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بيروت ــ ربى أبو عمو

مايو/أيار(   15( لألسر  الدولي  اليوم  ليس 
يومًا شعبّيًا. سيمّر اليوم من دون أن تصنع 
العائالت قوالب حلوى لالحتفال. والسبب 
ه مجّرد يوم يضاف إلى 

ّ
ليس الضائقة املادية. بل إن

األيام العاملية الكثيرة التي تمأل الروزنامة الدولية. 
تقول األمم املتحدة على موقعها اإللكتروني إنه على 
الرغم من تغير بنى األسر في كل أرجاء العالم تغيرًا 
االتجاهات  بسبب  املاضية  العقود  أثــنــاء  فــي  كبيرًا 
املتحدة  األمــم  فــإن  الديمغرافية،  والتغيرات  العاملية 

 هذا هو جوهر األسرة في يوم عاملي 
ّ
عليهم. أعتقد أن

أم في غيره«.
أحياٍن  في  الشخصّية  بالتجربة  مرتبط  األمــر   

ّ
وألن

كثيرة، إضافة إلى العوامل االجتماعية واالقتصادية، 
تــتــحــّدث بــاســمــة، وهــي أّم أيــضــًا، عــن تــراجــع مــا كان 
 ارتفاع نسبة الطالق. 

ّ
ُيسّمى بوحدة العائالت في ظل

ل 
ّ
وترى في هذا أنانية وطغيانًا للفردانية على التكت

الذي كان ويفترض أن يجمع األفراد في ظل األسرة. 
»وهذا قد يكون مرتبطًا بالضغوط الناتجة عن واقع 

الحياة املعاصر والرغبة في الفرار«.  
 األسرة اختلفت اليوم عّما كانت 

ّ
وهل يمكن القول إن

عليه؟ وإذا كان ذلك حقيقيًا، من يتحّمل املسؤولية؟ 
ــتـــوقـــعـــة؟ ال شــــك أن املــجــتــمــع  ومـــــا هــــي الـــنـــتـــائـــج املـ
والعالقات بني األفــراد وداخل األسر تشهد تغّيرًا لم 
التربوية  االجتماعية  املستشارة  تقول  بعد.  يتبلور 
 »األسرة 

ّ
»العربي الجديد«، إن دانيا بشناتي كريدية لـ

كــانــت أمـــرًا بديهيًا، وهــي عــبــارة عــن مــبــادئ وأدوار 
 
ً
ــرام... كــانــت األســـــرة نــــواة ــ ــتـ ــ وهــيــكــلــيــة واضـــحـــة واحـ
 فــرد مــن أفــرادهــا، مــا يساعد على نمو 

ّ
واضــحــة لكل

 واقع الحال مختلف اليوم 
ّ
الطفل بطريقة سوية«. لكن

 كثرة الضغوط والهجرة والحرب والحرمان 
ّ

»في ظل
والـــفـــقـــر ونــــــزول املــــــرأة إلــــى ســــوق الــعــمــل والــتــطــور 
التكنولوجي«. تضيف: »على سبيل املثال، األم تعجز 
 طاقة إيجابية في البيت بعد العمل. 

ّ
أحيانًا عن بث

أفــراد  إلهاء  في  والتكنولوجيا  اإلنترنت  ساهم  كما 
األسرة، عدا عن املشاكل االجتماعية األخرى«. وترى 
أنه »حني تتفكك العالقات بني األفــراد داخل األسرة، 
نتجه نحو الفردانية. وفي النتيجة، هناك خطر وال 
بد من صرخة توعية لتذكيرهم بأنهم ضمن األسرة 
الـــتـــي تــعــد الــخــلــيــة. مــنــهــا، يــحــصــلــون عــلــى الــــدفء 
ــرة هي  ــ الــعــاطــفــي واالســــتــــقــــرار«. وتـــوضـــح أن »األســ
الخلية األولــى لإلنسان. في هذه األيــام، تحتاج إلى 

دعم ألنها تمر بتحديات كثيرة وتهديد بالتفكك«.

األساسية  اللبنة  بــاألســرة بوصفها  تعترف  تــزل  لم 
العام، اختارت شعار األســر وتغير  للمجتمع. وهــذا 
املــنــاخ، ورّكــــزت على الــهــدف 13 مــن أهـــداف التنمية 

املستدامة.
هل تغّيرت الحياة أو األســر أو كالهما؟ هل اختلف 
ـــــــــروا عـــلـــى الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــلــعــائــالت؟ 

ّ
األفــــــــراد وأث

عطي بعض اإلجــابــات هنا. كــان ثّمة 
ُ
الــذكــريــات قــد ت

ــراد الــعــائــلــة... »صــبــحــّيــة« وجــلــوس  ــ تـــواصـــل بـــني أفـ
األفــــــراد مـــع بــعــضــهــم بــعــضــًا عــلــى مـــائـــدة الـــغـــداء أو 
؟ بمجّرد أن ينهي 

ً
العشاء. اليوم، هل يجلسون طويال

أحد أفراد العائلة طعامه، يترك الطاولة إلتمام عمٍل 
مـــا. تــقــول ديــمــة، وهـــي أّم لــثــالثــة أطــفــال وعــامــلــة، إن 
»األســرة تعيش اليوم في سباق مع الوقت، وسباق 
لتأمني االحتياجات األساسية، وتلك االستهالكية«. 
وفي النتيجة، ترى أن »جميع أفراد األسرة متعبون. 
ــر والـــغـــضـــب  ــ

ّ
ــوت ــتــ ــتـــعـــب فــــي مـــشـــاعـــر الــ ويـــتـــجـــلـــى الـ

ــال بـــرأيـــهـــا ال يـــشـــعـــرون  ــ ــفـ ــ والـــســـلـــبـــيـــة«. حـــتـــى األطـ
 وتيرة الركض املستمّرة.

ّ
باالستقرار في ظل

ال يتحّدث فــؤاد عــن اخــتــالف فــي األســـرة بــني األمــس 
 شخص 

ّ
والــيــوم، بــل يــرى أن مفهوم األســـرة لــدى كــل

ــق بــالــتــجــربــة الــشــخــصــيــة الـــتـــي عــاشــهــا كــابــن 
ّ
يــتــعــل

ألســــرة، والــشــكــل الـــذي يــريــد ألســرتــه املستقبلية أن 
تكون عليه، سواء في االلتزام بما كانت عليه أسرته 
قـــواعـــدهـــا، أو بــعــضــهــا، ببساطة  كـــابـــن، أو مــخــالــفــة 
ــًا عـــنـــهـــا. يــضــيــف أن الـــظـــروف  ــيــ ــم يـــكـــن راضــ ــــــه لــ

ّ
ألن

قد تحبط  الشخصية  الخارجة عن خططه  املختلفة 
جهوده في االلتزام أو االفتراق واملخالفة، كالظروف 
االقتصادية والثقافية املتغيرة بتغير الزمن، ودخول 
الحرب والسلم، واملستوى  عوامل جديدة من بينها 
التعليمي، وطباع الــزوج أو الــزوجــة. يقول: »أنــا في 
الثامنة والثالثني ولم أتزوج بعد، وال أعرف مستقبل 
هذا األمر. لكنني متمسك بالوحدة العائلية وأساند 
ــاف  ــم وأحـــبـــهـــم وأخــ ــاعـــدهـ ــم وأسـ ــاءهـ ــنـ أشـــقـــائـــي وأبـ

