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حتقيقات

أنيس حمسن
والدي
البصة كما أراها يف حكايات
ّ
ّ

يتذكر املرء أمكنة والدته وطفولته
وشبابه وحكاياتها ،أمر طبيعي ،لكن
أن يتذكر حكايا مكان مل يطأه أو يره ،فهذا
يعني أنه فلسطيني.
فلسطين ليست جغرافيا فقط .إنها قضية
وحكاية وحنين .إنها حلم ملموس ،حتى لنا
ممن مل يروا تراب
نحن جيل ما بعد النكبة ّ
الوطن.
يف فلسطين ،يف أقصى شمالها الساحلي،
بلدة ترتاح على كتف التقاء جبل عامل
باجلليل الغربي ،وتصعد من مربع البلدة
السهلي نحو ت ّل َتي اجلبيل واملشيرفة .إنها
البصة ،ثاين أكبر بلدات قضاء عكا.
ّ
البصة ،كما يف مئات البلدات
يف
ّ
والقرى التي دمرها الصهيونيون خالل سنة
 1948وبعدها  ،ال تنام القصص وال تموت
احلكايات ،فتنتقل الذاكرة من اجليل األول إىل
الثاين والثالث.
مع احلكايا ،تصبح البيوت والدروب
والينابيع والتالل واألشجار ،كائنات حية لها
أرواح وأشكال وأصوات ،وتصبح األرض من
حلم ودم.
البصة.
عائلتي ليست أصيلة يف بلدة
ّ
هي أساس ًا من قرية رامية التي تقع ضمن
تقسيمات "سايكس بيكو" يف لبنان ،علم ًا بأن

أن

البصة كانت مدار نزاع بين األمير ظاهر العمر
ّ
الزيداين يف فلسطين ومشايخ جبل عامل يف
لبنان.

فضل حمسن وبيده ك ّراسه يف أول يوم له يف املدرسة
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البصة ،هم من
إذاً ،آل حمسن املقيمون يف
ّ
قرية رامية من أعمال بنت جبيل يف لبنان،
وقبلها من قرية عيتيت من أعمال صور،
وقبلها من بلدة قصرنبا يف البقاع .والقصة
تطول وتذهب يف اجتاه آخر ،وليس هنا
جمالها.
أما حكايتهم فتعود إىل زمن العثمانيين،
ّ
حين تصاهر آل حمسن الشيعة من سكان
رامية ،مع آل اجلمل السنّة من سكان مزرعة
لبونة الواقعة جنوبي بلدة الناقورة ،واآلتين
ال من قرية فسوطة الفلسطينية .فج ّدة آل
أص ً
اجلمل هي مريم حمسن.
وآل اجلمل ،وفق رواية والدتي ،مريم
جمال رعي
اجلمل ،كانوا يعملون أساس ًا يف
َ
املواشي والتهريب بين فلسطين ولبنان،
بينما آل حمسن مزارعون .وقد هجر آل اجلمل
مزرعة لبونة عندما احتل الفرنسيون لبنان
وهاجموا املزرعة وقتلوا وسرقوا مواشيهم
بزعم أن العائلة مناهضة للوجود الفرنسي،
البصة يف فلسطين ،التي
فاجتهوا إىل بلدة
ّ
ال كون مزرعة لبونة تقع
كانوا يعرفونها أص ً
والبصة.
بين الناقورة
ّ

الهجرة إىل األرجنتين والعودة إىل
الوطن

حدثني والدي ،فضل أمين حمسن (تويف
يف سنة  ،)2003أن جدي أمين حمسن،
وأشقاءه سليم وسليمان وإبراهيم ،هربوا
يف أيام "سفربرلك" من قريتهم رامية تالفي ًا
لتجنيدهم إجبارياً .فمشوا نحو ميناء
إسكندرون شمايل الناقورة حيث انتقلوا
بواسطة زورق صيد إىل سفينة شحن كانت
يف عرض البحر ،وفيها مضوا إىل العامل
ّ
وحطوا رحالهم
اجلديد يف القارة األميركية،
يف األرجنتين.

يف األرجنتين قضى اإلخوة مع ًا نحو
ستة أعوام ،ويبدو أن أمين وسليم عادا إىل
مسقط رأسيهما ،وكان االنتداب الفرنسي ّ
وطد
وجوده يف لبنان كمستعمر.
كان اإلخوة قد عاشوا حياة رغدٍ ،على ما
يبدو ،يف األرجنتين ،وعاد أمين وسليم من
هناك بغ ّلة وافرة .وألن رامية كانت قرية
بسيطة ال شيء فيها سوى أرض بور ومنازل
فقيرة ،اشتكى سليم من الوضع وأقنع أمين
البصة.1
بالتوجه إىل
ّ

