؤ عىل عملها،
وال منتلك أدواتنا املوضوعية ،ال نستطيع أن نجرد ذاتنا ،لذلك كانت هذه الدراسة مهمة جدا ،أنا مل أكن أجرؤ
عىل مقارنة الدهيشة مع مدينة البندقية عىل سبيل املثال ال الحرص.

االطمئنان يا ساندي يفتح أُفقًا لنقاش حقِ العودة دون أن نشعر برتدد ،يعني موضوع نقاش العودة موجود،
ونقاش النكبة املستمرة وحالة اللجوء التي نعيشها تحتاج لكل جهد إبداعي!

خرجت من السجن
أري ُد أ ْن أحيك رواية صغرية عن كيفية أن نفهم من هو الالجئ ،والهزائم ماذا تُنتج .أنا
ُ
سنة التسعني ،وبعد ثالثة أشهر سافرت إىل أمريكا ،يف طريقي إىل أمريكا منت ليلة يف كوبنهاغن .وأنا مايش يف
أناسا مثيل يف شوارع كوبنهاغن املبلطة ميشون ويتطلعون ويتفتلون،
شوارع املدينة نظرت إىل جه ٍة فرأيت ً
قلت :كأنهم مثلُنا هؤالء!
يل بالعربية أهال وسهال ،سألته من أين أنت؟ أجاب أنا من مخيم نهر البارد
نظرتُ إليه ُ
وقلت له :مرحبا ،رد ع ّ
قدمت
فقلت بدوري :يا رجل أنا من مخيم الدهيشة .فقال يل :اقعد اقعد ماذا تفعل هنا؟ قلت له :والله
ُ
لزيارة أخي الذي يف أمريكا .وسألته بدوري :وأنت ماذا تفعل هنا؟ قال يل بتنهد :آه.
جيلنا من جيلهم ،اثنان هام ،طبعا كانا من قوات الثورة الفلسطينية ،مقاتل ِني يف لبنان .بعد اجتياح ال 1982
والهزمية الداخلية وحرب املخيامت ضد بعضها البعض كفر بكل يشء ومل يعد يستطيع العيش ،صار يبحث
عن أي َمخرج ،ما عاد يفكر بحق العودة ،املهم يطلع من هذه الحالة التي هي دمار ،فسافر إىل أوروبا
وانبسط أنه استطاع الخروج.
ملا سمعت روايته بتفاصيلها الكثرية فهمت إنه كل واحد مناط يف مرحلة معينة بالبحث عن يشء آين ...أنا
ال ألومه؛ ألنه ترك وراءه الدفاع عن حقه يف العودة فهذا ال ينفي عنه صفة اللجوء ،وال قضية اللجوء سياسياً
وثقافياً التي تشكلت يف عمق أعامق نفسيته .كانت مرحلة وحالة شخصية كان يعرب عنها .أنا شبه متأكد اليوم
أنه أحد الناشطني ألجل حق العودة بعد ما استقر يف البالد التي سافر إليها.

تعقيب عىل امللف ٣
من بني ما بعثت لهم النص للتعقيب عليه كلن خليل اللحام ،الذي عملت معه يف مرشوع تحسني
املخيامت ،عاد النص يل مليئا بالتعقيبات التي شعرت أنه من املهم مشاركتها يف هذا النص ،فطلبت
من خليل إذا ما كنت أستطيع تجميع هذه التعقيبات ،فقبل برحب سعة وعدل هو بنفسه عىل
التعقيبات وأعادها يل فعدت وطلبت منه أن يبعث يل بتعريف عن نفسه أشاركه معكم هنا.
أنتمي لعائلة فلسطينية مهجرة تقيم يف مخيم الدهيشة .نشأت وتابعت مسرييت الدراسية يف مدرسة املخيم
وعدة مدارس يف مدينة بيت لحم.

خليل اللحام:

ما الهدف وما الحاجة من اعتبار املخيم تراثا؟ ما النتيجة التي سيتم استخالصها من اعتبار املخيم تراثا؟