مجتمع
أعلنت منظمة »أطباء بال حدود« إنشاء مستشفى في مدينة أوالنق الواقعة أقصى شرق دولة جنوب 
السودان على الحدود مع إثيوبيا، والخاضعة لسيطرة املعارضة املسلحة. واملستشفى، الذي يعد 
األول للمنظمة في مدينة أوالنق واملناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة بصفة عامة، سيخدم أكثر 
من 100 ألف مواطن في تلك املدينة، واملناطق املحيطة بها التي حرمتها سنوات الحرب الطويلة في 
البالد من الخدمات الصحية. وقالت املنظمة في بيان: »الهدف هو تقديم خدمات الرعاية الصحية 
)األناضول( للمواطنني الذين يعيشون أوضاعًا عصيبة في ظل انعدام الخدمات األساسية«. 

رت دراســة أميركية حديثة أعّدها باحثون في جامعة ألباني في واليــة نيويورك األميركية، 
ّ
حــذ

االنتباه  نقص  باضطراب  اإلصابة  لخطر  األجنة  تعرض  زيكا  بفيروس  الحوامل  إصابة  أن  من 
وفرط الحركة. وقال قائد فريق البحث أبيغيل سنايدر كيلر: »نتائج الدراسة تشير إلى أن األطفال 
الذين أصيبت أمهاتهم بفيروس زيكا خالل انتشاره حول العالم ما بني 2015 و2016، أكثر عرضة 
الضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة«. وأضاف أن البحث يعد خطوة أولى نحو دراسة مجموعة 
)األناضول( كاملة من اآلثار املحتملة لفيروس زيكا على األطفال.  

إصابة الحوامل بزيكا يعّرض األطفال لنقص االنتباه»أطباء بال حدود« تفتتح أول مستشفى في أوالنق

لندن ـ كاتيا يوسف

بــدأ بالظهور على  التعفن قد  نــرى  عندما 
الجبنة، يهرع معظمنا إلى رميها  أطــراف 
تفاديًا ألّي تسمم غذائي. لكن البروفيسورة 
جــوديــث إيــفــانــز، تــقــول بصفتها عــاملــة في 
ــهــا تعلم جــيــدًا مخاطر 

ّ
مــجــال األغـــذيـــة، إن

البكتيريا التي يمكن أن توجد في األطعمة 
 
ّ
ها تضيف أن

ّ
التي انتهت صالحيتها. لكن

فترة عن مختبرات  منذ  الصادرة  األخبار 
تفيد  البريطانية  اللحوم  معالجة  جمعية 
لفترة  قــد تستمر  والــضــأن  البقر   لحوم 

ّ
أن

أطــول من تاريخ االستخدام املعتاد، حتى 
ســبــعــة أســابــيــع بــعــد اإلنـــتـــاج، وهـــو مـــا ال 

يفاجئها إطالقًا. 
ُيـــرمـــى أكــثــر مـــن 720 مــلــيــون بــيــضــة، و7.3 
مــاليــني طــن مــن الــفــواكــه والــخــضــر والخبز 
 عــام في 

ّ
كــل والــســلــع املجففة، مــن دون داٍع 

ها تجاوزت تواريخ 
ّ
اململكة املتحدة ملجرد أن

ــا للبحث األخــيــر 
ً
املــلــصــقــات الــرســمــيــة وفــق

ــــذي نـــشـــره تــطــبــيــق الـــنـــفـــايـــات الــغــذائــيــة  الــ
»تو غود تو غــو«. أثــارت هذه القضية قلق 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، فــأطــلــقــت مـــبـــادرة 
ــــات طـــعـــام  ــايـ ــ ــفـ ــ لـــتـــخـــفـــيـــض مـــــا تـــســـمـــيـــه »نـ

مــنــزلــيــة يــمــكــن تــجــنــبــهــا« بــمــقــدار الــنــصــف. 
ويعود ملصق تاريخ صالحية الطعام في 

بريطانيا إلى عام 1980.
تواريخ االستخدام وفق التاريخ املحّدد، من 
ناحية أخرى، تعتبر أوقاتًا صارمة لألطعمة 
اللحوم  التي تتعفن بسرعة، مثل منتجات 
واألســــمــــاك واأللــــبــــان والـــســـلـــطـــات املــغــلــفــة. 
ينتهي  قــد  التعليمات  هـــذه  تجاهلت  ــإذا  فـ
بك األمــر مع التسمم الغذائي. مع ذلــك، من 
املــمــكــن تــنــاول الــعــديــد مــن األطــعــمــة بــأمــان 
باستثناء  الصالحية«،  »انــتــهــاء  وقــت  بعد 
وذوي  واملسنني  والــرضــع  الحوامل  النساء 

الظروف الصحية التي تهدد جهاز املناعة 
لديهم. »فوجئت حني تناول جــدي طعامًا 
انــتــهــت صــالحــيــتــه وقـــــال لـــي بــاســتــهــزاء: 
الغذاء  يكتب على  الــذي  الصالحية  تاريخ 
أكــلــنــاه. هناك  لــو  أنــنــا سنتسمم  يعني  ال 
االختراعات  هــذه  كــل  قبل  اها 

ّ
تعلمن طــرق 

عــن كيفية مــعــرفــة الــطــعــام الــصــالــح لألكل 
من عدمه...«، هذا ما تقوله ريتا )18 عامًا( 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وتــتــابــع: »راح جــدي  لـــ
الصالح لألكل  الطعام  أميز  يعلمني كيف 
ن 

ّ
مــن رائــحــتــه، وكــيــف أقـــص أطــــراف التعف

حـــول الــجــن. فـــإن الحــظــت مــذاقــًا سيئًا أو 

رائــحــة كــريــهــة تــكــون قــد فــســدت«. تضيف 
ــعـــت نــصــيــحــة جـــدي  ــبـ وهـــــي تـــضـــحـــك: »اتـ
الــتــقــلــيــديــة ولـــم أصـــب بـــأي تــســّمــم غــذائــي 

حتى اآلن«.
بدورها توضح البروفيسورة إيفانز كيف 
يــمــكــن مــعــرفــة مـــا إذا كـــان الــطــعــام طــازجــًا 
فالبيضة  امللصق؛  على  االعتماد  دون  مــن 
تـــوضـــع فــــي وعــــــاء مــــــاء، وإذا طـــفـــت فــهــي 
يمكنك  غرقت  إذا  لكن  لألكل،  غير صالحة 
تناولها. أما اللحم الذي انتهت صالحيته، 
فيتخذ لونًا بنيًا أو رمــاديــًا، وتنبعث منه 

رائحة كريهة.