البصة ..بداية احلكاية
ّ

مل يكن ،كما ورد يف البداية ،اختيار
البصة عبثياً .فأنسباء آل حمسن ،أي آل
ّ
البصة هرب ًا من
اجلمل ،آل بهم املطاف إىل
ّ
الفرنسيين ،إ ّ
ال إن ألمين نفسه حكاية ُأخرى
البصة غير قصة املصاهرة مع آل اجلمل.
يف
ّ
قبل أن يهاجر اإلخوة حمسن اىل
األرجنتين ،كان أمين متزوج ًا بامرأة من
قرية شمع من آل الغصن تدعى خديجة،
وكان أرمالً ،وله ابنة بكر تدعى أمينة.
كانت املرأة آنذاك ،وعلى الرغم من
عملها املضني مع الرجل يف احلقول وتربية
املواشي ورعيها ،حمكومة بثقافة سائدة
تعتبرها عاراً على الرجال ،ولذلك أودع أمين
قبل سفره ،ابنته البكر لدى صديق من قرية
البصة يدعى توفيق كنعان.
ّ
بعدما سئم أمين من تب ّرم شقيقه سليم،
البصة ،فتركا أرضهما
وافقه على التوجه إىل
ّ
البصة.
وبيتهما يف رامية ،نحو اجلنوب ،إىل
ّ
وال يزال إىل اليوم يف بلدة رامية أرض ُتدعى
خ ّلة علي حمسن ،وهي املكان الذي كان
يملكه والد اإلخوة األربعة.
البصة تزوج أمين من شيخة اجلمل،
يف
ّ
وهي من أنسبائه ،ورزق بعدد من البنات
وبصبي واحد هو والدي فضل .وقد توفيت
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أغلبية البنات يف فلسطين ،وواحدة منهن،
اسمها فاطمة ،تزوجت هناك وانتقلت
إىل الرملة ،بينما جلأت واحدة هي عمتي
صبحية ،مع والدي وجدي وجدتي إىل لبنان.

جغرافيا املكان
تقول والدتي أنها ال تزال تذكر شوارع

البصة الداخلية بعد النكبة
أحد شوارع ّ
املصدر :موقع "فلسطين يف الذاكرة"

البصة املرصوفة كلها حجارة ،وهي تش ّبه
ّ
البصة بطريق اإلسكندر
حجارة شوارع
ّ
البص يف مدينة صور.
آثارات
يف موقع
ّ
وللمصادفة ،فإن منزلنا العائلي يف خميم
البص يطل مباشرة على طريق اإلسكندر،
ّ
وكلما نظرت والدتي اىل الطريق ،تكرر أنها
البصة.
ترى فيه شوارع
ّ
ُتمع املراجع املتنوعة ذات الصلة

والدي
البصة كما أراها يف حكايات
ّ
ّ

بتاريخ البلدات الفلسطينية على أن كلمة
"البصة" هي كنعانية وتعني "املستنقع".
ّ
البصة  75متراً عن سطح البحر،
ترتفع
ّ
وتقع إىل الشمال منها يف لبنان مزرعة لبونة
وبلدة الناقورة ،ومن الشمال الشرقي بلدة
علما الشعب ،يف قضاء صور .ومن اجلنوب
داخل األراضي الفلسطينية تقع بلدات ترشيحا
ومعليا والكابري ،ومن اجلنوب الغربي الزيب.
ويح ّدها من الغرب البحر األبيض املتوسط،
ومن الشرق مستعمرة حانوتا التي ُأنشئت
على أرض قرية حانون ،وقد اشتراها اليهود
من أفراد من عائلة زعرب من سكان قرية
أما من اجلهة الشرقية
علما الشعب يف لبنانّ .
واجلنوبية الشرقية فتوجد قرية معصوبة،
وتدعى اآلن مستعمرة ماتسوفا ،التي تأسست
يف سنة  ،1940وقد اشتراها اليهود من
صاحبها نقوال البنا من أهايل صور.
املواقع ذات األهمية يف القرية ،هي من
اجلهة الشمالية :باط اجلبل؛ الطبايق؛ السيرة؛
برقرق؛ درب املشيرفة؛ املوراس؛ املعلقة؛
الكسارة .ومن اجلهة اجلنوبية :املسارب؛
درب الزيب؛ احلريقة؛ بير كفرنبيد؛ األشاليل؛
أرض العرب؛ اجلرانة؛ حمصين؛ اخلالل؛
الصحراء؛ مغارة اجلان؛ املربعات؛ الدحدايل؛
خلة سالمة حسن؛ أرض البركة؛ قلعة عبده؛
الزور؛ أم ع ّمار؛ السيح؛ مرج عبده؛ درب
عكا .ومن اجلهة الغربية :اخلان؛ املشيرفة؛
السوادي؛ احلمرا؛ درب احلمرا؛ الرمل؛ العجوة؛
عصيدة .ومن اجلهة الشرقية :العباسية؛ َبنا؛
مأمر؛ تل الزعتر؛ اجل َديدة؛ الهمبوزية؛ الغريب؛
القيصرية؛ مرج الزيتونة؛ جاليل الصوص؛ أم
عايشة.
البصة القديمة يف أغلبيتها
تقع مباين
ّ
على سفح هضبة قليلة االنحدار ،لكن يف
ثالثينيات القرن املاضي وأربعينياته ،أقيمت
مبان حديثة على رابي َتي اجلبيل واملشيرفة
وهي ،بخالف بيوت البلدة القديمة ،منفصل
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بعضها عن بعض.
بلغ عدد سكان القرية يف سنة  1948نحو
 4000نسمة كانوا يملكون أكثر من 25.000
دونم يف مقابل نحو  4000دونم يملكها
اليهود .وقد عملوا يف الزراعة وتربية املواشي
البصة بين
وقليل منهم يف التجارة ،وكانت
ّ
البلدات القليلة التي تضم مدرسة ثانوية،
وكان عدد املتعلمين فيها عالي ًا.2
كشفت أعمال التنقيب يف اجلهات
البصة عن آثار دير فيه
اجلنوبية القريبة من
ّ
أرضية من الفسيفساء عليها كتابات يونانية،
وإىل اجلنوب منه كشفت اآلثار عن معبد
كنعاين يمتد على مساحة واسعة ،األمر الذي
يؤكد أنها كانت بقعة مسكونة منذ العهود
القديمة.
البصة كانت
تقول والدتي إن منازل
ّ
ُ
وإما من أخرى
إما من حجارة طبيعيةّ ،
ّ
اصطناعية أسمنتية ،وأنها تذكر ،وقد غادرت
البلدة ابنة  14عاماً ،أن البلدة تمتلك شبكة
مياه موزعة على البيوت كلها ،بعدما ُبنيت
خزانات مياه يف أراضي البلدة.
وتشير والدتي إىل عين ماء قديمة اسمها
البصة واملشيرفة ،كان
باب الزيتون بين
ّ
الناس قديم ًا يمألون املاء منها ،وتقول:
"بعدما فحصها اإلجنليز تب ّين أن مياهها
معدنية".
أما الكهرباء فلم تصل إىل البلدة قبل
ّ
النكبة.
ويف سياق ّ
تذكرها تفصيالت البلدة
تشير والدتي إىل املغارة عند نقطة اجلمارك
اإلجنليزية املوصولة بالبحر ،والتي تدخل
مياه البحر نحو كيلومترين فيها يف قلب
اجلبل.
وكانت والدتي زارت فلسطين برفقة
والدي مرتين بين سنة  ،1982أي بعد
االجتياح االسرائيلي للبنان ،وسنة ،1993
وع ّرجت ووالدي برفقة ابنة أخته ،الوحيدة
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فضل حمسن ومريم اجلمل تتوسطهما صبحية حمسن شقيقة فضل أمام مقام اخلضر (مار جرجس) يف سنة 1993