أال يساهم اعتبار املخيم كرتاث إىل تسليط األضواء عىل مثالية خادعة للمخيم مام يشجع تنامي شكل من
أشكال البناء العمراين شبيه باملخيم ،كتعبري عن االنطواء عىل الذات يف سياق األبارتهايد اإلرسائييل وليس
كنتيجة لتطور تاريخي متصل مبسرية نضالية يف املخيم؟ أال يشجع ذلك إىل تحويل مدن ناشئة عىل أنقاض
القرى مثل الدوحة إرطاس الخرض إىل أن تصبح هي نفسها مخيامت وأماكن مغلقة كشكل من أشكال
االنطواء عىل الذات ،ورفض ملالقاة اآلخر املختلف سواء كان فلسطينيا أو محتال بغض النظر عن طبيعة اللقاء/
االشتباك/املواجهة مام يحول املناطق السكنية الفلسطينية إىل باستونات مغلقة؟
أعتقد أنه يجب التفريق ما بني خطاب اهل املخيم الرافض لدور الضحية والباحث عن أمل يف األفق ،وما بني
حياتهم وواقعهم اليومي يف املخيم .ظروف الحياة يف املخيم هي تجربة تحد من حرية الجسد يف الحركة،
تجربة سجن فريدة من نوعها .أنا مقتنع متاما بأن ظروف الحياة يف املخيم هي غري إنسانية.
أضفت عىل املهجرين من أهله هوية مركبة بالرضورة .فاملخيم يضم عادات
إن ظروف حياة الالجئني يف املخيم
ْ
وتقاليد عرشات من القرى والعائالت املهجرة ،أدى تفاعلها يف مكان محدود جغرافيا إىل نشوء مامرسات
جديدة قامئة عىل وجود اآلخر املختلف وقبوله كمختلف ومن ثم كرشيك يف مرشوع تحرري مشرتك قائم عىل
مقاومة الطغيان بشكله الكولونيايل أساسا ،ومقاومة تفرعاته املعقدة يف السياق الفلسطيني والعريب املحيط.
تعزى هوية املخيم املركبة أيضا إىل نشوء املخيامت بشكل عام عىل طرف املدن ،مام أدى إىل تفاعل أهله
بشكل مبارش مع املدينة بشكل أقرب مام كانوا عليه يف قراهم األصلية .مام أدى إىل نشوء فعل سيايس مقاوم
يجمع املدينة واملخيم ،احتل فيه املخيم أحيانا دور الفاعل املركزي بفعل رمزيته وزخمه الجامهريي .ال بد أن
التحوالت املادية يف ظروف حياة أهل املخيم قد ساهمت أيضا يف بناء تلك الهوية املركبة.
لقد قام أهل املخيم برتجمة خطاب الحياة إىل مامرسات نضالية ملموسة منحتهم دور الفاعلني .إذا كان هذا
الدور إيجايب ويستحق الثناء ،أرى أنه من الواجب تسليط الضوء أيضا عىل الظروف املعيشية الصعبة ألهل
املخيم .إن أي خطوة سياسة وفنية ومبا ذلك ترشيح املخيم إىل اليونسكو يجب أن تأخذ هذه العوامل التي
تشكل أوجه الحياة املتعددة يف املخيم ،دون االقتصار عىل جزء معني لطبيعته الجاملية.

تعقيب عىل املخيم ٤
يف البداية سمعت تعقيبات كل من مي وبيسان وآيات عىل حدة ،ولكني شعرت أنني أود لو أننا
نتناقش معا حول الفكرة والنص وبالفعل دعوت ثالثتهم للقايئ من خالل زوم ،آيات وبيسان مل يكن
يعرفن مي من قبل وبهذا بدأنا حديثنا بالتعارف بينهم:
مي عودة :أنا مي عودة ،أسكن وأعمل يف رام الله منذ عام  ،٢٠٠٤أنا من مخيم الدهيشة ،درست يف الجامعة إدارة
أعامل وبعدها كملت دراستي العليا يف السياحة .وبلشت مسرييت املهنية بالرتكيز عىل التطوير والثقافة وصار يل
سنوات بشتغل يف اليونسكو ،ويف آخر فرتة من العمل ركزت عىل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف غري املادي -اتفاقية .٢٠٠٣
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أقيم منذ عام  2011يف باريس حيث أكملت دراستي العليا يف القانون الدويل العام ،وحصلت عىل عدة شهادات
عليا من عدة جامعات باريسية .أعمل منذ عام  2016عىل أطروحة دكتوراة يف القانون العام عن "مسؤولية
الدولة القانونية عن االنتهاكات املمنهجة لحقوق اإلنسان" (جامعة باريس ساكليه) وأعمل يف نفس الوقت كأستاذ
مساعد يف القانون العام يف جامعة باريس نانتري .عملت لدى عدة مؤسسات فرنسية يف مجال الالجئني ونرشت
عدة أبحاث أكادميية لها عالقة بالالجئني بالعربية وبالفرنسية .سيصدر يل قريبا بحث أكادميي مفصل باللغة
الفرنسية يف مجلة مرقب األمم املتحدة بعنوان " الالجئون الفلسطينيون ما بني املساعدة اإلنسانية والحقوق".

إذا كان املوضوع هو مسألة هوية ،أليس اعتبار املخيم تراثا سيعطي الالجئني هوية جامدة فلكورية ،قامئة
عىل وجودهم يف املخيم ،يف حني أن التحرر يحتاج إىل هوية متحولة ومركبة؟

تراث الالجئني

Refugee Heritage

ِ
ذهبت تسألني اليوم الجئاً فلسطينياً موجودا ً يف مخيم يف لبنان ماذا
فالفكرة التي أريد أن أوصلها؛ إنك إذا
تريد؟ سوف تكتشفني جوابه مختلفا عن مخيم الدهيشة ،نتيجة الضعف والهزمية والحالة السياسية العامة
التي انعكست عليه .يف الوقت الذي أنا يف أول الثامنينات ملا كانت حالة العمل الوطني عالية ،كان متسكنا
باملخيم عالياً ،لدرجة أننا كنا نُخوِن من يرتك املخيم ألي سبب ،حتى من كان يتو َجه للدراسة خارج فلسطني،
اآلن اختلفت حالتنا ،ورصنا ن ُِح ُس أنَنا نعيش يف ظلِ هزمية هائلة وفقدان.

هل اعتبار املخيم تراثا هو ترجمة مؤسساتية لِوجود توجه لدى الالجئني قائم عىل االعتزاز
بهويتهم كالجئني؟ أم أن هذا التوجه ذاته ما هو إال تعبري عن أزمة هوية لدى املهجرين من
أهله الذي مل يعودوا قادرين عىل تعريف ذاتِهم كقرويني أو كمدنيني؟

آيات الطرشان:

أنا آيات الطرشان من مخيم الفوار ،درست انجليزي يف جامعة الخليل ،شاركت يف جامعة يف املخيم وحالياً
بشتغل عىل مرشوع املضافة مع مؤسسة دار .أسست مرشوع خاص يف اليل هو املطبخ الصحي .بشتغل مع
مجموعات نسوية يف املخيامت ومكملة عىل هذا األساس.