ال تتخلص من الطعام بعد انتهاء صالحيته

دانيا  التربويّة  االجتماعية  المستشارة  تقول 
االختالفات  زادت  »كلّما  إنّه  كريدية  بشناتي 
اضطرب  البيت،  فــي  اآلخــر  تقبّل  وعــدم 
الخلية،  هذه  داخــل  واألب  واألم  األطفال 
أنه »من  الغضب«. وتوضح  ووزادت حدة 
خالل األسرة، يشكل الطفل هويته الجنسية 
والقيم والمبادئ والمرونة الفكرية ويطّور 
ــرة«.  األسـ ضمن  يكتشفها  الــتــي  ــه  قــدرات
تضيف: »األسرة هي المجتمع الصغير األول 
للطفل، ويجب تأمين السالم داخلها لينقله 

إلى الخارج«.

سالم

A

ميليا بو جوده

»خيارنا هو ملكنا دائمًا. في الواقع نحن 
مجموع خياراتنا«. هذا هو »الواقع« أو 

»الحقيقة« بالنسبة إلى جوزف أوكونور، 
الروائّي والكاتب املسرحّي والصحافّي 

ف »حّرر نفسك من الخوف: 
ّ
األيرلندّي، مؤل

ب على القلق والعيش من دون هموم«. 
ّ
التغل

ا 
ّ
؟ رّبما كن

ً
هل خياراتنا في أيدينا فعال

رة - بطريقة 
ّ
ها تأتي متأث

ّ
نملكها، غير أن

فَرض علينا 
ُ
أو بأخرى - بإمالءات كثيرة ت

أو قد تأتي كنتيجة حتمّية لتلك اإلمالءات. 
رّبما نعي تلك اإلمالءات التي أنتجتها ظروف 

خارجة عن إرادتنا أو أحمال نجرجرها، 
ا سوف يخضعون 

ّ
غير أّن كثيرين من

صل، 
ّ
لها العتبارات جّمة. في سياق مت

بالنسبة إلى أندريه جيد، الكاتب الفرنسّي 
الحائز جائزة نوبل في األدب لعام 1947، 

فإّن »اإلنسان غير قادر على حسم خياره، 
وتصّرفه يأتي على الدوام منقادًا باإلغراء/ 

الترغيب األقوى«. إشارة تجدر إلى أّن أعمال 
جيد لطاملا تمحورت حول كيفّية أن يكون 

املرء نفسه، كلّيًا.
ها عوامل 

ّ
إمالءات أو إغراءات أو ترغيب، كل

تحكمنا... بالتالي تحكم خياراتنا. األمر 
ال يتناقض مع ما ذهب إليه أوكونور، 

بل هو يحّملنا مسؤولّية خياراتنا سواء 
أكانت خيارات »حّرة« أم محكومة بأمر 

أو آخر. نحن مسؤولون. هذا هو الواقع... 
هذه هي الحقيقة. رّبما من الحرّي القول 
 من 

ً
نا »مسؤولون« عن خياراتنا بدال

ّ
إن

ًا؟ سؤال 
ّ
»مالكيها«. هل ثّمة فرق حق

ل تباين  ف عنده. رّبما ُيسجَّ
ّ
 التوق

ّ
يستحق

ما، بسيط، بني األمَرين. ال شّك في التباين. 
 عّما يملك ليس بأمر 

ً
أن يكون املرء مسؤوال

د، على الرغم من افتراض »البديهّية« 
ّ
مؤك
هنا.

صاغ 
ُ
وُيحكى عن حسم خياراتنا. هكذا ت

العبارة عادة: حسم فالن خياره. الفعل 
»ثقيل« في السياق. الحسم فعل ينطوي 

ا قادر على اإلقرار 
ّ
على الجزم. كم واحدًا من

نا 
ّ
... صدقًا؟ ال شّك في أن

ً
لنفسه بالجزم فعال

نترّدد قبل الحسم. قد يكون ترّددنا وجيزًا 
أو قد يطول. رّبما كان الترّدد ملزمًا قبل 

اإلقدام على ذلك الفعل القاطع. الترّدد يقينا 
التهّور. بالتالي، نصير مسؤولني عّما نملك... 

نَسب 
ُ
وهنا عن تلك الخيارات التي سوف ت

إلينا، طاملا حيينا. لن يجهد أحد نفسه في 
شرح ماهّية خيار لجأ إليه آخر. سوف يبقى 

خيار ذلك اآلخر، وهو مسؤول عنه. ال يهّم 
ة فقط 

ّ
 أو لم يكن. قل

ً
 فعال

ً
إن كان هو مسؤوال

ف عند دوافع خيار ليس ملكًا 
ّ
سوف تتوق

لها... خيار ال شأن لها فيه. والهدف من ذلك 
لن يكون محاولة لتفّهم َمن حسم خياره، 

ها بتلك 
ّ
فحسب. ثّمة أسباب كثيرة، ليست كل

اإليجابّية.
نمضي في حياتنا ونحن نّدعي حسم 
ها 

ّ
خيارات كثيرة، نظّن ال بل نعتقد بأن

نا الفاعلون 
ّ
خياراتنا نحن ونتباهى بأن

الوحيدون... وقد فلحنا. نمضي كذلك، ونحن 
نّدعي عدم مسؤوليتنا عن خيارات كثيرة 

رأينا أنفسنا نحسمها في يوم، فنحّمل 
آخرين وظروفًا مختلفة فشلها... فشلنا. 

ونبقى نحن في الواقع »مجموع خياراتنا«.

نحن خياراتنا

مزاج

األربعاء 15  مايو/ أيار 2019 م  10  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1717  السنة الخامسة
Wednesday 15 May 2019

عائلة ُتشارك في نشاط رياضي )حسين بيضون(



»جمعية  جاءت إلعادة توحيد تلك الجهود. لـ
لــفــتــا الــخــيــريــة« اآلن مــقــر فـــي مــديــنــة الــبــيــرة، 
وسط الضفة الغربية، وتسعى إلى بناء مبنى 
أبــنــاء القرية،  تــبــرع بها أحــد  آخــر على أرض 
ــد نــظــمــت الــجــمــعــيــة  ــ ــــو شـــلـــبـــك. وقـ بــحــســب أبـ
انـــتـــخـــابـــات، الــشــهــر املــــاضــــي، أســـســـت إلدارة 
ــقـــول عـــضـــو الــهــيــئــة  جــــديــــدة. فــــي الـــســـيـــاق، يـ
»العربي  لـ عـــدوي،  الــجــديــدة سفيان  اإلداريــــة 
الحفاظ  »الــجــمــعــيــة تحمل رســالــة  الــجــديــد«: 
على جذور سكان القرية وارتباطهم ببلدتهم، 
لتحمل األجيال الجديدة حلم اآلباء واألجداد 
الذين ُهّجروا، وهو العودة«. تحاول الجمعية، 
بــحــســب عــــــدوي، الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــرابـــطـــة بني 
بل  العصبية،  القبلية  بــاب  مــن  ليس  الــنــاس، 
مـــن بــــاب الــوطــنــيــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــرابــط 
األســــري مــن خـــال إيــجــاد الــقــواســم املشتركة 
باستمرار عن طريق النشاطات التي تقيمها، 
هم في لفتا. داخــل الجمعية، تقام بيوت 

