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ال 
يكتمل الحديث عن المنفى من دون 

 ،
ّ
الحديث عن معنى االإقامة لدى المنفي

فهو يدرك اأن مكانًا ما يكون منفى له من 

خالل اإدراكه الم�سبق لمكان اآخر يكون له )اأو 

كان له( مكان اإقامة وا�ستقرار وطماأنينة، من

دون اأن اأ�سطر هنا اإلى ت�سمية هذا المكان بالوطن.

الفل�سطيني في المخيمات خارج فل�سطين، 

وفي ال�ستات، يلتب�س عنده المنفى باالإقامة، اإذ ال 

حدود )مادية اأو معنوية( وا�سحة بين هذه وتلك، 

فال تكون االإقامة في مخيم في �سورية مثاًل، 

منفى، لكنها لي�ست اإقامة بالمعنى الذي يفهمه 

، كالفل�سطيني 
ّ
المقيم غير الالجئ اأو غير المنفي

في فل�سطين، اأو ال�سوري في �سورية.

لي�س المكوث ل�سبعين عامًا في مخيمات 

�ُسيدت حول فل�سطين، اإقامة، واإن �سارت ال�سبعين 

مئة. ولي�س ابن المخيم، في مخيمه، منفيًا. هذه 

الحال التائهة بين االإقامة والمنفى هي اأقرب اإلى 

اأن تكون مروراً، ترانزيت طال قلياًل، اأو كثيراً، 

فتخلى المخيم عن معناه كمكان موقت ريثما 

 الفل�سطيني رحلته 
ّ
يكمل المتنقل/الالجئ/المنفي

عائداً اإلى المكان الذي تخلى هو االآخر عن معناه 

لي�سير، وهو القرية اأو المدينة في فل�سطين، لدى 

اأهله االأ�سليين الالجئين في المخيمات، رمزاً 

وطنيًا ورومان�سيًا، متخليًا عن واقعيته وماديته 

وما تت�سمن هذه الواقعية والمادية من روتين 

يمتد من تردد على مقهى هنا، وموقف با�س 

هناك، وبيوت جيران هنالك.

لي�ست هذه هي حال الفل�سطيني، ابن 

المخيمات، مع اأمكنته في فل�سطين، بل هي حاله 

في مخيماته التي، بهذه الحالة، لم تعد منفى، 

ففيها يتردد على مقاٍه ويتلقى فواتير. هنا قد 

نفهم اأن يقول اأحدنا اإن فل�سطين عندي هي 

المخيم، الأن االأولى لي�ست �سوى رمز وطني 

ورومان�سي، والثاني مكان حقيقي لنا فيه )اأو 

�سليم البيك*
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اأجدادنا اأنف�سهم فجاأة الجئين خارجها. اليوم، 

تخلى فل�سطينيو �سورية عن ذلك، وتبعثروا، 

كال�سوريين، في اأمكنتهم الجديدة وبال مخيمات 

ت�سّكل وطنًا موقتًا، وتحفظ هوية تائهة، وتجعل 

المنفى ملتب�سًا في اإقامات جماعية.

االآن نحن في منفى، ولي�س يوم كنا في 

المخيم. لي�س االألمان �سوريين، ولي�س الجليل على 

الحدود. المنفى هنا اغتراب عن المكان واأهل 

المكان، هنا فقط فهمت ما قاله غ�سان كنفاني 

في ق�سة ''اأر�س البرتقال الحزين'': ''وعندما 

و�سلنا �سيدا، في الع�سر، �سرنا الجئين.''

