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عبد االرحمن جاسم

«فلنفترضض أأننّ هھھھذهه االمدينة تضم عشرةة مالييین ررووحح/ يسكن بعضهھھم مناززلل٬، ووااآلخروونن حفرااً. مع ذذلك٬، ال مكانن لنا٬، ال مكانن.

سابقاً كانت لنا بالدد٬ٌ، ووكنا نرااهھھھا جميیلةً. أأنظر إإلى «ااألططلس»٬، ستجدهھھھا هھھھناكك. ال نستطيیع االذهھھھابب إإلى هھھھناكك يا عزيزيي. ال

)٬، يختتم فيیلم «ال سبيیل إإلى االعوددةة ااآلنن٬، يا صديقي»1939نستطيیع». بهھھذاا االمقطع من قصيیدةة «حزنن الجئ» (وو.هھھھـ. أأووددين 

لكارروولل منصورر.

بعدما قارربت قضيیّة االنزووحح االسورريي (وواالفلسطيیني) إإلى لبنانن مع ااندالعع ااألززمة في سورريا في شريطهھھا «نحنا مو هھھھيیك» (ااألخبارر

)٬، توجّه االمخرجة االلبنانيیة هھھھذهه االمرةة عدستهھھا إإلى االتغريبة االفلسطيینيیة االتي ال تنتهھھي. يصورّر االفيیلم هھھھجرةة14/10/2013

االفلسطيینيیيین من سورريا (مخيیّم االيیرموكك٬، مخيیم ددررعا) باتجاهه هھھھجرةةٍ جديدةة إإلى لبنانن٬، فجنيیف ووبارريس.

يبدوو ااألشخاصص في االشريط االتسجيیلي االذيي يعرضض هھھھذاا ااألسبوعع في «مترووبوليیس أأمبيیر

صوفيیل» مجرددين من شيءٍ ما. يشدّكك ااستعدااددهھھھم لرووااية االحكاياتت٬، لرسم ما حدثث معهھھم. نحنُ

شعبٌ يجيید االحكاياتت٬، هھھھكذاا كانن االكاتب إإميیل حبيیبي يصف االشعب االفلسطيیني بأكمله. «كانن

 قذيفة على االمخيیّم٬، وولو كانن أأيي أأحدٍ غيیرنا٬، لتركك االمخيیّم منذ ززمن. لكن15-10كل يومم ينزلل 

ضربة «ططائرةة االميیغ» كانت ااألمر االقاسم االذيي كسر كل شيء ووأأجبر االناسس على االمغاددررةة». هھھھذاا

ما قاله أأبو غابي االفنانن االفلسطيیني وواالمغنّي ذذوو االصوتت االشجي ااآلتي من مخيیّم االيیرموكك. «لن

تستطيیع االعوددةة إإلى االمخيیّم مرةة أأخرىى٬، هھھھكذاا تعرفف فجأةة». هھھھذهه أأيضاً ررسالةٌ أأخرىى من االمخيیّم

ذذااته٬، من سامر سالمة االمخرجج االذيي تركك االمخيیّم إإلى بارريس االيیومم. كيیف يمكن ااحتمالل ددموعع

حنيین االشهھھابي؛ االفتاةة ذذااتت االسنوااتت االعشر بجداائلهھھا االطفوليیة ووهھھھي تتحدثث عن ررحيیل وواالدهھھھا

االذيي سقط هھھھكذاا٬، بكل هھھھدووءٍ؟ هھھھي ما ززاالت حتى االلحظة تنتظر سماعع صوته كي يريحهھھا وولو

قليیالً. شقيیقتهھھا االكبرىى رروواانن كانت تنتظر اامتحاناتت تقديم «االثانوية االعامة» (االبكالورريا) كي ترىى وواالدهھھھا٬، محتملةً كل شيء٬،

لكنه ررحل٬، فيیما أأتت عائلته إإلى لبنانن. ررسالةٌ أأخرىى تحاصركك بألمهھھا٬، كيیف يمكن أأال يدمع االمشاهھھھد/االشريك في االصوررةة

 سنة) يؤكد لك: «ال شيء سيیعودد كما كانن٬، فقدنا خيیرةة شبابنا٬، هھھھؤالء كيیف57وواالحدثث ووااأللم؟ االشاعر يوسف االطيیرااني (

يعوددوونن؟». يتدخل صوتت االرااوويي (سحر مندوورر بكلماتتٍ من كتابتهھھا) ليیعيیدكك إإلى االوااقع. كاميیراا تخترقق شاررعع االيیرموكك٬، لتظهھھر

تقاررير تلفزيونيیة
تذكّركك

بتعامل ااإلخوةة
ووااألشقاء
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ااددبب ووفنونن

٢۲٠۰١۱٤ تشرين ااألوولل ٢۲٠۰ ااإلثنيین ٢۲٤٢۲٣۳االعددد 

مقاالتت أأخرىى لعبد االرحمن جاسم:
]1[ ذذعر في ااإلعالمم االغربي: االرووسس قاددمونن!