ّ
وكأن

 لفتاوي من باب 
ّ

التي يشارك فيها كل العزاء 
أداء الــــواجــــب بــمــا يــعــنــيــه مـــن تـــواصـــل دائـــم 
لـــأهـــالـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى إقـــامـــة مــهــرجــانــات 
املتفوقني،  تكريم  مهرجان  تجمعهم:  سنوية 
ومــهــرجــان األســــرى الــســنــوي، كــذلــك، اإلفــطــار 
العام،  هــذا  سيقام  الــذي  السنوي  الرمضاني 
الغذائية على  الطرود  املقبل، وتوزيع  السبت 

الــعــائــات املــســتــورة، وهــو مــا يلعب دورًا في 
إبـــقـــاء املــجــتــمــع حــيــا بــالــتــكــافــل االجــتــمــاعــي، 
الـــنـــاس بــعــضــهــم بــعــضــا. للجمعية  فــيــســاعــد 
أّي  لجان عديدة، أهمها لجنة اإلصــاح، مثل 
والخافات  أبنائها  مشاكل  تتابع  حية  قرية 
ــرأة، ولــجــان  بينهم وبـــني اآلخـــريـــن، ولــجــنــة املــ
الــبــيــرة ليست   الجمعية فــي 

ّ
لــكــن اجــتــمــاعــيــة. 

الوحيدة، فهي نموذج عن عدد من التجمعات 
واألردن،  الــقــدس،  فــي  لفتا  ألهــالــي  النشيطة 
والــواليــات املــتــحــدة، وغيرها مــن الـــدول التي 
أسست فيها جمعيات مشابهة تتعاون في ما 

بينها، وتجمع حولها أهالي القرية.

شباب
تـــبـــدو تــجــربــة »جــمــعــيــة قــالــونــيــا الــخــيــريــة« 
ها تأسست بعد إقامة 

ّ
مشابهة، وبالرغم من أن

السلطة الفلسطينية وتحديدًا في العام 1997، 
ولــيــس فــي ظــل االحــتــال املــبــاشــر، فــاألهــداف 
هــي نــفــســهــا. يــقــول عــزمــي الــخــطــيــب: »الــدافــع 
األهالي  شعور  كــان  تأسيسها  وراء  الرئيس 
بخطورة ضياع حقهم في العودة إلى قريتهم 
قـــالـــونـــيـــا، قـــضـــاء الــــقــــدس، فـــاســـتـــهـــداف حــق 
العودة أصبح أكثر وضوحا في تلك الحقبة، 
وكان ال بد من العمل على ترسيخه، باإلضافة 
إلــى أهـــداف توحيد جــهــود األهــالــي املبعثرة 

رام اهلل ـ جهاد بركات

أراد املــهــنــدس حــســن أبــــو شــلــبــك، 
الــــذي ولـــد قــبــل عــامــني مـــن النكبة 
غربي  لفتا،  قريته  فــي  والتهجير 
القدس، أن يؤسس عام 1982، مع عدد من أبناء 
قريته ممن هّجروا إلى رام الله والبيرة، وسط 
بلدتهم  اســم  تحمل  جمعية  الغربية،  الضفة 
لفتا، فكان رفض من سلطات االحتال لاسم 
التأسيسية،  الهيئة  أفــراد  من  ثم الثنني  أواًل، 

من بينهما أبو شلبك بالذات.
تأسست الجمعية بعد مرور عام على تقديم 
الطلب باسم آخر وهو »جمعية حماية األسرة 
والــطــفــولــة« وبــــإدارة مــن تمكنوا مــن تسجيل 
األهــم،  ليسوا  فاألشخاص  رسميا،  أسمائهم 
ــه ظل 

ّ
كــمــا يــقــول أبـــو شــلــبــك، بـــل الــفــكــرة، لــكــن

مرتبطا بإدارة الجمعية من خلف الكواليس، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــى  ــروي لـــ ــاد، كــمــا يــ ــ وعـ
إجــراء  بعد  رسميا  للجمعية  اإلداريـــة  الهيئة 

انتخابات داخلية الحقا.
دور  أهمية  يلخص  اإلسرائيلي  التدخل  ذلــك 
املؤسسات املجتمعية للقرى التي هجرت عام 
1948، كــحــاضــنــة جــامــعــة ألهــالــي تــلــك الــقــرى 
فـــي مــواجــهــة الــتــهــجــيــر، والـــحـــفـــاظ عــلــى حق 
»جمعية لفتا الخيرية«، كما أصبح  العودة، فـ
اســمــهــا بــعــد إنـــشـــاء الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
العديد  والبيرة  الله  رام  في  الوحيدة.  ليست 
مــن املــؤســســات والــجــمــعــيــات لــلــقــرى املهجرة 
املهجرة«،  القرى  »تجمع  لــواء  تنضوي تحت 
 مكان يوجد فيه الاجئ 

ّ
كما هي الحال في كل

الفلسطيني.

ما يجمعهم
بقي مجتمع لفتا املهجرة محافظا على كيانه 
نــوعــا مــا بــعــد الــنــكــبــة، كــمــا يــؤكــد أبـــو شلبك، 
القرى  أهــالــي  ومشاركة  العائلية،  بالتكتات 
بــاملــنــاســبــات، والــتــآخــي، فبعدما فــقــد الــنــاس 
املحافظة   

ّ
إال لهم   

َ
يبق لــم  وأرزاقــهــم،  أماكهم 

العائلية  والـــروابـــط  والتقاليد  الــعــادات  على 
والقروية. التفكير في تأسيس الجمعية جاء 
كحاجة في ظل االحتال وانقطاع األهالي عن 
التواصل مع الجمعية التي أسست في األردن. 
بــات دور الجمعية تحت االحــتــال في خدمة 
املــجــتــمــع، فــأقــيــمــت عـــيـــادة صــحــيــة، وأقــيــمــت 
النشاطات االجتماعية واالحتفاالت املوسمية 
ــافــــة لـــلـــدور  ــال، إضــ ــ ــفـ ــ ومـــشـــاريـــع تـــأهـــيـــل األطـ
 فلسطيني.

ّ
الوطني في االنتفاضات كحال كل

املــهــنــدس عــزمــي الخطيب،  مــن جــهــتــه، يشير 
رئـــيـــس »جــمــعــيــة قــالــونــيــا الـــخـــيـــريـــة« وأحـــد 
مؤسسيها، في حديث إلى »العربي الجديد«، 
 جـــهـــود أهــــل قــريــتــه قـــالـــونـــيـــا، كــانــت 

ّ
إلــــى أن

ــنـــوات طــويــلــة قــبــل أن  ــدار سـ ــ مــبــعــثــرة عــلــى مـ
ــام 1997، الــتــي  يــــقــــرروا إنـــشـــاء جــمــعــيــتــهــم عــ

جمعيات 
القرى

مهّجرو النكبة 
يحفظون 

حق العودة

تنشط جمعيات باسم القرى الفلسطينية المحتلة عام 
السلطة  أراضي  في  منها  أهلها  هّجر  والتي   1948
الوطنية الفلسطينية والشتات. هذه الجمعيات تحفظ 
حق العودة وتنقله إلى األجيال الشابة، وتربط بين أبناء 