البصة.
التي بقيت يف فلسطين ،وأبنائها ،على
ّ
وقالت إنه قد تم إنشاء مشروع سياحي
ُأضيئت فيه املغارة بالكهرباء ،وإن الزوار
يدخلون بواسطة الزوارق ،كما أن هناك
مصعداً كهربائي ًا من الشاطئ يف اجتاه
اجلبل.
البصة اليوم سوى اثنين من
من
يبق
مل
ّ
أبنيتها الكبرى ،هما كنيسة الروم الكاثوليك
ومقام اخلضر (مار جرجس) ..والكنيسة
3
مبنية باحلجارة ،وغنية باملعامل املعمارية .

البصة مستعمرة
أقيمت على أرض
ّ
"بيتست" يف سنة  ،1949وسكنها مهاجرون
يهود من رومانيا ويوغسالفيا .ويف السنة
ذاتها أسس أفراد من لواء "يفتاح" التابع
لقوات "البلماح" اليهودية ،مستعمرة "كفار
روش هنكرا" على أراضي القرية ،كما نشأت
مستعمرة "ليمان" يف قاعدة عسكرية تدعى
ودعيت "ليمان" بعد أن زارها
"تساهال"ُ ،
عضو جملس الشيوخ األميركي هيربرت
ليمان يف سنة .1959

والدي
البصة كما أراها يف حكايات
ّ
ّ

وأنشئت مستعمرة "شلومي" ،وهي إحدى
مدن التطوير يف سنة  ،1950إىل اجلنوب
ال من موقع البلدة.
قلي ً
أما مستعمرة متسوفا (معصوبة)
ّ
التي ُأسست يف سنة  ،1940فتوسعت يف
خمسينيات القرن املاضي وستينياته ،وبات
بعض أبنيتها يقع اآلن على أنقاض بيوت
القرية مباشرة.
وإىل جانب القرية ُأقيمت يف سنة 1938
مستعمرة حانوتا التي تبعد كيلومتراً واحداً
عن احلدود اللبنانية.4