ينهي كنفاني ق�سته بالحديث عن برتقالة 

حملها والد الراوي معه من فل�سطين اإلى لبنان 

باأنها كانت ''جافة ياب�سة ]....[.'' البرتقال ترميز 

لالأر�س، فهو ''يذبل اإذا ما تغيرت اليد التي 

تتعهده بالماء ]....[''، لكن ما الذي نعرفه نحن، 

فل�سطينيي �سورية في المخيمات واأوروبا اليوم، 

عن هذا البرتقال؟ طريًا كان اأم ياب�سًا؟ حام�سًا 

اأم حلواً؟ ما الذي نعرفه ويدنا لم تتعهده بالماء؟ 

ما الذي نعرفه عن الب�ساتين هناك، اأو ــ من دون 

رمزية كنفاني ــ ما الذي نعرفه عن تلك االأر�س 

وذلك الوطن؟ اأحكي عن معرفة اأهل االأر�س 

لالأر�س، واأهل المكان للمكان. اأحكي عن معرفة 

ابن اأي اأر�س الأر�سه، لم يت�سكل احتالل عليها 

ره منها، وجعله اأجيااًل من الالجئين.
ّ
هج

لم يكتِف االحتالل االإ�سرائيلي بت�سببه بهذا 

االغتراب اليوم بين ابن المخيم وبرتقال فل�سطين 

)اأو اأي �سيء من فل�سطين، فكم�سة التراب من 

هناك نحتفل بها بكل �سذاجة اإن و�سلتنا(، واإنما 

جعل من برتقالنا، في يافا، ماركة تجارية تمالأ 

اأ�سواق اأوروبا. وقفت يومًا حائراً اأمام هذا 

اته، طرية، 
ّ
البرتقال، اأنظر اإلى واحدة من حب

وحلوة بال�سرورة، وقفت كاأني اأ�ساألها راأيها فيما 

 فعله.
ّ
علي

***

هنا، في اأوروبا، حيث �سينال اأحدنا مواطنة 

ربما، وحقوقًا مدنية كاملة لم ننلها في �سورية، 

تمامًا كما لم ينلها ال�سوريون اأنف�سهم، هنا 

كان لنا فيه( ذكريات واأ�سدقاء ومخابز 

ودكاكين وفواتير كهرباء مكد�سة.

المنفى لدى فل�سطينيي �سورية هو منفى 

�سوري، وهو ا�ستمرار لمنفى فل�سطيني. وقد ورث 

هوؤالء اللجوء عن اأجدادهم، وتعاي�سوا معه 

واألفوه، و�سار المخيم وطنًا، �سار فل�سطينهم، 

قبل اأن تحل عليهم نكبة اأُخرى دفعتهم اإلى اأن 

ي�سنعوا لجوءهم الخا�س. كانوا جزءاً اأ�سياًل من 

اللجوء الفل�سطيني، وهم االآن جزء اأ�سيل من 

اللجوء ال�سوري.

لذلك اكت�سب المخيم معنى فل�سطين ومكانتها 

فيهم، وبقيت هي رمزاً غير مكاني وال مادي، 

خياالت ممتدة من حكايات الجد اإلى الكتب 

 كثيرون من 
ّ
والتلفزيونات واالإنترنت. ي�سر

الفل�سطينيين اأهالي هذه المخيمات، اليوم، على 

العودة من اأوروبا اإلى المخيم، وي�سرون كذلك 

على اأن االإقامة فيه، واإن نالت جميع ال�سروط 

لتكون دائمة، هي اإقامة موقتة، فالتب�س المخيم 

بفل�سطين، والمنفى باالإقامة، والموقت بالدائم.

هذا االلتبا�س جعلني األجاأ اإلى كلمة ''مرور'' 

في الحديث عن المخيم وفل�سطين وعالقة اأهلهما 

 به الف�سول في رواية 
ُ
بهما. وهو ما عنونت

''تذكرتان اإلى �سفورية''، فكانت: ''ماراً بتولوز''، 

و''ماراً من اليرموك''، و''ماراً مع ليا''، واأخيراً 

''ماراً اإلى �سفورية''. لتكون حياة ال�سخ�سية 

الرئي�سية في االأمكنة التي اأقامت فيها، مروراً، 

وتكون االإقامات محطات انتظار ريثما يكمل 

ه منه 
ّ
رحلته، اأخيراً، اإلى المكان الذي خرج جد

قبل �سبعين عامًا، من دون اأن يكون متاأكداً اأنه 

المكان الذي �سيزول فيه، اأخيراً، االلتبا�س بين 

المنفى واالإقامة، وبين المخيم وفل�سطين، وبين 

االغتراب واالنتماء.

اليوم، ي�سنع فل�سطينيو �سورية منفاهم 

الخا�س، لجوءهم الجديد، اإلى اأمكنة مرور اأُخرى، 

مبتعدين، اأكثر، عن مكانهم االأ�سلي، ومتخلين 

عن فكرة اأننا في المخيمات نكون اأقرب اإلى 

فل�سطين، لنعود �سريعًا يومًا ما، كما خرجنا 

�سريعًا، لنجد اأنف�سنا فجاأة فيها، كما وجد 
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التي ال يعرفها ابن المخيم اإاّل من بعيد، والتي اإن 

وجد نف�سه، فجاأة، فيها، �سي�سيع، الأنه لي�س من 

اأهلها، �سي�سيع كغريب يحّن اإلى المخيم الذي 

حفظ زواريبه واأبواب بيوته بنقو�سها المتق�سفة 

ودهانها المق�سر.

 عن المكان لدى ابن المخيم، 
ّ

ال اإجابة لدي

عن معنى االإقامة، عن معنى المنفى واللجوء. 