القرية الواحدة

يعيش أهالي القدس 
أجواء التهديد المستمر 

بضمها نهائيًا إلى كيان 
االحتالل، مع ما يعنيه 

ذلك من طرد لهم من 
أرضهم. بعضهم هّجر 
بالفعل من القدس عام 

1948، وعاش أهوال 
النكبة، لكنّه يتمسك بحلم 

العودة ألرضه

عائلة الوعري المقدسية تتمسك بأمالكها التي سـرقها االحتالل

تفخر مجتمعات 
القرى المهجرة برحالتها 

إلى قراها األصلية

ما زالت عقلية القرية 
قائمة، وما زال الحّب 

والتعاضد يميز األهالي

يقع حي البقعة 
في جنوب البلدة 

القديمة من القدس

باتت آالف العقارات في 
قبضة االحتالل الذين نقل 
ملكيتها إلى مستوطنين

1819
مجتمع

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــو مـــاهـــر(  ــ ــري )أبــ ــوعــ ــــب الــ لــــم يـــكـــن غـــالـــب راتــ
قــد تــجــاوز الــثــالــثــة عــشــرة مــن عــمــره حينما 
ــّجــــرت الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة عــائــلــتــه  هــ
مدينة  فــي  منازلها  مــن  فلسطني  نكبة  إبـــان 
الــقــدس مــن ناحيتها الغربية. الــيــوم هــو في 
في  عائلته  استقرت  وقد  والثمانني،  الثانية 
القديمة ونشأ فيها وكبر بني أزقتها  البلدة 
األبناء والبنات  وحاراتها لينجب هناك من 
من هم اآلن كما أبيهم وكما من قبلهم جدهم 
راتـــب الـــوعـــري، يحلمون بــالــعــودة إلـــى بيت 
الــعــائــلــة فــي محلة الــوعــريــة التحتا مــن حي 
البقعة، التي استولى عليها الصهاينة وبات 
الوجود  أو حتى  املــحــّرم عليهم دخولها  من 

في محيطها كما يروي أحد أبناء العائلة.
ما  آخــر  الصهيونية  العصابات  احتلت  حني 
تبقى من أحياء القدس في ناحيتها الغربية 
خــصــوصــا الــبــقــعــة والــطــالــبــيــة والــقــطــمــون، 
انتقلت معظم العائات الفلسطينية من هناك 

إلـــى الــقــدس الــقــديــمــة مــتــجــاوزة خــط الــهــدنــة 
آنــذاك تحت سيطرة الجيش األردنــي  وكانت 
أبناء  مــن  الفلسطينيني  املجاهدين  وكتائب 
املــديــنــة ومـــن الـــعـــرب، وعــلــى رأســهــم الشهيد 

عبد القادر الحسيني، بطل معركة القسطل.
ــد مـــن أشــهــر  ــ ــو واحـ ــري، وهــ ــوعــ ــو مـــاهـــر الــ أبــ
وأقـــــدم الــحــاقــني املــقــدســيــني، يــقــيــم اآلن في 
حـــي وادي الـــجـــوز، شــمــالــي الــبــلــدة الــقــديــمــة 
من القدس، تفصله عن بيت العائلة في حي 
 هذه 

ّ
البقعة مسافة خمس عشرة دقيقة، لكن

املسافة باتت اليوم أطول بكثير، باتت بعمر 
»العربي  النكبة نفسها كما يقول أبو ماهر لـ
الجديد«. هو ما زال يحلم بالعودة إلى الحّي، 
ليستقر في بيته بعدما غادرته عائلته خوفا 
مـــن مـــذابـــح الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة، الــتــي 
أبو  يــاســني. يقول  كــان أشهرها مذبحة ديــر 
ماهر: »كنا مضطرين للمغادرة كما روى لنا 
والدنا، وذلــك بعدما سرت أنباء املجزرة في 
دير ياسني فانتقلنا على عجل برفقة والدّي 
القديمة من القدس وبقينا هناك  البلدة  إلى 

حتى وقعت حرب عام 1967 وسقطت املدينة 
بــأيــدي االحـــتـــال لنعيش ونــعــايــش نــزوحــا 
جــديــدًا ونــكــون شــهــودًا على تفاصيل كثيرة 

مما روي عن سقوط املدينة«.
مـــا تـــذكـــره شـــهـــادات وروايـــــــات مـــن عــايــشــوا 

»العربي  يستقبل  عــقــار.  آالف  عــشــرة  بقرابة 
الــجــديــد« فــي صــالــون الــحــاقــة الــخــاص بــه، 
ويتعذر الذهاب إلى املكان الذي كان فيه بيته 
األصلي. كان يحاول مرارًا الذهاب، وفي املرة 
األخـــيـــرة خـــرج إلــيــه قــاطــنــه الــجــديــد وســالــب 
حق العائلة فيه ليهدده ويحذره من العودة 
إلى محيط املنزل مهددًا إياه بجلب الشرطة 

اإلسرائيلية.
ــائـــات  ــعـ ــا الـ ــمــ ــيــــرة، وكــ ــثــ أمـــــــاك الــــوعــــريــــة كــ
املجاورين  والقطمون  الطالبية  فــي  األخـــرى 
التي  العقارات،  الوعر، فهناك كثير من  لحي 
تــحــولــت إلـــى مــســاكــن لــلــيــهــود أو مؤسسات 
ــاء الـــعـــربـــي يـــذّكـــر  ــنـ ــبـ  نـــمـــط الـ

ّ
ــز، لـــكـــن ــ ــراكـ ــ ومـ

هوية  للمكان   
ّ
بـــأن املــحــتــلــني،  حــتــى  الجميع 

أخـــرى غــيــر الــهــويــة الــجــديــدة، بينما مــا زال 
 
ً
الــحــلــم بــاســتــعــادتــهــا والـــعـــودة إلــيــهــا مــاثــا

وحاضرًا.
البلدة  البقعة، في جنوب  يقع حي  جغرافيا 
الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس، بــمــحــاذاة طــريــق بيت 
لحم، ووفقا للباحث طاهر النمري، فقد »ظهر 

التسجيل  ووثائق  الخرائط  في  البقعة  اســم 
الــعــائــدة لـــغـــوردون بــاشــا الـــذي أشـــرف سنة 
1864، على توثيق أسماء األماكن التاريخية 
ــم الــبــقــعــة  ــ ــان اسـ ــ ـــك، كـ ـــ فــــي فــلــســطــني. قـــبـــل ذل
املساحة نفسها  إلــى هــذه  يستعمل لإلشارة 
مـــن األرض فـــي ســجــات الـــوقـــف اإلســـامـــي. 
وعــــرف الــبــقــعــة أيــضــا بــاســم وادي الـــــورود، 
لوفرة الــورود في الحدائق التي كــان يصنع 
وكذلك  بالكنائس،  الخاص  الــورد  مــاء  منها 

لسّد حاجة السكان منه«.
وفي بحث له عن محلة النمامرة في البقعة، 
 عائلتني 

ّ
يشير الباحث طاهر النمري، إلى أن

مــقــدســيــتــني كــانــتــا تــقــطــنــان خــــارج األســــوار. 
توجهت العائلة األولــى، النمري، إلى البقعة 
ــــرى،  الـــتـــحـــتـــا، بــيــنــمــا انــتــقــلــت الـــعـــائـــلـــة األخــ
حصلت  بعدما  الفوقا  البقعة  إلــى  الــوعــري، 
مــــن املـــتـــصـــرف الـــعـــثـــمـــانـــي، عـــلـــى قــطــعــة مــن 
أراضي الدولة في البقعة. وسموا بالوعري، 
لــتــركــهــم الـــقـــدس املــــســــورة، وســكــنــوا األرض 

الجديدة الوعرة.

