182

جملة الدراسات الفلسطينية 118

ربيع 2019

العودة املتخيلة ــ امل�ستقبل

ن�رصي

حجاج*
ّ

بالد املريمية اجلديدة:
''معاجلة غير مكتملة لسيناريو فيلم روائي طويل''
مما لي�س ع�ضوي ًا �إلى الع�ضوي؟
لم نولد لن�س�أل :كيف تم االنتقال الف ّذ ّ
محمود دروي�ش ،من ق�صيدة ''بيروت''

انتهت

المقطع �صغيراً يتقلب
الخبيزة ،بينما كان الب�صل
ّ
�أم العبد حمود من فرم ّ
في المقالة العمالقة العامرة بزيت الزيتون� .أ�ضافت �أم العبد الخبيزة
المفرومة �إلى الزيت والب�صل.
كان ال�صوت الآتي من التلفزيون في غرفة الجلو�س يعلن الت�صويت في مجل�س الأمن
بالإجماع على القرار  195الخا�ص ب�إنهاء ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي مرة واحدة
و�إلى الأبد.
كانت �أم العبد تعرف ما كان جميع الالجئين الفل�سطينيين في العالم يتابعونه
باهتمام فيما يتعلق بمداوالت �صاخبة تجري في �أروقة الأمم المتحدة وفي عوا�صم
برمتها تقارير و�صوراً من
العالم ب�ش�أن هذا القرار الجديد ،فقد بثت و�سائل الميديا ّ
مرا�سليها في جميع العوا�صم لها عالقة بهذه المداوالت في �أجواء من التفا�ؤل والأمل
بالو�صول �إلى �إجماع على هذه الم�س�ألة ،فالحجج التي جرى بموجبها النقا�ش ال يمكن
لأحد �أن يرف�ضها� ،أو �أن يثبت بالعلم والبحث عدم �صوابيتها .ولذا نجح الت�صويت في
الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة بالإجماع ومن غير ا�ستخدام حق الفيتو من
طرف �أي جهة نافذة� ،أو من غير �أي اعترا�ض من �أي دولة �أو امتناع من الت�صويت.
نحن الآن في �سنة  ،2050وقد ا�ستيقظت �أم العبد حمود كعادتها في الرابعة �صباح ًا
كي ت�ص ّلي الفجر وتبد�أ تح�ضير طبق الخبيزة الذي الحظ �أبنا�ؤها وبناتها �أنها �أكثرت في
الآونة الأخيرة من عدد المرات التي �أعدت فيها الخبيزة والملوخية بالعد�س وفطائر
* مخرج �سينمائي وكاتب فل�سطيني.