اأعرف اأن المخيمات كانت ممرات اأطلنا المكوث 

رنا 
ّ
فيها فبنينا بيوتنا هناك، من الباطون، وعم

فوق البيوت طبقات. اأعرف اأن المخيم ال يبدو 

كممر، ال يبدو كترانزيت ننتظر فيه محت�سنين 

حقائبنا، منتظرين اإعالنًا ب�ساأن موعد رحلتنا 

كي نعود. بنينا في المخيمات حياة فل�سطينية، 

هي الحياة الفل�سطينية التي يعرفها ن�سف ال�سعب 

الفل�سطيني. قد ال يبدو المخيم الأهله، لثالثة 

اأجيال من اأهله، اإاّل المكان الذي ننتمي اإليه. 

واأمكنتنا في فل�سطين، تلك القرية في الجليل في 

حالتي، تر�سيحا، لي�ست اإاّل معنى ورثناه، ال 

ت�سمن لنا اأاّل ن�سيع فيها، واأاّل يعتبرنا اأهلها 

الفل�سطينيون ال�ساكنون فيها، مهما يكونوا 

 ''خارج اأمكنتهم'' في فل�سطين، كما 
َ
لطفاء، غرباء

كانوا ''خارج اأمكنتهم'' في اأوروبا.

بداأت هذه االأ�سطر بالقول اإن الحديث عن 

المنفى ال يكتمل من دون الحديث عن االإقامة، 

واإن هنالك التبا�سًا لدى فل�سطينيي �سورية بين 

االإقامة والمنفى، الأنتهي قائاًل اأني، كواحد من 

هوؤالء، ال اأعرف اإن كان المخيم اأم فل�سطين، هو 

االإقامة وما دونه منفى، واأعترف باأنه �سوؤال 

 عنه، لكني اأعرف اأن 
ّ

معلق وقلق وال اإجابة لدي

ابن المخيم، اليوم، في األمانيا وفرن�سا وهولندا 

وغيرها، اإن اختار العودة اإلى مكان ينفي فيه 

منفاه االأوروبي، �سيختار المخيم. 

�سيكون المكان مروراً اآخر، وقد يكون اأخيراً. 

نة، �سيكون 
ّ
�سيكون للمنفى �سروطه الكاملة والبي

ئنًا، و�ستكون فل�سطين بعيدة بقدر ما 
َ
منفى مطم

هي قريبة: بعيدة بعد المخيم عن اأوروبا، بعيدة 

بعد حياة المخيم الجماعية عن حياة الالجئ 

الفردي في اأوروبا، بعيدة في اليوميات والجيران 

واللـهجة غير الم�سموعة في الحارات، وقريبة 

كوجهة زيارة يقوم بها ابن المخيم بجواز �سفر 

ته.
ّ
جديد يعطي لمنفاه وثيقة تثب

ابن المخيم هذا، بعد اأعوام في اأوروبا، ماراً 

بها، وقد و�سلها ع�سراً اأو فجراً، ووجد نف�سه، 

فجاأة، الجئًا محتماًل، منتظراً مقابلة ثم بريداً من 

الدولة يخبره بقبولها له الجئًا، مع اإقامة لع�سرة 

فرحه 
ُ
اأعوام )في فرن�سا مثاًل( �سيفرح بها كما لم ي

�سيء في اأعوامه االأخيرة، ابن المخيم هذا �سينال 

المواطنة، وجواز �سفر ال اإ�سارة فيه اإلى فل�سطين، 

ال مكان والدة وال اأي اإ�سارة اإلى فل�سطين في اأي 

اأوراق ثبوتية له. ابن المخيم الفل�سطيني �سيجد 

ي 
ّ
نف�سه بعد اأعوام قليلة، اأمام احتمال جد

باإمكان زيارة فل�سطين )وب�ساتين البرتقال فيها، 

مثمرة ومزهرة ووارفة(؛ زيارتها، اإنما لي�س 

كفل�سطيني، واأقول ''زيارة'' ولي�س ''عودة''، يزورها 

اإنما كاأجنبي وكفرد منعزل عن المجموع 

ا فل�سطينيًا 
ّ
الفل�سطيني، فمنفاه االأوروبي جعله اإم

ا، الحقًا، في مكانه غير 
ّ
خارج مكانه، واإم

فل�سطيني.

افتر�ست هنا اأن المكان، مكاَنه، هو فل�سطين، 

اأو المدينة والقرية هناك، لكن �سوؤال المكان، باأل 

، فحتى اليوم ال اأ�ستطيع 
ّ

التعريف، مازال قلقًا لدي

الح�سم لنف�سي اإن كان المكان هو المخيم حيث 

التب�س المنفى باالإقامة، وحيث فل�سطين 

ال�سغيرة، اأو كان المكان تلك القرية في فل�سطين 