القادر   املجاهدين بقيادة عبد 
ّ
أن الفترة  تلك 

الــحــســيــنــي، وفـــــوزي الــقــاوقــجــي، وعــبــد الــلــه 
التل تقدموا وحققوا انتصارات على األرض 
فــي الــشــطــر الــغــربــي مــن املــديــنــة املــقــدســة في 
مـــواجـــهـــة الـــعـــصـــابـــات الــصــهــيــونــيــة إلــــى أن 
جاءت التعليمات لهذه الكتائب باالنسحاب 
فــجــأة، ثــم حــدث بعد ذلــك مــا حــدث مــن مــآٍس 
 هذا مع توطيد االحتال 

ّ
ونكبات. ترافق كل

ســيــطــرتــه عـــلـــى املـــديـــنـــة املـــقـــدســـة بــكــامــلــهــا، 
وبــاتــت آالف الــعــقــارات فــي قــبــضــة االحــتــال 
أقــامــوا  إلـــى مستوطنني  ملكيتها  نــقــل  الـــذي 
ــوا، بينما الــنــكــبــة ظــلــت ترسم  ــ فــيــهــا ومـــا زالـ
فصواًل حزينة من معاناة أصحاب العقارات 
التي كانت رمزًا ألكثر تصاميم البناء جمااًل 

في ذلك الوقت.
ــا مــاهــر،  ــِس أبــ ــنـ ـ

ُ
ــم ت ــد وســـبـــعـــون عـــامـــا لـ ــ واحـ

 لهم حقا مسلوبا هناك في البقعة، 
ّ
وأبناءه أن

تــمــامــا كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع آالف املــقــدســيــني 
الذين تقدر معطيات لباحثني عدد العقارات 
ــقــــدس الـــغـــربـــيـــة اآلن  املـــســـلـــوبـــة مــنــهــم فــــي الــ

»جمعية  واملـــوزعـــة فــي الـــداخـــل والــشــتــات«. لـ
قالونيا الخيرية« مقر في مدينة البيرة أيضا. 
وتــضــم الــجــمــعــيــة مــكــتــبــة وقـــاعـــة لــلــنــشــاطــات 
ومــقــرًا لــفــرقــة كشفية وأخــــرى لــلــدبــكــة، وتقيم 
مهرجانا سنويا إلحياء ذكرى تهجير أهالي 
القرية في 1948/4/12، أي قبل تاريخ النكبة 
بأكثر من شهر، فتدعو الجمعية أهالي القرية 
 مناطق الضفة الغربية، وهم موزعون 

ّ
من كل

لحم،  وبيت  والخليل،  والــبــيــرة،  الله  رام  على 
وأريحا، والعيزرية، والرام، ونابلس والقدس. 
يجمع هـــذا املــهــرجــان وغــيــره مــن الــنــشــاطــات 
بكبارها  العائات  وتحضره  قالونيا،  أهالي 
وصغارها، ويحرص املنظمون على إعطائهم 
مـــا ال يــقــل عـــن ســـاعـــة فـــي بـــدايـــة أّي فــعــالــيــة 
لــتــبــادل الــحــديــث والــتــعــارف والــتــواصــل قبل 
 
ً
البدء بالبرنامج املقرر. وتقيم الجمعية حفا
ســنــويــا لــتــكــريــم خــريــجــي الــثــانــويــة الــعــامــة، 
باإلضافة  والكليات،  واملــعــاهــد،  والجامعات، 

ــنـــوي ال يــخــلــو مــن  ــــى إفــــطــــار رمـــضـــانـــي سـ إلـ
الــعــودة. ويقول  القرية وحــق  مناقشة قضايا 
قــرويــا. صحيح  زلــنــا مجتمعا  »مــا  الخطيب: 
نا مشتتون في أكثر من مكان، لكن ما زالت 

ّ
أن

عقلية الــقــريــة قــائــمــة، ومــا زال الــحــّب واملـــودة 
والتعاضد يميز األهالي«.

يقر سفيان عدوي من »جمعية لفتا الخيرية«، 
 الـــجـــيـــل الــصــغــيــر والـــشـــبـــاب الــلــفــتــاوي 

ّ
بــــــأن

ربــمــا ال يــعــرفــون جــمــيــعــا بــعــضــهــم الــبــعــض، 
خــصــوصــا تــامــيــذ املـــــدارس، لــكــن، عــلــى مــدار 
سنوات استطاعت الجمعية ربطهم ببعضهم 
ــاتـــهـــم  ــبـ ــي واجـ ــ ــــني يــــشــــاركــــون فـ ــعــــض، حـ ــبــ الــ
االجــتــمــاعــيــة مـــن أفـــــراح وأتـــــــراح، ونــشــاطــات 
 الجمعية ستعمل قريبا على 

ّ
عديدة. ويؤكد أن

إعادة تفعيل فرق الكشافة والفرق الفنية التي 
تعني مزيدًا من التواصل.

 »كثيرًا من الشباب لم 
ّ
أما الخطيب، فيقول إن

 اللقاءات 
ّ
يكونوا يتواصلون مع بعضهم، لكن

ــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاطــ ــشــ ــنــ واملــــهــــرجــــانــــات والــ
للجمعية باتت تضمها صفحة نشيطة على 
مواقع التواصل االجتماعي، تنشر مناسبات 
أهالي القرية أواًل بأول، وهو ما قّربهم أكثر«. 
مخيمات  الخيرية«  قالونيا  »جمعية  وتنظم 
صيفية بشكل دوري، وتشارك فرقها الكشفية 
والفنية في املناسبات الوطنية العديدة رافعة 

اسم القرية.