بيسان الجعفري:

كان يف نقاشات كثرية يف جامعة يف املخيم عىل موضوع شو رح يكون املخيم بعد ما نرجع ،وين شايفني
املخيم بعد  ٩٩سنة بعد ما يخلص عقد تأجري أرض املخيم للوكالة ،كيف بشوف حايل كالجئة؟ أول ما خطر
ببايل عن فكرة ترشيح املخيم عىل الئحة اليونسكو كان إذا احنا بنفكر باملخيم كبناء وال كتسلسل تاريخي ورح
نحيك عن تاريخ السبعني سنة يف املخيم وال بس رح نحيك عن شكل املخيم؟ وكيف ممكن نعرب ونجمع بني
املكان والقصة يف هذا الرتشيح؟

آيات الطرشان:

أول ما سمعت الفكرة وقرأت النص خطر عىل بايل اول لقاءات لنا يف جامعة يف املخيم ،رجعني لنقاشات
ولحظات يف جامعة يف املخيم ،أول ما فكرت فيه بغض النظر عن معايري اليونسكو انو صار عىل بايل أضيف
بند جديد ،هو القصة .احنا بدأ مشوارنا يف جامعة يف املخيم وبدينا نرسد قصص املخيم ،املخيم عبارة عن
قصص ...و جامعة يف املخيم قصة من قصص املخيم .احنا يف جامعة يف املخيم جمعنا العديد من القصص
يف القاموس الجامعي اليل كتبناه مع بعض .انا برشح قصة املخيم وقصتنا مع املخيم بشكل رسد قصيص
				
ألنها تكون جزء من الرتاث املحفوظ.

مي عودة:

برصاحة اول ما سمعت بالفكرة انصدمت ،ما ركب معي نهائيا باعتبار إين بشتغل باليونسكو ،الين ما فكرت
فقط بالرتشيح بل اليل فكرت فيه هو تبعية هذا الرتشيح وكيف راح يؤثر عىل املخيم .إذا بنا إناقش موضوع
الرتشيح املفروض انه نأخذ العامرة يف املخيم مبحمل الجد .بالنسبة يل املخيم ما إله قيمة جاملية معامرية
تتوائم مع معايري اليونيسكو .بوجهة نظري مل تبقى الوحدات السكنية املعامرية يف كام هي وامنا املخيم صار
عنده امتدادات داخل وخارج حدوده وهذه االمتدادات يف حال طرح امللف إلدراجه عىل الئحة اليونسكو لن
ت ُأخذ بعني االعتبار .بستوعب أكرث انه الحفاظ يكون عىل مامرسات حياتية يف املخيم وكيف حافظنا عىل
الرتاث والعادات ونقلها من جيل اىل جيل .ممكن استوعب انه يتم الحفاظ عىل املامرسات السياسية يف
املخيم بس مش مستوعبة فكرة انه املخيم نفسه يكون عىل الئحة الرتاث العاملي .وغري هيك انه إذا ما تم
يل استيعابه وتحديد
ادراج مخيم الدهيشة معناه ضمنيا بتتبعه كل املخيامت الفلسطينية وهذا يش صعب ع ّ
تبعياته يف داخل منظمة اليونسكو.
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" لقد تغري مصطلح «الرتاث الثقايف» يف مضمونه تغريا ً كبريا ً يف العقود األخرية ،ويرجع ذلك جزئياً إىل الصكوك
التي وضعتها اليونسكو .وال يقترص الرتاث الثقايف عىل املعامل التاريخية ومجموعات القطع الفنية واألثرية،
وإمنا يشمل أيضا التقاليد أو أشكال التعبري الحية املوروثة من أسالفنا والتي ستنقل إىل أحفادنا ،مثل التقاليد
الشفهية ،وفنون األداء ،واملامرسات االجتامعية ،والطقوس ،واملناسبات االحتفالية ،واملعارف واملامرسات
املتعلقة بالطبيعة والكون ،أو املعارف واملهارات املرتبطة بإنتاج الصناعات الحرفية التقليدية.
ويشكل الرتاث الثقايف غري املادي ،بالرغم من طابعه الهش ،عامالً مهامً يف الحفاظ عىل التنوع الثقايف يف
مواجهة العوملة املتزايدة .ففهم الرتاث الثقايف غري املادي للجامعات املختلفة يساعد عىل الحوار بني الثقافات
ويشجع عىل االحرتام املتبادل لطريقة عيش اآلخر.
وال تكمن أهمية الرتاث الثقايف غري املادي يف مظهره الثقايف بحد ذاته وإمنا يف املعارف واملهارات الغنية التي
تنقل عربه من جيل إىل آخر .والقيمة االجتامعية واالقتصادية التي ينطوي عليها هذا النقل للمعارف تهم
األقليات مثلام تهم الكتل االجتامعية الكبرية ،وتهم البلدان النامية مثلام تهم البلدان املتقدمة".
(صفحة اليونسكو االلكرتونية)
مع كل هذه املحاوالت غري أنه موازين القوى بتختلف متاما بني الرتاث املادي وغري املادي ويبقى الغرب هو
الحاصل عىل حصة األسد واالغلبية الساحقة يف الرتاث املادي عىل الئحة الرتاث العاملية.
هذا املرشوع بعرب عن املطالبة يف حقنا يف تقرير معايري الرتاث العاملي يف العامل سواء كانت املادية او غري
املادية وهو نوع من انواع تحدي االستيطان املعريف الغريب اليل ما زال يتحكم يف فرض إطار معريف واحد
بجربنا كلنا نلحقو ..هاذ املرشوع هو رصخة للتعبري عن حقنا انه نكون صانعني للمعرفة والتاريخ يف هاذ
الزمن اليل عايشني يف.