يف قلب الثورة
البصة يف جميع الثورات التي
شاركت
ّ
شهدتها فلسطين خالل مرحلة االستعمار
البريطاين ،وخصوص ًا خالل الفترة  1936ـ
 .1939وقد أدى موقعها احلدودي دوراً كبيراً
يف مشاركتها تلك ،كونها حمطة أساسية
لسكة حديد احلجاز ،وعبرها يمر الطريق
ال عن
الدويل من لبنان إىل فلسطين ،فض ً
جماورتها احلدود اللبنانية ووجود العديد
من الطرقات الترابية حيث كانت تمر عبر تلك
الطرقات كميات كبيرة من السالح املهرب
إىل الثوار ،وكذلك املتطوعون العرب الكثر يف
الثورة الفلسطينية.
عن ذلك حدثتني والدتي أن أفراداً من
عائلتها كانوا يعملون يف تهريب األسلحة،
ال من لبونة وألفرادها
كون العائلة أص ً
عالقات يف لبنان ،وجدي خليل اجلمل ،والد
والدتي ،عمل أيض ًا يف هذا املضمار ،إذ كان
يعمل يف التجارة بين فلسطين ولبنان.
هذا الواقع ،تقول والدتي وقبلها والدي،
دفع السلطات البريطانية إىل إقامة سور من
األسالك الشائكة يزيد عرضه على عشرة
أمتار وعل ّوه على ثالثة أمتار ،يمتد من البحر
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حتى مستعمرة املطلة ،وكان ضمنه بوابة
تفتحها السلطات ثالث مرات يومي ًا ولساعة
كل مرة ،وكانت األنوار الكاشفة تس َّلط على
الشريط ،كي ال يتم نقل أسلحة من لبنان إىل
داخل فلسطين.
ووفق والدي ،فإن هذا السور أقيم يف وقت
متأخر من أربعينيات القرن املاضي ،لكن
قبل ذلك مل يكن هناك أي حاجز مصطنع
البصة واألراضي اللبنانية ،وإنما كانت
بين
ّ
متصلة جغرافي ًا واجتماعياً ،مع الناقورة
غرباً ،ومع علما الشعب شرقاً ،ومع بلدات
ال وشرقاً ،على أن
وقرى فلسطينية شما ً
اعتمادها االقتصادي ووالءها السياسي كانا
لفلسطين ،وخصوص ًا مدينة عكا.
ممن
ويؤكد أهل
ّ
البصة من جيل النكبة ّ
أعرفهم ،أن البلدة ساهمت مباشرة أيض ًا
يف الثورة .تقول والدتي إنه بعد إحدى
عمليات اجملاهدين من القرية ،اس ُتقدمت قوة
بريطانية كبيرة مل تتمكن من مواجهة الثوار،
فعمد البريطانيون إىل قصفهم بالطائرات،
األمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء
بعضهم من عمومتها من آل اجلمل ومسيحي
واحد ،وقد دفنوا مع ًا يف إحدى التالل
ووفق موقع "هوية" اإللكتروين ،فإن
البصة العسكرية تمثلت
"نضاالت رجاالت
ّ
بنصب الكمائن للسيارات البريطانية ،وزرع
األلغام ونسف اجلسور ،األمر الذي حدا
بالسلطات البريطانية إىل االنتقام بوسائل
شتى ،كاقتياد املئات إىل معسكرات االعتقال
والتعذيب ،واستخدام الطائرات يف قصف
مواقع الثوار وسقوط العديد من الشهداء،
منهم على سبيل املثال يوسف يونان
(مسيحي) وتوفيق اجلمل وأحمد اجلمل [قريبا
والدتي] .ومن وسائل اإلرهاب التي مورست
5
فرض الضرائب اجلماعية".
والدي خالل رواياتهما
أكد هذا األمر
ّ
ّ
البصة ،وقد بلغاين أنهما رأيا يف
ألحداث
ّ
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منزل حممد الشيخ (أبو عادل) وتبدو يف مقابله مستعمرة حانوتا (وفق ذاكرة مريم اجلمل)
املصدر :موقع "فلسطين يف الذاكرة" اإللكتروين.

إحدى املرات اجلنود البريطانيين يجبرون
ال من البلدة على الزحف على
شبان ًا ورجا ً
الشوك عقاب ًا لهم على مواجهة حدثت بين
القوات البريطانية والثوار.
ويشرح موقع "هوية" أنه "من أحداث
البصة من
الثورة وما تعرضت له قرية
ّ
فظائع ما جاء يف وثيقة مو ّقعة باسم أسعد،
وهو أحمد العفيفي بتاريخ  ،"1938/9/8إذ
يقول املوقع اإللكتروين:
يف صباح يوم  1938/9/7داهمت
البصة قوة كبيرة من اجلند
قرية ّ
وانتشرت يف القرية ،وهي تطلق النار

على السكان اآلمنين يف املقاهي
جراء
والشوارع والبيوتُ ،
فقتل من ّ
ذلك أربعة أشخاص :خليل حلقة ،ركاد
الليوس ،والد شكري الليوس ،وعودة
اليماين.
فنهب من زوجة
ثم بدأت عمليات النهب ُ
جنيها ،ومن
عطا الله كنعان خمسون
ً
بسمة بنت أبو ّزيان عشرة جنيهات،
ومن كيسانة بنت شكري زيوات
جنيها ،ثم
مصاغ ُيقدر ثمنه بثالثين
ً
ابتدأت عملية جمع الناس من البيوت
والشوارع ،وبسبب هذه العملية ُجرح ما
يقرب من ماية ( )100شخص باحلراب

والدي
البصة كما أراها يف حكايات
ّ
ّ

والعصي وأيدي البنادق.