عودة... لساعات
ــقـــرى  ــم مــــا تـــفـــخـــر بــــه مـــجـــتـــمـــعـــات الـ ــ  أهــ

ّ
لــــعــــل

املهجرة، رحاتها الدورية إلى قراها األصلية، 
أهالي قالونيا زيارة  العام 2015 ينظم  فبعد 
ــة، تــقــتــصــر  ــريــ ــقــ ــى الــ ــ ــبـــه شــــهــــري إلــ بـــشـــكـــل شـ
الذين يسمح االحتال  السن  عــادة على كبار 
ــــزه فــي  ــــواجـ ــقــــدس عـــبـــر حـ بــتــوجــهــهــم إلـــــى الــ

أهالي   
ّ
فـــإن الخطيب،  وبحسب  الجمعة.  يــوم 

قالونيا القاطنني في القدس ينظمون زيارات 
ــاء الـــتـــواصـــل مع  ــقـ ــم، إلبـ ــ مــشــابــهــة بــشــكــل دائــ
القرية، والتعرف على معاملها الباقية بالرغم 
مـــن قــلــتــهــا، فــمــن أصـــل ثـــاث عــشــرة عـــني مــاء 
املعالم،  بعض  وبقيت  اثنتني،  ســوى   

َ
يبق لــم 

بــعــد هـــدم االحــتــال معظم املــنــازل واملــنــشــآت 
الـــحـــجـــريـــة. وحــــني تــســنــح الـــفـــرصـــة، يـــزورهـــا 
الــجــيــل الــصــغــيــر، وذلــــك بــطــرق مختلفة، كــان 
إحياء  فــي  مــشــاركــة مجموعة كشفية  آخــرهــا 
ــريــــل/ نــيــســان  يــــوم اإلســـــــراء واملــــعــــراج فـــي إبــ

املاضي.
الخيرية«،  ازمقنا، من »جمعية لفتا  أما زياد 
»العربي الجديد«: »من أهم النشاطات  فيقول لـ
للقرية،  الزيارات  تنظيم  عليها  التي حافظنا 
وإحياء األعراس فيها أحيانا، ويجري تنظيم 
رحــلــتــني ســنــويــا بــرفــقــة أحــــد املــعــّمــريــن ممن 
يــتــولــى تــعــريــف املـــشـــاركـــني بــمــعــالــم الــقــريــة، 
ــرى يـــوم  ــ ــر تـــلـــك الـــــزيـــــارات فــــي ذكــ ــ وكــــانــــت آخـ
الزيارات  العام«. وعــادة ما تكون  األرض هذا 
ــــدام، للمرور  عــلــى شــكــل رحــلــة ســيــرًا عــلــى األقـ
الفردية  الرحات   عن 

ً
املعالم، فضا أهم  على 

لأهالي، والــوجــود الــدائــم ألهــالــي القرية من 
استطاعوا  والذين  املقدسية،  الهويات  حملة 
الــقــيــام بــخــطــوات قــانــونــيــة أفــشــلــت هـــدم عــدد 
من منازل القرية الباقية قبل سنوات، حينما 
كان االحتال يسعى إلزالتها لصالح مشروع 

سياحي.
فـــي هــــذا اإلطــــــار، يــقــول رئــيــس تــجــمــع الــقــرى 
»الــعــربــي الــحــديــد«:  املــهــجــرة، عــمــر عــســاف، لـــ
 قرية لهم مؤسساتهم وجمعياتهم، 

ّ
»أهالي كل

وعــــاقــــاتــــهــــم االجــــتــــمــــاعــــيــــة، ونـــشـــاطـــاتـــهـــم 
ورحاتهم إلى قراهم املهجرة، وهم يحافظون 
بـــقـــدر مـــا عــلــى مــنــاســبــاتــهــم كــمــا كـــانـــت قبل 

الــنــكــبــة«. والــــعــــودة نــقــطــة مــحــوريــة فـــي هــذه 
التجمعات وهي األساس، برأي عساف، الذي 
يــــرأس أيــضــا »جــمــعــيــة بــيــت نــبــاال« املــهــجــرة، 
 األنظمة الداخلية لتلك املؤسسات تجمع 

ّ
فكل

الجمعيات  وتنفذ  الــعــودة.  حــق  صيانة  على 
الــنــشــاطــات وتـــصـــدر الــكــتــب بــمــا يــســاعــد في 

جعل هذا الحق ثابتا.
ــــرى، بــــــرأي عـــســـاف،  ــقـ ــ تــمــكــنــت مــجــتــمــعــات الـ
بنسبة كبيرة، من الحفاظ على نفسها، فحيث 
يوجد عدد معقول من أبناء قرية ما في مكان 
مــعــني تـــراهـــم مــتــرابــطــني، لــكــن تــبــقــى أحــيــانــا 
تشكل  أن  فــإمــا  بالعشائرية،  متعلقة  مشكلة 
أحــيــانــا الــهــيــئــات اإلداريـــــــة لــتــلــك املــؤســســات 
يكون  أن  أو  العائات،  تمثيل  على  بالحرص 
العائلية.  لــاعــتــبــارات  وفــقــا  الجمعية  رئــيــس 
والتراجع  الــعــام  بالواقع  ذلــك  ويــربــط عساف 
في العمل العام، وعدم وجود مرحلة مد ثوري 
في هذه اللحظات، بل جزر، مؤكدًا قدرة الناس 

على تجاوز هذه الحالة بالوعي. 

االردن

مصر

سورية

لبنان

القدس المحتلة

فلسطين

J J

تحقيق

جنين ـ محمود السعدي

ــا، جــلــب  ــ ــامــ ــ ــــن عــ ــريـ ــ ــــشـ ــل خـــمـــســـة وعـ ــبــ قــ
الفلسطيني إبراهيم أحمد سعيد سمور 
)72 عاما(، بعض التراب من أرض قرية 
أم الشوف في حيفا، مسقط رأســه الذي 
هــّجــر مــنــه وعــائــلــتــه عـــام 1948 ليستقر 
فــي مدينة جنني ومخيمها،  الــحــال  بهم 
الــغــربــيــة، مصمما على  الــضــفــة  شــمــالــي 
حــقــه فــي الـــعـــودة حــتــى لــو كـــان ذلـــك في 
ــمــــور، أبـــو  ــان ســ ــ ــفــــاد أبـــنـــائـــه. كـ ــن أحــ ــ زمـ
أسنان  مختبر  فني  يعمل  الــذي  محمد، 
ــارة إلـــى قريته  فــي مــديــنــة جــنــني، فــي زيــ
ألهالي  ُيسَمح  كــان  إذ  يومها،  املهجرة، 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــالــدخــول إلـــى املناطق 
الــحــاجــة  دون  مــــن   1948 عـــــام  املـــحـــتـــلـــة 
إلـــى تــصــاريــح. وضـــع الـــتـــراب فـــي كيس 
تمسكه  محمد  أبــو  يــواصــل  باستيكي. 
الغالية، ويخرجها بني  التراب  بحفنات 
الحني واآلخر كي يشاهدها هو وأبناؤه 
 
ّ
وأحــفــاده باستمرار، وهــو يصر على أن
الــحــق مهما طـــال الــزمــن يــجــب أن يعود 
»العربي  إلــى أصــحــابــه، وفــق مــا يــقــول لـ

الجديد«.
لــه إلــى قريته، بعد العام  فــي أول زيـــارة 
1967، اختلطت املشاعر لدى أبي محمد، 
ومــعــهــا لــم يــقــدر عــلــى مــنــع الــبــكــاء. بكى 
ـــه لــم يعش 

ّ
طـــوال ساعتني بالرغم مــن أن

أراضيها. يتساءل:  فيها، ولم يتعب في 
ــم أعـــــش حـــيـــاتـــي فـــيـــهـــا، فـــمـــا هــو  »أنــــــا لــ
شـــعـــور مـــن عـــــاش؟ أعـــانـــهـــم الـــلـــه وجــبــر 
خواطرهم. لقد تعرفت من خال أقاربي 
»بل  يستدرك:  الجميلة«.  أراضينا  على 