مي عودة:

		
		
		

ساندي هالل:

		
		
		
		
		
		

ال ارى عالقة مبارشة بني تحدي معايري اليونسكو وإدراج املخيم عىل الئحة الرتاث العاملي .ملا يرتشح اي
موقع الدول األعضاء هي اليل بتقرر باألغلبية .يعني الدول األعضاء اليل بتصوت بتوافق او ما بتوافق 		
عىل إدراج امللف املطروح .وبالتايل التصويت سيشمل عدد كبري من دول العامل منهم فلسطني اليل أصبحت
عضو يف منظمة اليونسكو يف  ٢٠١١وهذه العضوية جديدة.
احنا واعيني متاما الستحالة املرشوع يف وقتنا الحايل والظروف السياسية التي نعيشها .اذا بدنا نتبع الرتشيح
التسلسيل زي ما هو مقرتح يف هذا امللف ايل بني أيدينا ،فاننا بحاجة لتوافق وتفاهم ارسائييل فلسطيني
عىل املوضوع .حسب قوانني اليونسكو مبا أن املخيم يقع حاليا يف مناطق أ التابعة للسلطة الفلسطينية وال٤٤
قرية يف داخل حدود إرسائيل ،من املفروض أنو تقوم إرسائيل والسلطة الفلسطينية بتقديم طلب مشرتك من
أجل هذا الرتشيح التسلسيل .بس هل نرتك الوضع السيايس الحايل الفاسد مينعنا من أن نعرب عن تراثنا ونضع
احنا الالئحة اليل بتعرب عننا خاصة يف ظل وضع سيايس يسلبنا كل يوم من حقنا يف تقرير مصرينا وكتابة تاريخنا
وتسجيل تراثنا؟ إذا سألوين اليوم شواليل بدي أحافظ عليه كفلسطينية معامرية رح احط حق العودة عىل
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ساندي هالل:

الفكرة مش تفريز املخيم والحفاظ عليه زي ما هو كتحفة تاريخ ،الفكرة هي الحفاظ عىل منط حياة سياسية
واجتامعية ومنط عامرة بتمثل املؤقت الدائم اليل نتجت عن مامرسات يومية إنبنت عىل اهمية الجرية،
والعونة ،واملرونة والتأقلم مع الواقع .هذه هي االمور اليل بدنا نحافظ عليها واليل لألسف بعد اوسلو ودخول
السلطة والحياة الليربالية بلشت تتالىش شوي شوي من كل فلسطني غري انو هذه العالقات والروابط اقوى
يف املخيم من بقية املناطق يف فلسطني .جانب تاين مهم يف املرشوع هو أهمية انتقاد احتكار الغرب ملعنى
مصطلح تراث وفرضه عىل بقية العامل .وهذا يجربنا داميا عىل تعديل وقولبة ثقافتنا وتراثنا مبا يناسب املعايري
التي وضعها الغرب مبا يناسب ثقافته وفرضها الحقا عىل بقية دول العامل .إذا ما فكرت برتاث فلسطني بعيد
عن املعايري املفروضة من االستعامر املعريف الغريب واليل بشمل مؤسسة مثل اليونسكو لكنت وضعت املخيم
عىل رأس الالئحة .كيف بنقدر أنه نتخيل تراث فلسطني يف السبعني سنة االخرية بدون املخيم؟ بس مبا أن
القالب الوحيد املفروض علينا لحتى يكون إلنا دور يف كتابة تاريخ الرتاث العاملي هو من خالل منظامت مثل

وبالفعل دخّلت اليونسكو يف السنني االخرية تعديل بيسمح لألقليات والدول النامية أن يكون لها دور يف
صياغة الرتاث العاملي من خالل بند اسمه "الرتاث الثقايف الغري مادي" واليل إذا بتقرأوا صفحة اليونسكو
بتالقوه معرف هيك:

تراث الالجئني

بيسان الجعفري:

أنا بيسان الجعفري من مخيم الدهيشة ،اتخرجت اعالم وبعدها شاركت يف جامعة يف املخيم سنتني وبكمل
حاليا بدراسات عليا يف علم النوع االجتامعي والتنمية يف جامعة بريزيت .بشتغل عىل مبادرة يف مخيم العروب
وبالذات يف ستاد (ملعب كرة القدم) العروب واملوضوع اليل بركز عليه هو استدامة املكان والعالقات
االجتامعية.

		
		
		

اليونسكو بنالقي حالنا مضطرين نتبع القالب وانعدل تراثنا ليناسب املعايري الغربية .انا يف وجهة نظري يصري
العكس .الزم أنّاضل ونسعى ورا تغيري معايري اليونسكو لتنطبق عىل شو احنا بنعتربه مهم يف تراثنا ومش نغري
معايرينا عشان تتطابق مع معايري اليونسكو.

		

االسمنتية لغاية ما وصلنا ملرشوع اليونسكو اليل بني ايدينا.