6

ويف السياق ذاته ،جاء يف صفحة 509
من كتاب أكرم زعيتر "وثائق احلركة
الوطنية ،"....أنه بتاريخ 1938/10/6
[البصة] قوات
"طوقت القرية املذكورة
ّ
بريطانية كبيرة وأخذت تطلق النار على
سكان القرية دون أي سبب [ .]....وقد
أسفرت النتيجة عن إصابة أطفال ثالثة من
أوالد القرية بجراح ثخينة وبعد زمن دخل
اجليش (الفاحت) وعمل فيها تخريب ًا وتدميراً
7
يف كل ما تصل إليه يده [".]....
البصة مع قرى ُأخرى يف
وشاركت
ّ
معارك طاحنة كمعركة الكابري (،)1948
وجرت عدة مناوشات بين أهاليها
واملستعمرات اجملاورة ،كما أدت الدور نفسه
الذي أدته يف إبان الثورة الكبرى كمعبر لنقل
الرجال والعتاد إىل الداخل.
"وكان من الشهداء الذين سقطوا يف
البصة :أحمد علما ،ويوسف يونان ،وأحمد
ّ
اجلمل ،وحممد اجلمل ،وحممود اجلمل ،وقد
دفنوا يف موقع كرم نصار غربي القرية.
8
وعثمان علي دغش وعبد القادر حجاب".
وتقول روزماري صايغ يف كتابها
"الفالحون الفلسطينيون :من االقتالع إىل
البصة إنه "بحلول 14
الثورة" عن تهجير
ّ
أيار/مايو كان العديد من عائالتها قد جلأ
إىل لبنان ،ومل يبق يف القرية سوى 40
مسلح ًا وبعض الكبار يف السن واألقلية
املعهودة التي كانت ترفض الرحيل" 9،ثم
تستشهد صايغ بمقالة لنافذ نزال يقول فيها:
البصة يتوقعون أية
[ ]....مل يكن أهل ّ
مشاكل مع جيرانهم اليهود ،سكان
معصوبة وحانوتا ،فقد كان اليهود
قد طمأنوا خماتير القرية إىل أنهم ال
يريدون [بهم] أي مكروه ذلك أنهم
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اعتادوا أن يزوروا القرية من حين
آلخر وكانوا يعرفون دونما شك أن
10
يبيتون لهم أية نيات سيئة.
أهلها ال ّ
وتضيف صايغ" :لكن يوم سقطت القرية،
أمر اجلنود اليهود جميع الذين كانوا ال
يزالون فيها بالتجميع يف الكنيسة .أخذوا
بضعة شباب إىل خارج الكنيسة وقتلوهم
رمي ًا بالرصاص .ويف احلال ،أمرونا أن
ندفنهم ،ويف اليوم التايل ،نقلونا إىل قرية
املزرعة حيث التقينا أناس ًا آخرين كبار
السن جاؤوا بهم من القرى اجملاورة".
البصة الذين
وتقول" :إن معظم أهل
ّ
كانوا يحاولون التسلل جللب حوائجهم
قد القوا مصرعهم برصاص القناصة
اليهود املتمركزين يف جبيل املشرفة على
البصة".
ّ
ما ورد يف الفقرة األخيرة من هذا
االقتباس ،أكده يل والدي ،إذ إن جدي،
أمين حمسن ،الذي جلأ إىل أقاربه يف
مسقط رأسه رامية وسكن يف طير حرفا
واجل َّبين ،كان قد ذهب أيض ًا بعد أكثر من
البصة بلدتهم ،وجلب
شهر من مغادرة أهل
ّ
على ظهور اجلمال ،بعض أثاث منزله
املؤلف من طبقتين ،وما زلت أذكر منه
طقم كنبات أحمر اللون بقي مدة طويلة
قبل أن يتخلى والدي عنه.
ووفق ما أكد والدي ووالدتي ،فإن
مغادرة القرية جاءت بعدما ب ّلغهم جيش
اإلنقاذ بضرورة املغادرة ،إفساح ًا يف
اجملال أمام جنوده خلوض املعارك مع
العصابات الصهيونية ،وأن ال داعي ألخذ
متاع كثير ،ألن العودة إىل القرية ستكون
يف غضون أسبوعين أو ثالثة أسابيع.
وطبعاً ،تويف جدي ووالدي ،وما زالت
والدتي تنتظر األسبوعين أو الثالثة.
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فضل ومريم وصبحية مع إبنة شقيقته التي بقيت يف فلسطين وأبنائها
البصة خالل زيارة للبلدة يف سنة 1993
أمام مسجد ّ

جمتمع تعددي
البصة وتاريخها ،ربما يكونان
جغرافيا
ّ
مهمين ،لكن األهم منهما هو ذلك اجملتمع

املنفتح التعددي واملتداخل..
البصة أغلبية بسيطة مسيحية
تسكن
ّ
(نحو  )%52تنقسم بين الالتين والروم
الكاثوليك ،وأقلية كبيرة مسلمة (نحو ،)%48