امللف

الزعتر الأخ�ضر ،كما الحظوا �إ�صرارها �صباح ًا وم�ساء على �أن ي�شرب الجميع نقيع الميرمية
و�إ�ضافته بكميات �أكبر من المعتاد �إلى ال�شاي في الأوقات كافة.
قالت �أم العبد ،وهي حفيدة لالجىء فل�سطيني من منطقة الحولة في الجليل الأدنى كان قد
ولد في مخيم عين الحلوة في ال�سنة التالية للنكبة ،لأبنائها وبناتها الخم�سة الذين �صاروا
اليوم في الع�شرينيات من العمر'' :ناق�صكو خبيزة وملوخية وميرمية وزعتر يمه! الزم ت�شحنو
دمكم فيهم .يمه �أنتم ولدتم هنا و�أنا ولدت هنا و�أبوكم ولد هنا وجدكم ولد هنا فالزم نثبت
حقنا بالبلد حتى ولو مات �أجدادكم و�أبوكم بالمخيم� .أر�ض جدكم الأكبر و�أبوكم ناطرة''.
في العام الثالثين للنكبة كان عي�سى عبد القادر جوهر نجح في �شهادة البكالوريا الفرع
العلمي بتفوق على م�ستوى لبنان ،وقد فرح �أبوه وفرح �أهل حارتهم وفرح �أبناء المخيم
لنجاحه ،حتى �إن ر�شقات من ر�صا�ص بنادق كال�شنكوف �أُطلقت ابتهاج ًا وتعبيراً عن م�شاعر
وطنية لأن الجئ ًا فل�سطيني ًا نجح ذلك النجاح الباهر في لبنان.
كل َمن عرف عي�سى جوهر كان ي�ؤمن بعبقريته العلمية واجتهاده ومثابرته على الدر�س.
كانت الكتب العلمية ،وخ�صو�ص ًا كتب علم الوراثة ،غرامه الكبير وم�صدر �سعادته وهو يم�ضي
�ساعات على �سطح بيتهم في المخيم يقر�أها باهتمام بالغ ،على الرغم من �أنها لم تكن �ضمن
منهاجه الدرا�سي.
انقطع عي�سى عن االختالط ب�أ�صدقائه وبرفاقه خارج �شلة المدر�سة �أو في الحارة .كان
يريد اال�ستعداد لتقديم طلب للدرا�سات العليا في �ألمانيا الغربية ليدر�س علم الإراثة.
ما هو علم الإراثة يا ولدي؟ قال له �أبوه عبد القادر النجار الب�سيط الذي كان يعمل في
أ�سرة.
�صناعة الكرا�سي والطاوالت وال ّ
�أجابه عي�سى� :س�أ�شرح لك يا �أبي ماذا �أق�صد بهذه الدرا�سة ،لكني �أريدك �أ ّال تحدث �أحداً
بالمو�ضوع حتى �أمي!
مما �سمعه من ابنه عي�سى ،وبد�أ يح�س بخوف على ولده من �أن تكون قراءة
ذهل عبد القادر ّ
الكتب العلمية قد ذهبت بعقله �إلى مطارح ال يعود منها العقل ،كما حدث مع ابن جيرانهم
أ�صر على �أمه الفقيرة لت�شتري له
فتحي الم�صطفى الذي ما �إن بد�أ يفكر في درا�سة المو�سيقى ،و� ّ
�آلة العود ،حتى اعتبره النا�س في الحارة مجنون ًا ،وانتهى به الأمر في م�ست�شفى ''الفنار''
للأمرا�ض العقلية والنف�سية ،عاد بعدها ب�أعوام في تابوت وهو لم يكمل الأربعين من العمر.
وتبحره في قراءة علمها وعالقتها بمختلف �أنواع العلوم ،وخ�صو�ص ًا
وقيل �إن ولعه بالمو�سيقى
ّ
الريا�ضيات� ،أحدثا له تقرحات في معدته �أدت �إلى نزيف ،فانفجرت معدته ذات ليلة ولم
ي�ستطع الأطباء �إنقاذه فمات .وقيل �إن �سبب الموت كان الن�سيان� ،إذ ن�سي فتحي الم�صطفى بعد
مئات من جل�سات العالج بال�صدمة الكهربائية ولعه بالمو�سيقى و�شغفه الكبير بامتالك �آلة
العود التي ماتت �أمه جوع ًا وهي توفر ثمنها.
جل�س عبد القادر على كر�سي خ�شبي من �صنع يديه �إلى جانب ولده عي�سى ي�ستمع �إليه وهو
ي�شرح تف�صيالت م�شروع درا�سته في �ألمانيا .كان عبد القادر جوهر يرتجف ،وتكاد ُت�سمع
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دقات قلبه المت�سارعة خوف ًا من �أن ي�سمع ما يجعله يواجه ما واجهته �أم فتحي الم�صطفى
الذي راح بال رجعة وراء �أحالمه الم�ستحيلة.
قال عي�سى :ا�سمع يا �أبي! عندما روى لي خالي قا�سم عن �أول رحلة له �إلى قريتنا في
الجليل بعد �أن �أتاحت له جن�سيته الأميركية التي ح�صل عليها منذ �أعوام طويلة زيارة فل�سطين،
وكيف �أح�س ب�أنه ما عاد في �إمكانه الم�شي بعد �أن نزل من �سيارة �صديقه الفل�سطيني الذي
�أق ّله �إلى القرية ،وب�أن ثق ًال هائ ًال وقع على كت َفيه في لحظة لم يتوقعها ،وكيف �شعر باختناق
جعله يخ�شى من �أن ي�صاب بجلطة قلبية تودي به ،و�أن تلك الحالة ا�ستمرت ثالثين دقيقة
تقريب ًا ،وجعلته غير قادر على الم�شي ،الأمر الذي دفع ب�صديقه �صاحب ال�سيارة �إلى �إم�ساكه
من ذراعه و�سحبه �سحب ًا �إلى �أن ا�ستعاد قدرته على الم�شي وحده ،ف�أخذ نف�س ًا عميق ًا وهو ينظر
مما �أ�صابه .وقتها ،يا �أبي ،قال لي خالي مداعب ًا :هل تعرف يا عي�سى لماذا
حوله �صامت ًا قلق ًا ّ