		
		
		
		

كلها مشاريع بتصب نحو التعبري عن قيمة املخيم وقوته .وهذا املرشوع اليل بني ايدينا بدفع نحو فهم دور
املخيم يف حفظ الرتاث الفلسطيني .ودور املخيم يف اعطاء مثال للقدرة عىل االدارة الذاتية القامئة عىل االذن
واالستئذان من الجار للتوسع والعامر والتي هي مش فقط جزء من تاريخ املخيم بل من تاريخ فلسطني ككل
ولكن املخيم مبساحته الصغرية وبإكتظاظه يعرب عن مثال معامري يف حالته القصوى.

أوال:

إعطاء أنفسنا الحق يف النضال مع بقية العامل ضد هيمنة االستيطان املعريف والثقايف الغريب املفروض علينا
حالنا حال بقية األقليات واملقموعني يف العامل ،وبالتايل إعطاء أنفسنا الحق يف تقرير املصري سياسيا وثقافيا
واجتامعيا.

بيسان الجعفري:
		
		
		

انا بدي اتطرق للعالقة بني املخيامت يف داخل فلسطني املحتلة ومخيامت الشتات ،وطبعا كل مخيم اله ظرفه
ويف مخيامت وضعها كتري اصعب من مخيامت تانية بحسب وين تواجدها ،وهم مقيدين من انتاج اي يش
ولو حتى كان بسيط ومعاناتهم كتري اصعب من معاناتنا .بعتقد انه احنا يف مخيم زي مخيم الدهيشة ممكن
نكون جرس للعودة يكون وجودنا بالداخل وممكن نكون محرك للقضية الفلسطينية.

ثانيا:

التفكري يف طريقة الحفاظ عىل تراث ما يزيد عن ستني مليون الجئ يف العامل عندما تكون الطريقة الوحيدة
للتقدم إىل اليونسكو هي من خالل الدولة ،إذا ً فكيف الحفاظ عىل تراث من ليس لهم دولة؟

ثالثا:

إظهار مالمح املخيم كمكان إلنتاج ثقافة سياسية ووطنية واجتامعية وليس فقط كمكان إلدارة الفقر والبؤس
واملعاناة اليومية.

رابعاً:

تجسيد ذكرى النكبة من خالل تراث املخيم.

		
		
		
		
		
		

مل يبقا لنا يش يف املخيامت إال هذه العالقات االجتامعية ،ملا كنا نناقش مصطلح االستدامة يف جامعة يف املخيم
توصلنا انه اليش الوحيد املستدام يف املخيم هو العالقات االجتامعية بني الناس .لحد اليوم عم نكرب عىل نفس
العالقات االجتامعية اليل بنوها من قبلنا أجدادنا واهالينا .املخيم بني بطريقة عضوية سواء من ناحية مكان
او من ناحية عالقات وهيك تكونت األساسات التي ما زال املخيم مايش عليها .مزبوط التكنولوجيا ابعدت
شوي الناس عن بعض ولكنا ما زلنا محافظني بشكل كبري عىل هذه االساسات .احنا تربينا يف بيئة ما فيها
خصوصية واندمجنا مع هذا اليش وصار من العادي والطبيعي ان اعرف تفاصيل حياة جاري.

		
		

الالئحة بدون تردد وبالتايل املخيم والقرى املهجرة .هذا هو جزء أسايس من ترايث السيايس والثقايف واالجتامعي.
ليش نسمح لنظام عاملي من انو يوقفنا من وضع أولوياتنا يف اليل بخص تراثنا؟

مي عودة:

إذا ما كانت الفكرة ثقافية فقط بدون التوجه اىل وزارة السياحة بالطلب ووزارة السياحة بالتايل تتوجه اىل
اليونسكو معناه األمر بيختلف .هذا بيعتمد عن هدفكم من هذا املرشوع.

		

ساندي هالل:
		
		

		

خامساً:
بيسان الجعفري:

وصلت
بنية املخيم العمرانية هي جزء ال يتجزأ من طريقة الحياة يف املخيم ،قصص وتفاصيل أحداث ومراحل ّ
املخيم لهذا النتاج سواء الشكيل أو املضموين الذين يصعب فصلهام عن بعض .حتى الشكل الخارجي للمخيم
هو نتيجة ملضمون جاميل ورمزي ملرحلة معينة لجميع الناس املوجودة يف املخيم .فعليا أي جانب من هذه
الجوانب يصب عىل االخر شكالً ومضموناً.

مي عودة:

صحيح كل مكان أو مبنى أو معامر فيه قصة .هذا امللف خالين أفكر إنه يف مشاريع كثرية يف املخيم ممكن
تتشعب من هذا امللف واهمية االماكن وقصص االماكن اليل انبنت يف املخيم .املخيم ميثل حياة االجئ
السياسية وميثل تفاصيل األماكن والقصص التي انبثقت عنه .اهمية هذا املوضوع مش فقط للتوجه للعامل
وكيف ينظر إلينا ولكن أهميته يف خلق حوار داخيل يف فلسطني حول الطريقة اليل احنا بنطّلع فيها لبعض
وبنعرف بعض .أنا بتحدى انه معظم الناس يف فلسطني من غري سكان املخيم ما عمرهم زاروا املخيم.