والدي
البصة كما أراها يف حكايات
ّ
ّ

وهم جميع ًا يقيمون يف  3جتمعات أساسية
كبيرة :حارة لإلسالم وحارتين للمسيحيين،
ال عن املنازل التي أقيمت على ت ّل َتي
فض ً
اجلبيل واملشيرفة ،ويف األخيرة منزل ثان
جلدي أمين حمسن ،بينما كان األول يف وسط
البلدة.
ومع أن معظم املسلمين من السنّة ،فإن
ال من العائالت الشيعية،
هناك عدداً قلي ً
اللبنانية األصل ،والتي اندجمت تمام ًا
يف حياة البلدة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية.
البصة التي
ومن العائالت الشيعية يف
ّ
تذكرها والدتي :حمسن وصاحلاين ووحيد
وعواضة وإسماعيل ومرتضى ،واألخيرة
البصة ويف دارها بئر عميقة
عائلة من أثرياء
ّ
من الرخام كانت ُتستخدم لتخزين زيت
الزيتون.
هذه العائالت لبنانية يف األصل لكنها
للبصة،
اندجمت كلي ًا يف النسيج االجتماعي
ّ
وبعد النكبة مل يستعد كثيرون من هذه
العائالت اجلنسية اللبنانية ،ومنهم عائلة آل
حمسن ،وهي األقل عدداً بين بقية العائالت
الشيعية.
وككل بلدة يف األزمنة الغابرة ،كانت
البصة تعاين صراع ًا على النفوذ .ففي الربع
ّ
األخير من القرن التاسع عشر ،دار صراع
دام بين احلارتين الشمالية واجلنوبية
ٍ
املسيحيتين ،راح ضحيته نحو سبعين قتيالً.
وقد توسط وجهاء احلارة الغربية املسلمون
وتمكنوا من إحالل السالم بين احلارتين
املسيحيتين.11
البصة اجلغرايف على حدود
إن موقع
ّ
"سايكس بيكو" بين فلسطين ولبنان،
وامتالكها أرض ًا خصبة ،ووجود حمطة
أساسية لسكة حديد احلجاز ،أعطتها ميزة
اقتصادية مهمة ،ودفع بكثير من املتمولين،
أو الباحثين عن عمل ،إىل الهجرة إليها سواء
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من اجلانب اللبناين للحدود ،أو من اجلانب
الفلسطيني.
كما م ّكنها اهتمام أهلها بالعلم ،وحرص
الدولة العثمانية ثم السلطات البريطانية،
على إحاطتها بالعناية ،كونها تتميز بوجود
مسيحي وإسالمي شبه متواز ،من التحول إىل
مقصد تعليمي ،إذ ُوجدت فيها مدرسة ثانوية
داخلية كان يأتيها طالب لعائالت ثرية
ال عن أن أهلها ،يف
لبنانية وفلسطينية ،فض ً
12
أغلبيتهم ،كانوا متعلمين.
عندما قرر جدي أمين وشقيقه سليم،
البصة
مغادرة قريتهم رامية اللبنانية ،إىل
ّ
عقب عودتهما من األرجنتين ،أخذا معهما ما
جمعاه من مال هناك.
لقد امتهن سليم التجارة فباع واشترى
أما أمين فأحب
وامتلك حم ً
ال جتارياًّ ،
البساتين واستثمر ماله كله يف شراء
األراضي ،وخصوص ًا البساتين املثمرة،
فامتلك خمسة بساتين وقطعة أرض غير
مغروسة استأجرتها منه احلكومة البريطانية
البصة العسكري ،وقد
عندما أنشأت مطار
ّ
أكد يل والدي أنه ظل يستلم إيجار األرض
من احلكومة البريطانية عبر البريد حتى سنة
 1962بعدما كانت السفارة البريطانية يف
بيروت استقصت مكان سكنه يف مدينة صور.
هذا الثراء الذي امتاز به جدي أمين
مما هو
حمسن ،كان عبارة عن
ٍ
أراض أكثر ّ
أموال سائلة ،بل إن حبه لتملك األراضي جعله
يشتري بين نهاية سنة  1947ومطلع سنة
 ،1948بما يمتلك من سيولة نقدية ،بستان ًا
جديداً يقع يف قلب بساتينه اخلمسة ،بهدف
ضمها بعضها إىل بعض ،بحيث أصبحت
أمالكه تمتد حتى مكسر املوج على شاطئ
البصة ،وفق تعبير والدتي.
ّ
هذا العشق لألرض ح ّوله إىل شخص فقير
بعد النكبة ،إذ مل يكن يملك ما يشتري به
طعامه يف لبنان ،األمر الذي دفع بوالدي ،وهو
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البصة
كنيسة ّ
املصدر :موقع "فلسطين يف الذاكرة" اإللكتروين.

مل يتعد الـ  16من عمره ،إىل العمل كأستاذ
يع ّلم أوالد القرى املمتدة من شمع إىل طير
حرفا واجل ّبين وغيرها ،يف مقابل البيض
والقمح والعدس وخالفها من احملاصيل،
ليقتات هو ووالده ووالدته.
لقد أسعف انتشار العلم واملتعلمين يف
البصة والدي ،فاستخدم تعليمه األساسي
ّ
واإلعدادي مهنة بقي عليها إىل أن تقاعد
قبل وفاته ببضعة أعوام يف سنة 2003
يف لبنان ،وانطلق يف هذا السياق لينال
شهادة الثانوية العامة املصرية ،ثم إجازته
اجلامعية وشهادة املاجستير يف بيروت ،وقد
منعه اندالع احلرب األهلية يف لبنان يف سنة
 1975من نيل شهادة الدكتوراه يف اللغة

العربية وآدابها.
كان والدي يتنافس يف املدرسة اإلبتدائية
مع زميل مسيحي ،على املرتبة األوىل يف
الصف .وقد لفت ذكاءه واجتهاده أساتذته
الذين رشحوه ملنحة دراسية يف القدس ،وهو
ما رفضه جدي بشكل مطلق وصارم ،وقال
له" :يا ولدي يا فضل ،أنا أع ّلمك كي تعرف
القراءة والكتابة وتصبح مثقفاً ،وبالتايل تدير
أمالكنا وهي أمالكك الحقاً ،فأنت وحيد بين
أخواتك البنات وسترثها كلها ،فما حاجتنا
البصة مدرسة فيها
إىل العلم يف القدس ،ويف
ّ
حتى صف املتريكيوليشن )(matriculation
[الثانوية العامة] ".وهكذا فقد والدي إمكان
أن يتعلم يف القدس بعد املرحلة اإلعدادية،