]2[ مفرددااتت | بيین االفداائي وواالمجاهھھھد

]3[  لطخة في تارريخ «أأبيیض»!CIAااإلعالمم ااألميیركي: االـ 

]4[ عن ااإلعالمم االمصريي وو«بعبع» االمثليیة

فيیرغسونن ووأأخوااتهھھا: ااإلعالمم ااألميیركي االمهھھيیمن يشهھھد بالزوورر

]5[

االمخيیّم االمدمّر. االصورر هھھھي محورر االمشهھھد ااآلخر: «أأنا كبرتت ووصرتت أأعرفف شو يعني موتت»٬، كلماتت لبنى تكسر كل شيء.

ووناجيیةٌ من االمخيیّم تخبركك بأنن ال شيء سيیعودد كما كانن أأبدااً.

تقريرٌ تلفزيوني من «االجزيرةة» يذكركك بتعامل ااإلخوةة ووااألشقاء مع االناززحيین االفلسطيینيیيین من االمخيیّم٬، تستذكر إإخوةة االنبي

 من االيیرموكك عمّن بقي تحت االحصارر في االمخيیّم٬، ينتظر في صفوففٍ ططويلة حصة غذاائيیة. تعوددBBCيوسف ووتصمت. تقريرٌ آآخر لـ

» االخرووجج78ٍلتذكر إإخوةة يوسف؛ ووتستمع إإلى شهھھاددةة موسى علي عراابي ( ) يخبركك عن أأصل االنزووحح٬، ووكيیف كانن «سِفْرُ  عاماً

من فلسطيین أأوولل مرةة. ال شيء تغيیّر. االمجاززرر هھھھي االسبب االتي أأجبرتت االناسس على االخرووجج من االمخيیّم. تدخل االكاميیراا مخيیّم

برجج االبرااجنة في بيیرووتت. أأززقته االضيیقة ال تشبه تلك في مخيیّم االيیرموكك٬، فاألخيیر أأشبه بمدينةٍ مقاررنة مع «ضيیق» مخيیم االبرجج.

» مقاررنة لكن حتى االفلسطيیني االقاددمم من سورريا مهھھجرااً متألماً ناززحاً بال أأيي شيء ـ تقريباً ـ يكتشف فجأةة أأنن ما كانن٬، «جنةً

بما يعيیشه فلسطيینيیو ددوولل االجواارر. تصدمك نسرين االشنّارر: «كنت في االبدااية حزينة على حالنا٬، بس ااجيیت على لبنانن صرتت

حزينة على حالل االفلسطيینيیة بلبنانن!». وويرفع االشاعر يوسف االطيیرااني ااألمر أأكثر: «االمقاررنة بيین هھھھنا ووسورريا٬، كالمقاررنة بيین

شوااررعع شاتيیال ووبارريس!».

ماذذاا عن ااألمل؟ االكبارر ال أأمل لديهھھم٬، ووحدهھھھم االصغارر يحلمونن. حنيین بجداائلهھھا االجميیلة٬، تؤكد أأنّهھھا ستعودد إإلى االمخيیّم. لبنى

شقيیقتهھھا تؤكد أأنّهھھا ستعودد كما كانت جدتهھھا تريد االعوددةة إإلى فلسطيین. لبنى تريد االعوددةة إإلى االيیرموكك وومنه إإلى فلسطيین٬،

فهھھناكك «حيیاتك ووبيیتك» ووال أأحد يستطيیع إإبعاددكك عنه. لكن هھھھل ينسى هھھھؤالء فلسطيین؟ هھھھل يصبحونن أأناساً آآخرين حالل هھھھجرتهھھم

إإلى بالددٍ أأخر؟ تتوحد ااإلجاباتت فجأةة في لحظةٍ ما: كال؛ نحن فلسطيینيیونن قبل أأيي شيءٍ ووبعدهه.

 تشرين ااألوولل (أأكتوبر) ــ «مترووبوليیس أأمبيیر23 مساء االخميیس 20:15«ال سبيیل إإلى االعوددةة ااآلنن٬، يا صديقي» لكارروولل منصورر: 

01/204080صوفيیل» (ااألشرفيیة ـ بيیرووتت) ـ لالستعالمم: 

بلدهھھھم ااألمم

هھھھاني عبّاسس ررسامم االكارريكاتورر االفلسطيیني االسورريي٬، االموجودد حاليیاً في جنيیف٬، يؤكد في االشريط أأنه ينظر حوله كل يوممٍ غيیر

ووااثق بأنه هھھھناكك. هھھھو لم يكن يحلم أأبدااً بأنن يصبح هھھھناكك٬، فهھھو كانن يهھھزأأ بمن يهھھاجروونن وويتركونن سورريا٬، باعتباررهھھھا أأررضهھھم ااألمم االتي

وولدوواا فيیهھھا٬، ررغم كونهھھم «فلسطيینيیيین» لكنهھھم لم يكونواا يوماً غرباء فيیهھھا. «االيیرموكك فكرةة. كيیف يمكن نزعع فكرةةٍ من االناسس؟» يؤكد

هھھھاني.
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