هي جنة وليست جميلة فقط«.
الــتــرابــط بــني األهــالــي كــان قــويــا جــدًا في 
املشاركة  يــحــاول  فالجميع  الــقــريــة،  تلك 
فـــي اســتــقــبــال أّي ضــيــف فـــي مــنــزلــه، بل 
التعاون والتكافل في ما بني  عــادات   

ّ
إن

ــّد تــقــديــم الــذبــائــح من  األهـــالـــي بــلــغــت حـ
األغنام لبعضهم البعض، وكذلك األلبان 
في أوقــات إعــداد والئــم العرس والــعــزاء، 

فلم يكن العريس يخسر شيئا.
الشيخ أحمد سمور، والد إبراهيم، والذي 
كان إمام مسجد قرية أم الشوف، ويعمل 
مــعــلــمــا فـــي الــكــتــاتــيــب هـــنـــاك، أصـــر بعد 
النكبة بــأشــهــر عــلــى زيــــارة الــقــريــة، عــدة 
مرات. وفي إحدى املرات ذهب إلى أرضه 
كتبه  الزيتون، وإحضار  ليتفقد أشجار 
الصهيونية  العصابات  اكتشفت  عندما 
أمــره ورفــاقــه، وبـــدأت بــإطــاق الرصاص 
عليهم، فاختبأوا بني الشتول واألشجار 
الـــبـــريـــة. أشـــيـــع يــومــهــا خــبــر اســتــشــهــاد 
ه نجا وعــاش 

ّ
لكن أحــمــد ســمــور،  الشيخ 

بعد ذلك نحو 12 عاما. 
أن ينساها،  الــشــوف ال يمكن لسمور  أم 
وإن لم يعد يسمح له بلقائها. يصر على 
 أبــنــاءه أو أحــفــاده ســيــعــودون إليها، 

ّ
أن

فالحق يجب أن يعود ألصحابه. يتمنى 
الــظــروف بــأخــذهــم جميعا  لــه  أن تسمح 
إلــيــهــا لــيــشــاهــدوهــا عـــن قــــرب ويــعــرفــوا 

أراضيهم.
بخيراتها  عامرة  كانت  التي  الشوف  أم 
وأشجارها املتنوعة وخصوبة أراضيها 
ووفــــرة املــيــاه فــيــهــا، كــانــت إحـــدى الــقــرى 
التي تجمع سجات جميع أراضيها قبل 
ويبني  منازلها،  تهدم  أن  وقبل  النكبة، 

مستوطنتي  أنقاضها  على  الصهاينة 
زخــرون يعقوب، وجفعات نيلي، وهكذا 
ــالــــي اآلمـــنـــني،  ــتــــال مـــكـــان األهــ  االحــ

ّ
حــــل

أبو  يــقــول  مــاتــوا بحسرتهم، كما  الــذيــن 
محمد.

أمـــــــا ســـــــري ســـــمـــــور، وهـــــــو ابـــــــن شــقــيــق 
ه 

ّ
إبــراهــيــم، املــولــود فــي مخيم جنني، فإن

ه مهما بنى 
ّ
»العربي الجديد«، أن يؤكد لـ

 
ّ
مـــن عـــاقـــات فـــي جــنــني ومــخــيــمــهــا، فـــإن

الــشــوق والــحــنــني إلــى أم الــشــوف مــا زال 
قــائــمــا، فــالــلــجــوء واالقـــتـــاع مـــن األرض 
صــعــبــان جــــدًا. مـــا زال يــــردد قــصــة جــده 
الذي بادر إلى تسجيل أراض مما يملك 
في القرية باسم ابنته كهدية زواج واسم 
زوجة ابنه كجزء من املهر، إذا ما تمكنوا 

من العودة.
حــكــايــات أم الـــشـــوف، مــا زالــــت فــي ذهــن 
محمد أحمد صباح )54 عاما(، كما يقول 
»العربي الجديد«. أبو سامر يسكن في  لـ
ــه يــرســخ حــب الــقــريــة 

ّ
مــديــنــة جــنــني، لــكــن

األولى في أبنائه، وهو ما يفعله أشقاؤه: 
»وال بّد من العودة إلى أرض الوطن«. في 
نــهــايــة ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، زار 
صباح أم الشوف، حينما كان في الرابعة 

عــشــرة. يتذكر مــن تلك الــزيــارة عــني املــاء 
ــر الــــــخــــــروب والـــــزيـــــتـــــون املـــعـــمـــر  ــ ــــجـ وشـ
والــعــنــب. كانت املــرة األولـــى التي يدخل 
إلـــى قــريــتــه، وكــانــت الــدهــشــة مــازمــة له 
في رؤيــة املكان، والــيــوم، يازمه الحنني 
والشوق إلى أم الشوف، كي يعيش فيها.
أمــــا تــيــســيــر أحـــمـــد مــحــمــد صـــبـــاح، أبــو 
فــادي )69 عاما(، وهو طبيب يسكن في 
مدينة جنني، فقد اعتاد أن يربي أبناءه 
 لهم قرية أصلية هي أم 

ّ
وأحفاده على أن

الشوف، فالقرية هي التاريخ والذكريات، 
ولــــو قـــــّدر لـــه أن يـــعـــود إلــيــهــا ســيــعــود. 
أرضنا،  الجديد«: »هذه  »العربي  لـ يقول 
أحّدث أبنائي وأحفادي عنها وعن سلب 
الصهاينة لها. ال بّد لهم من أن يتعلقوا 
الـــعـــودة«. كــان  بقريتهم ويــؤمــنــوا بــحــق 
تيسير قد زار مع والديه في ثمانينيات 
الــقــرن املــاضــي، قريتهم أم الــشــوف، وما 
زال يــذكــر مــشــهــد الــبــيــوت املــهــدمــة. كــان 
والداه يتفقدان األراضي، ويرويان كيف 
زرعـــــا هــنــا شـــجـــرة تـــني وهـــنـــاك شــجــرة 
زيـــتـــون وعـــنـــب: »كـــنـــت أنـــظـــر مـــن خــال 
عــيــون والــــدّي ودموعهما ومــا فيها من 

حسرة وألم على أراضينا املحتلة«.

أحفاد أم الشوف 
يحلمون بالعودة إلى »الجنة«

المفاتيح ذاكرة األجيال )عصام الريماوي/ األناضول(

معظم أهل القرية يعيشون في جنين ومخيمها )سيف دحلة/ فرانس برس(

عقارات يملكونها 
ويُمنعون من استعادتها 

)فرانس برس(

ذكريات قالونيا حاضرة في جمعيتها )العربي الجديد(

18
مايو/ أيار الجاري، أي السبت المقبل، 

هو موعد اإلفطار الرمضاني السنوي 
الذي تنظمه »جمعية لفتا الخيرية«

مرّ 71 عامًا على طرد 
أهالي قرية أم الشوف 
منها. من كان صغيرًا 

بات مسنًا، ومعظم 
أبنائها ولدوا خارجها. 

لكّن األجيال جميعًا 
تحلم بالعودة إلى 

أرض يسّمونها »الجنة«
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