والدي
البصة كما أراها يف حكايات
ّ
ّ

وأن ينتقل بعد ذلك إىل بريطانيا ،وهذا
جزء من املنحة الدراسية ،كي يدرس ربما
الهندسة ،كونه كان األفضل يف صفه يف
مادة الرياضيات.
البصة ،نموذج للتعددية.
بلدة
والدي مثل
ّ
فهو ابن رجل شيعي متدين ومتمسك
بتقاليد الشيعة الدينية ،لكنه حت ّول إىل
سنّي بقناعته الكاملة ،مع أن جدتي شيخة
اجلمل ،السنّية ،حتولت إىل شيعية ،وما زلت
أذكرها تضع قرص ًا من تراب كربالء أمامها
أما األمر األكثر غرابة ملَن
عند صالتهاّ .
البصة ،فهو أن والدي مسيحي
مل يعرفوا
ّ
كاثوليكي بالعمادة!
وقبل سرد قصة عمادة والدي ،ال بد من
اإلشارة أيض ًا إىل أن أخوايل ،وخصوص ًا
كبار السن منهمُ ،ع ّمدوا أيض ًا يف كنيسة
البصة ،وهذا تقليد رائج
الروم الكاثوليك يف
ّ
يف البلدة ،ببعد ديني أحياناً ،ومن دونه
أحيان ًا ُأخرى.
عمادة والدي مل يكن لها أي بعد ديني،
البصة
فصديق جدي أمين كان رئيس بلدية
ّ
واسمه توفيق اجلبران ،وقد قال له بينما
كانا يمشيان مع ًا مرة" :إذا أجنبت شيخة
[اجلمل زوجة جدي أمين] صبي ًا سأع ّمده
يف الكنيسة ".وكانت جدتي تنجب ،إىل
حينه ،إناث ًا يعشن وبعضهن يمتن الحقاً،
وذكوراً يتوفون عند الوالدة .فعندما أجنبت
ال ذكراً ،هرع توفيق اجلبران إىل
جدتي طف ً
ّ
أمين حمسن وذكره بأنه وافق على عمادة
املولود الذي أطلق عليه اسم فضل ،وهكذا
كان .فأصبح والدي شيعياً ،كاثوليكياً ،ثم
حت ّول سنّي ًا يف لبنان عندما كان شاب ًا وبعد
ال
وفاة والده ،مع أن حميطه كان شيعياً ،أو ً
يف القرى التي عاش فيها بعد اخلروج من
فلسطين ،والحق ًا يف مدينة صور نفسها،
وذلك قبل أن ينتقل يف مطلع سبعينيات
البص يف صور.
القرن املاضي إىل خميم
ّ
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البصة تزاوج خمتلط بين
وكان يف
ّ
املسلمين واملسيحيين ،فوالدة أحد أقارب
والدتي من آل اجلمل مسيحية.
ومن الطقوس االجتماعية اجلميلة يف
البصة ،أن املسلم عندما يتزوجُ ،ي ّ
نظم له
ّ
موكب يطوف فيه على صهوة جواد يف
القرية ،فيذهب إىل حي الالتين ويدخل كنيسة
احلي فيباركه اخلوري ،ثم إىل حي الروم
الكاثوليك فيدخل إىل كنسية احلي ليباركه
اخلوري هناك أيضاً ،ومن دون ذلك يكون
العرس ناقصاً.
وطبع ًا كان للبلدة رئيس بلدية مسيحي،
و 3خماتير :التيني وروم كاثوليك ومسلم.
ومن مميزات القرية أيضاً ،عدا وجود
كنيستين وجامع ،أن هناك مقام ًا مشترك ًا
بين املسيحيين واملسلمين ،يقول املسلمون
إنه مقام اخلضر واملسيحيون مقام مار
جرجس .ويزور املسيحيون واملسلمون (سنّة
وشيعة) املقام معاً ،إذ ال وقت حمدداً ألي من
الطوائف أو املذاهب لزيارة املقام.
كثيراً ما حتدثت والدتي عن هذا االنسجام
الرائع بين املسيحيين واملسلمين ،وعن
التعايش الذي كان سائداً يف فلسطين ،ومميزاً
البصة .فعندما استشهد أقرباؤها ومعهم
يف
ّ
مسيحي يف إحدى املواجهات مع اجليش
البريطاين بعد عملية ضد قافلة يهودية ،وألن
اجليش البريطاين كان قد ط ّوق القرية ومنع
التجوال فيها ،استدعى الثوار شيخ اجلامع
وخوري الكنيسة ،وجرى دفن الشهداء يف قبر
البصة.
واحد يف إحدى تالل
ّ
البصة ينادون جدي بـ "أمين
كان أهل
ّ
اللبناين" ووالدي بـ "فضل اللبناين" ،ومل يكن
أحد يضايقهما كونهما لبنانيين شيعيين يف
بح ٍر سنّي فلسطيني ،أو مسلمين لبنانيين يف
بحر مسيحي فلسطيني.
كان جدي يمارس تقاليد الشيعة
الدينية كلها ،بل إن جدتي حتولت معه إىل
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ّ
"ينشق" والدي "الكاثوليكي"
شيعية ،قبل أن
ال يختار
عن شيعيته ويصبح سنّي ًا معتد ً
من تقاليد أهل السنّة ما يرجحه له عقله،
ومثلها من تقاليد الشيعة ،بل من بعض
الطقوس املسيحية.
وألن التعايش والتسامح سمة من سماة
البصة ،تق ّبل جدي ،املتدين جداً والذي
ّ
يرفض أن يزن بيده احملصول عند بيعه
خوف ًا من أن يخطئ يف الوزن ،طلب صديقه
الكاثوليكي أن ُيع ّمد والدي.
يف سنة  ،1953تويف جدي قبل والدة
حفيده البكر ،أمين ،بأيام قليلة" .أمين
ودفن
اللبناين" مات شيعي ًا فلسطيني ًا ُ
يف مقبرة السنّة يف صور .وهو مل يفكر
خالل األعوام اخلمسة التي قضاها الجئ ًا
فلسطيني ًا يف وطن والدته لبنان ،يف أن
يستعيد اجلنسية اللبنانية ،مع أنه كان
يملك ،على ما روى والدي ،ورقة والدة
عثمانية تؤكد أنه من قرية رامية اللبنانية،
فقد كان تواق ًا إىل العودة اىل بساتين اخلير
يف فلسطين.
والدي فضل اللبناين ـ الشيعي ـ املع ّمد
كاثوليكياً ،واملتحول إىل سنّي ،تويف يف
سنة  ،2003بعد  55عام ًا على النكبة،
ودفن فلسطيني ًا فوق رفاة والده يف مقبرة
ُ