		
		
		

		
		
		
		

ساندي هالل:

صورة الالجئ القوي سياسيا وثقافيا معدومة يف العامل ،العامل غري قادر اليوم انه يستوعب فكرة انه الالجئ
ممكن يكون قوي .الالجئ ضعيف هذه هي املعادلة وال يوجد أي مساحة الستيعاب الالجئني بعيدا عن
كونهم الضحية .كل املشاريع اليل قمنا فيها يف املخيم لغاية اليوم كانت باتجاه انه احنا اتعاملنا واشتغلنا مع
مخيم قوي جدا وشفنا بعينينا يش ما كنا قادرين نعرب عنه فكريا ،ابتداء من الجامعة يف املخيم انتقاال للخيمة

		
		
		

ساندي هالل:

		

مي عودة:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

بيسان الجعفري:

		
		

قدرة املخيم عىل الليانة والتأقلم بشكل مستمر جزء مهم من طبيعة املخيم ،ال شك انه شارع املخيم
يختلف بطبيعته وطريقة تكوينه وعضويته مع ما يحيط فيه عن شارع البلدة املجاورة.
بالضبط وانا بدي اعطييك مثال انا عايشته ،احنا عايشني يف رام الله ،كل اسبوع والدي بزنّو عىل رايس علشان
نروح عىل الدهيشة ،برام الله انا مستحيل اطلع اوالدي عىل الشارع لحالهم ،وحتى ما يف عالقات مع الجريان.
بينام ملا ننزل عىل املخيم والدي بريوحو وبيشرتو وبيضلو بالشارع زي ما بدهم .ممكن يلفو املخيم وانا مش
عارفة وين هام برصاحة .ويف الدهيشة يف تواصل مع الناس وعالقات اجتامعية كتري حلوة بني أوالدي وبني
اوالد املخيم وانا يوم بكون يف املخيم بشعر بأمان انه والدي ما ايكونو حوايل ،بينام يف رام الله بكونو زي كأنهم
يف سجن ما بطلعوا اال مع رفقة شخص كبري .يف جانب تاين يف املخيم وهو انه انتي بتحيس حالك مدعومة
مش لحالك ،داميا بحيك لزوجي انه يف الوضع اليل احنا عايشني يف حاليا يف هذه البلد الزمك واحد من ثالث
اشياء علشان يحس حاله الواحد مدعوم :حزب سيايس يدعمك ،أو املصاري والغنى ،او منصب او حمولة
تكون داعمتك .انا يف املخيم ال منتمية لحزب وال وراي حمولة كبرية تدعمني بس بالنسبة ايل املخيم نفسه
هو دعم وحامية.
انا متأكدة انه يف اللحظة كان شاب وال صبية ولو انا بعيدين ومش ساكنني املخيم صار معهم اي إيش
ساعتها كل املخيم بتكاتف معهم ،اي اعتداء بيصري بتالقي الكل يف املخيم هجم علشان يدافع عن هذا
الشخص .وهذه هي الحامية الصح اليل بشعر انه احنا كلنا فقدناها يف هذه الفرتات االخرية بس ضلت
موجودة داخل نطاق املخيم.
حتى موضوع انه احنا نفكر انه كيف هذه البيئة خلقت أمان بدون قوانني ،خلقت امان بدون سلطة وبدون
رشطة وبدون حكومة .مني اليل نظم هذول الناس وكيف تنظمو؟ وكيف االجيال صارت منظمة عىل هذه
القوانني واألمانة والنخوة والدفاع عن بعض؟ يف واحدة من القصص تعرب فعال عن شعور الناس تجاه املخيم،
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آيات:

ليش نروح لبعيد ،انا ملا كنت ادرس بجامعة الخليل وكانوا زماليئ يف الجامعة يسألوين انت من وين واجاوبهم
انو انا من املخيم كانوا يقولو يل انه انا مستحيل اكون من املخيم! وكنت اسألهم هام شو بفكرو شكل بنت
املخيم الزم يكون؟ يعني يف الها لون معني وال طريقة لبس معني ،يعني مش الزم نلوم العامل اليل عايشني
برة فلسطني إذا عدد مش بطال من الناس جوا فلسطني لسا بحتفظوا يف الصورة النمطية لالجئ ومنهم بفكر
انه املخيم معمول من خيم.
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إعادة وضع حق العودة عىل قامئة أولويات القضية الفلسطينية.

مي عودة:

انت ما اتقبلتي بس انفرض علييك هذا التقبل!

تراث الالجئني

Refugee Heritage

		

أهداف عدة وبالفعل كتبتها عىل ورقة قبل ما نلتقي عشان أرجع إليها ،تحملوين أقرأ لكم إيّاها:

آيات:

بالفعل انا ملا بطلع انام بس ليلة برة املخيم ملا بروح مشوار وال بروح بزور خوايت اليل متزوجني برة املخيم ملا
بدخل عىل مدخل املخيم بحس باالمان ،بحس باالرتياح .بحس انه محيل .انه مكاين .انا عشت  ٣٢سنة يف
املخيم وصعب هذول السنني يروحو وكأنهم ما كانو ،النو املخيم كل قصصنا يف وعلشان هيك انا مرصة أركز
عىل موضوع الحفاظ عىل القصة .كل يش بنبنا عىل أساس قصة.

مي:

انا مش من جيل ال ٤٨اليل تهجرنا من بيوتنا ومع هيك يف عاطفة موجودة وقوية اتجاه قرانا ما بعرف كيف
ممكن نقيّمها .انا من جيل التامنينات و ب ّعرف داميا عن حايل كالجئة مع اين انا انولدت يف الدهيشة وما
عمري رحت عىل قريتي وال عمري شفتها ،بس بالنهاية من القصص وطريقة النقل من جيل لجيل وصلتني
وخلقت حالة عاطفية بني الالجئ وبني املكان ايل انفقد ،هذا كتري مهم زيو زي ما بنتناقل اشياء كتري يف حياتنا
أن كانت مثل الصالة والعبادة بتتناقل معنا وهي جزء منا وشكلت عالقة قوية مع املفقود وهذه قصة حملتها
ومآمنة فيها وعم بنقلها الوالدي .