السنّة يف صور.
كان والدي متدين ًا لكن ليس متزمتاً.
كان يؤدي فروضه الدينية كلها على أكمل
وجه ،من صوم رمضان والصالة  5مرات
يومياً .فقد بدأ يصوم منذ كان يف الرابعة
من عمره ،وظل كذلك حتى قبل عام من
وفاته عندما مل يعد يسعفه مرضه على
الصيام .لكن نحن أبناءه الذين كبرنا يف
زمن املد الثوري ،كنا علمانيين ،ونمارس
جميع طقوس العلمانية يف منزلنا العائلي،
بموافقة والدي الذي كان يردد" :أنا
أنصحكم لكني ال أجبركم وال أطلب منكم
شيئاً ..فإذا أردتم شرب اخلمرة يف املنزل
لن أمنعكم ،لكن اشربوها على مبدأ قليل من
اخلمر ُيفرح قلب اإلنسان".
عندما تويف والدي ،آثرنا أن يتلو القرآن
فوقه شيخ سني وآخر شيعي ،وكالهما
من أقاربنا ..وقد ل ّقنه الشهادة الشيخان،
ليدفن سني ًا ـ شيعي ًا ـ مع ّمداً كاثوليكياً،
وفلسطيني ًا من أصل لبناين.
لقد كان هذا الطقس احترام ًا إلرادة
البصة
والدي الذي عاش طقوس بلدة
ّ
اجلميلة طوال حياته ،بعيداً عن التزمت
الديني أو االجتماعي ..حمب ًا للعلم وعاشق ًا
لألرض ،وكاره ًا للتعصب.

املصادر
البصة
ممن كانوا يف
 1شهادات ح ّية
ّ
لوالدي فضل أمين حمسن ووالدتي مريم خليل اجلمل وآلخرين ّ
ّ
قبل سنة .1948
 2موقع "هوية" اإللكتروين.http://www.howiyya.org/Portal/Article.aspx?Id=7973 :
 3حسن مواسي" ،زوايا من فلسطين" ،جريدة "املستقبل" ،العدد  ،2010/2/20 ،3573ص ،14
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=394288

والدي
البصة كما أراها يف حكايات
ّ
ّ

حتقيقات

181

املصادر
 4حسن مواسي" ،من الذاكرة الفلسطينية" ،جريدة "املستقبل" ،العدد  ،2006/12/2 ،2463ص ،14
http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=207534

 5موقع "هوية" اإللكتروين ،مصدر سبق ذكره.
 6املصدر نفسه.
 7أكرم زعيتر" ،وثائق احلركة الوطنية الفلسطينية :1939 -1918 ،من أوراق أكرم زعيتر" (بيروت:
مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)1979 ،ص .509
 8موقع "هوية" اإللكتروين ،مصدر سبق ذكره.
 9روز ماري صايغ" ،الفالحون الفلسطينيون :من االقتالع إىل الثورة" ،ترجمة خالد عايد (بيروت:
مؤسسة األبحاث العربية ،)1980 ،ص .112
ال من كتاب:
 10صايغ ،املصدر نفسه ،ص  .112واالقتباس أص ً
Nafez Yousef Nazzal, The Flight of the Palestinian Arabs from the Galilee, 1948: An
Historical Analysis (United States: George Town University, University Microfilms,
1975), pp. 112-113.

 11موقع "هوية" اإللكتروين ،مصدر سبق ذكره.
 12موقع "فلسطين يف الذاكرة" اإللكتروين:

http://www.palestineremembered.com/Acre/al-Bassa/Story19096.html

●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

صدر حديث ًا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية

تاريخ فلسطين في طوابع البريد
مجموعة
نادر خيري الدين أبو الجبين
طبعة ثانية مزيدة ومحدثة
 493صفحة

 100دوالر

●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