ساندي:

ملا كنا يف جامعة يف املخيم نناقش العودة كفكرة بعاطفية او اناقش العودة كاحتاملية كانو املشاركني يكررو
داميا انهم بتخيلوا حالهم يرجعوا يعيشوا يف مدينة عىل البحر مش يف قرية حتى لو كانت قرية اجدادهم.
تخيلهم لعودتهم عىل املدينة كانت أسهل عليهم من تخيلهم لعودتهم عىل القرية .يف النهاية هم عايشني
حالياً يف نطاق مدينة .يعني لو سألتك برتجعي تعييش عىل حيفا وال عىل يافا؟ يعني لو بعطييك الفرصة بدل
ما تعييش برام الله تعييش بيافا برتجعي؟
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مي:
ساندي:

		
		
		
		
		

آيات:

		
		
		
		
		

		
		
		

احنا ما إخرسناش بس القرية احنا خرسنا كامن املدينة .انا حلمي ارجع اعيش بيافا ّول بحيفا .عيلتي ما
اتّهجرت ال من حيفا وال من يافا بس هذا مش معناه انه انا كفلسطينية مش من حقي احلم انه بيوم من
االيام اقدر اعيش بحيفا وال بيافا .احنا قوقّعنا أنفسنا بطريقة تفكرينا بحق العودة .انت من هذه القرية
ومعناه الزم ترجعي لنفس القرية .ما أنت من الدهيشة وعايشة يف رام الله .ليش مش من رام الله ليافا؟
احنا يف وجهة نظري تخلينا عن حقنا يف عرصنة حق العودة .هذا املرشوع هو محاولة متواضعة ضمن إطار
فن العامرة لعرصنة حق العودة للحفاظ عليه من خطر انه يفقد معانيه.
صحيح يعني انا بليك حق العودة بعنييل إين أقدر ارجع عىل البحر بحرية واميتى ما بدي ،احنا من واحنا
صغار تربينا انه اذا بدنا نرجع بدنا نهدم كليش ورانا .انه بني يوم وليلة رح يحكولنا أنه نجهز حالنا انه نرجع
ونحمل حالنا ونرجع ،وكل ايش بنينا ما بدنا اياه .احنا حياتنا ارتبطت مباضيني وبحارضين صعب انه ينفصلو
عن بعض .انا ايل حق يف املايض وايل حق يف الحياة اليل بنيتها .إذا بدي ابني اي مرشوع أو أفكر بأي خطة
للمستقبل يف املخيم بحس دامياً انه انا عايشة يف املؤقت .وبتسأل الميتى بدي اضل عايشة يف هذه القصة
الرتاجيدية ،قصة الضحية اليل بتستنى يوم ييجي الفرج؟
هل موضوع حق العودة انه انا ارجع لقريتي وخلص؟ حق العودة بالنسبة ايل انه يف حرية ،يعني يف استقالل
مبا يعني انه يف حرية تنقل .وساعتها بقدر استقر وين بدي وعنجد ممكن يكون عندي بيتني بيت هون
وبيت يف القرية .بس ايل حق وحقي محفوظ هذا هو بالزبط بالنسبة اليل الفرق يف إين ارجع او ما ارجع.
بدي ارجع وبدي حريتي وبدي اكون انسان مستقل.

كأي حكاية تحاول أن تأخذ القارئ إىل مكان وفكر معني ..واملكان الذي أريد أن آخذكم إليه ت َح ُّي ًزا
لرؤية املخيم من منطلق قوته وتوحده ،وليس من منطلق ضعفه ومأساته وقهره ومشاكله الداخلية.
نعم أوافق أنني منحازة إىل الجانب القوي من حياة املخيم .ولكن أليست الرواية منحازة دامئا؟ أمل
نن َح ْز لرواية املخيم عىل أنه بؤرة فقر ومعاناة ومأساة و(بقجة وكالة) ليصبح الخطاب الوحيد الذي
ُس ِج َّنا فيه؟

الكتابة بالعربية
وجود الفصيحة والعامية معا يف نفس النص خلق خليطا مميزا بني املحيل والعريب ،وبني اللغة املنضبطة
واللينة .العامية هي لغتي التي أملكها وأتكلمها مع أهيل وجرياين وأهل املخيم ،والفصيحة لغة
مدرستي التي توصلني بالعامل العريب تعلمتها بانضباط بقواعدها وقوانينها .وكأن األمر ليس باملعقد
أصال أضفت إىل ذلك لغتي الثالثة وهي لغة فن العامرة والتي درستها باللغة اإليطالية واإلنجليزية،
والتي حاولت نقلها يف هذه القصة إىل لغتي األم علني أستطيع بذلك أن أمتلكها بطريقي طمعاً مني
لجمع عواملي املتفرقة بلغاتها املتفرقة.
الكتابة بالعربية أشعرتني بشعور غريب مل أعتده من قبل ،وكأنني أتعرى من غطاء كان يحميني.
فعندما أكتب باإلنجليزية أو باإليطالية عن مواضيع تخص فلسطني أو املخيم أو حق العودة أشعر
أنني أكتب أو أتكلم من موقع قوة ،فأنا الفلسطينية التي من حقها أن تتكلم باسم فلسطني يف
املحافل ال َّدولية .لكن يف اللحظة التي بدأت أكتب بها بالعربية تع ّريت من غطاء التكلم باسم
فلسطني ،وبدأت أكتب ألتكلم مع أمي وأيب وعمي وصديقي وصديقتي وأهل املخيم واملثقف العريب.
هذا الشعور بالتعري أخافني وأشعرين بالقلق وواكبني خالل مسرييت يف كتابة هذه الرواية.
كون النص يجمع بني اللغة العربية الفصيحة واللغة العامية جعل من عملية تعديل النص بحد ذاتها
خلقة ،فكانت بداية فهمي ألمور مل ت ُتح يل الفرصة بعد لفهام بشمولية ووضوح ،ومع ذلك
عملية ّ
أشعر بأهمية مشاركتها والتعبري عنها هنا .جميع من قرأ النص ،بدون استثناء ،شعر بأهمية تعديل
وإعادة صياغة بعض الجمل بالعربية الفصيحة ..وكأن كل منا يسمع موسيقى قد ال تروق له يف بعض
األحيان وكأنها موسيقى نشاز يحاول تعديلها بطريقته .وكأن هناك قدرة إلهية للغة العربية عىل أن
تكون دوما بحاجة إىل تعديل .أ ّما عندما يكون املكتوب بالعامية فإن الجميع بال استثناء كان يشعر
أن املوسيقى ال تحتاج إىل تعديل.
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بيسان:

آه بعيش بيافا ،طبعا بعيش بيافا!

كام ذكرت سابقا فقد شاركت هذه النص مع العديد ِم ْن َم ْن أثق؛ ألسمع تعقيباتكم وتعليقاتهم عىل
هذا النص؛ علني أستطيع أن أعدل عىل ما كتبت .البعض لفت نظري إىل أن القصة أخذت َمن ًحى
أوافق عىل الرأي بأن هذه القصة ر َّجحت كفَّة ما هو إيجايب يف املخيم ،فقد قررت عمدا ً
إيجابيًّا .أنا ُ
أن أركز عىل نقاط القوة ألنها الحكاية التي قلّام سمعتها عن املخيم!

تراث الالجئني

		
		
		
		

يف ست كبرية محجبة ملا كانت تطلع تشرتي من الدكان او تروح عىل محل يف الحارة بتكون بدون حجاب بس
ملا تطلع برا املخيم بتحط الحجاب ،الفكرة انه الكل والدها واخوتها وجريانها وعادي انها تكون بدون حجاب
بس ملا تطلع برا إطار املخيم تلبس حجابها .هذا بحد ذاته يخلينا نفكر ونتمعن مبعنى هذا اإلطار بالنسبة
الهل املخيم.

أليست الرواية منحازة دوماً؟

عندما شاركت النص مع والدي أنور هالل ،بعدما تم تعديله من مختص باللغة العربية كان تعليقه
عىل النص املعدل استثنائيًّا ،وإذا به يلفت نظري إىل بعض األمور التي مل تدر يل .لفت نظري إىل
أنه الحظ أنني ال أبدأ الجملة بالفعل وكأنني رمبا تأثرت بطريقتي يف الكتابة باللغة اإليطالية أو
اإلنجليزية ،أعدنا معا تحويل بعض الجمل ليكون الفعل يف بدايتها وأسعدين هذا التغيري الذي مل أكن
انتبهت له ومل يكن حتى بالخطأ اللغوي .التعليق الثاين الذي لفت نظري إليه كان أن الكتابة ليست
قوية بالطريقة املطلوبة ،وليرشح يل ما عنى قال :انظري إىل الفرق بني الفقرة التي تحيك عن جاد
تابت يف النص وعن بقية النص فالفرق ملحوظ باللغة وقوة الكتابة .كأي أب يريدين أن أكون شبه
كاملة يف كل ما أعمل أو أكتب ،هذا النص بالذات الذي كان يشري إليه أيب نص اقتبسته من كتابات
إللياس خوري وأنا أعرف أنني ال أمارس اللغة العربية باملستوى املطلوب .أنا أعرف أنني لست محمود
درويش .ما أعرفه أنني فنانة معامرية تحاول ربط اللغة وال ُهويَّة باملرشوع املعامري لشدة ارتباط
إحداهام باآلخر.

تراث الالجئني

أشكر أهل مخيم الدهيشة والعروب والفوار جميعا من أعرفهم ومن ال أعرفهم لفتحهم أبواب املخيم
وتقبلهم يل كابنة لهم .شكري لعائلتي ولحاريت وملدينتي الذين وفروا يل دوما سببًا ألفتخر مبن أنا
ومن أين أتيت وباللغة التي أتكلمها .أشكر جميع من عاونني وساندين يف عملية كتابة النص سواء
أخص بالشكر
من ناحية التعديل عىل النص أو تزويدي بالقصص واملعرفة التي احتوتها هذه القصةُّ .
منرية هالل ،أنور هالل ،جميل هالل ،أحمد الصيفي ،رنا قمصية ،خلدون بشارة ،مي الدباغ ،رائدة
غزالة ،فؤاد اللحام ،نارص رمضان ،أسامة الجعفري ،محمد خليل اللحام ،سهري عودة ،ناجي عودة ،أيرس
الصيفي ،خالد الصيفي ،أمل الصيفي ،اسحق الرببري ،خليل اللحام ،قيص أبو عكر ،بيسان الجعفري،
مي عودة ،آيات الطرشان ،عمر حميدات ،عايد عرفة ،ونخبة الشباب املتطوع يف مركز ليلك بدون
استثناء.
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الشّ كر واجب
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