لم �أ�ستطع الم�شي في تلك اللحظة و�أح�س�ست ب�أن جبا ًال �شاهقة تجثم فوق كت َف ّي ،وب�أن ر�أ�سي
يكاد ينفجر و�ضربات قلبي ت�سارعت وخفت �أن �أ�صاب بجلطة ،فقد كنت وقتها في الثامنة
والأربعين من العمر ،مع �أني �سليم الج�سد و�أمار�س الريا�ضة ومواظب على الطعام ال�صحي؟
ال�سبب هو ''الآورا'' ولفظها بالإنجليزية .فقلت له ما هي هذه ''الآورا'' يا خال؟ فقال �إنها الهالة،
�أي ذلك الغالف الالمرئي الذي يحيط بجميع الكائنات الحية من �إن�سان وحيوان؛ والهالة ذات
عنا�صر متعددة من الماء والتراب والهواء والحرارة ،ومن الجزئيات التي تحملها العنا�صر
المكونة من �شجر وخ�ضار وذرات �أ�صغر من الذرة ،المعروفة في باطن كل ما هو كائن على
الأر�ض وفيها وفوقها ،ومن ذلك مث ًال الخبيزة والملوخية والميرمية والزعتر ،تلك الأع�شاب
البرية التي يع�شقها الفل�سطينيون ع�شق ًا ال يناف�سهم فيه �شعب �آخر.
ف�س�ألته :وما دخل الهالة بحالة عدم الحركة والإح�سا�س بال�ضغط المرتفع التي حدثت معك
يا خال؟ ف�أجابني بثقة عالية :ل�ست مت�أكداً ما �إذا كان العلم و�أبحاث علم الوراثة �سيتو�صالن
تورث الجينات الوراثية الأُخرى في
تورث كما ّ
�إلى حقيقة علمية م�ؤكدة تثبت �أن الهالة ّ
تورث ف�أنا �أ�ستطيع تف�سير ما حدث
التكوين الفيزيولوجي ل إ
لن�سان .ولو افتر�ضنا جد ًال �أنها ّ
معي تف�سيراً علمي ًا من غير اللجوء �إلى الرومن�سيات الوطنية والكالم الجميل عن الحنين
والذكريات و�أوجاع ك�آبة االقتالع من المكان ،كما حدث معنا نحن الفل�سطينيين �أجيا ًال وراء
عما �أح�س به فل�سطينيون من ال�شتات زاروا قراهم ومدنهم
�أجيال .لقد �سمعت حكايات كثيرة ّ
بجوازات �أجنبية ،وهم ،في �أغلبيتهم ،و�صفوا ردات فعل عاطفية وج�سدية في �أول لقاء لهم
ب�أر�ضهم �شبيهة �إلى حد ما بردة فعلي وفعل ج�سدي في �أول لقاء لي مع القرية.
ورث؟ �س�ألته باهتمام وف�ضول بالغين.
وكيف تف�سر ذلك يا خالي لو افتر�ضنا جد ًال �أنها ُت ّ
فقال� :إن الهالة التي �أحكي عنها في �أر�ض قريتنا موجودة بن�سبة � ،%100أي �أنها هي التي
ت�شكل الغالف الذي يلف ــ �إلى الأبد ــ ج�سدي ،لكني لم �أولد في القرية ف�أنا ولدت في مخيم
ودفن هناك ،وهكذا مع
الجئين في لبنان ،لكن �أبي ولد فيها ،وجدي ُدفن فيها ،وجد �أبي ولد ُ
تتابع الأجيال الم�ؤ�س�سة لدمي ودمك وهالتي وهالتك .كان �أبي يحمل من الهالة ن�سبة ،%100
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لقدميه مع �أر�ض
وتخيلت لو �أنه عاد �إلى القرية في زيارة لمات فوراً ومن �أول ثانية احتكاك َ
والدته ،لأن الت�صادم الفجائي ،بعد غياب طويل ،بين ن�سبة الـ  %100في هالته مع الـ %100
في المكان الم�ؤ�س�س لكينونته ،قد ُيحدث تفجراً في �شرايين القلب �أو الدماغ ،الع�ضوين
الأ�سا�سيين في الج�سد اللذين يحمالن جميع �إ�شعاعات العاطفة و�أ�سباب الحياة �أو الموت
الفجائي .ولنرجع �إلى مو�ضوع �إراثة الهالة ،ف�أنا ال �أحمل ب�سبب والدتي في ال�شتات الن�سبة
الكاملة من الهالة التي حملها �أبي رحمه اللـه ،قد �أكون حام ًال لن�سبة � %90أو  ،%80ال �أدري
فالعلم يقرر ذلك ،لكن الحالة التي �أ�صابتني في زيارتي الأولى للقرية هي نتيجة ت�صادم
تكون الهالة ومنبتها و�أ�صلها.
الن�سبة الناق�صة في هالتي مع الن�سبة المكتملة في مكان ّ
وعليه يا عزيزي فنحن في ع�صر تقدم العلم في العالم ،و�أتخيل �أن القفزات التي حدثت في
الأعوام الأخيرة �أجبرت الأمم على التفكير في حلول لل�صراعات في المجتمعات الب�شرية من
خالل العلم ،فلم يعد ممكن ًا �أن ُتح ّل ال�صراعات بالحروب ،فجميع الأمم باتت م�سلحة و�أي حرب
جديدة �أو حرب م�ستمرة لن تجلب �إ ّال الكوارث �إلى الإن�سانية ،ومن هنا �أفكر :ما هو ال�سبب
الرئي�سي لل�صراع بيننا وبين الإ�سرائيليين؟ هو بب�ساطة وبعيداً عن التحليالت المعقدة� ..صراع
على الرواية والتاريخ والحق في الأر�ض .فالإ�سرائيليون يقولون �إن اللـه وعدهم بفل�سطين ،وال
يمكن لإن�سان �أن يثبت �أن روايتهم عن الوعد رواية �إلهية .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن هذا بقي
م�ستندهم الأول في �إقناع كثير من اليهود بالهجرة �إلى فل�سطين واال�ستيطان فيها ،وقد نجحوا
في ذلك وبنوا دولة لليهود اعترف بها العالم لأ�سباب متنوعة ،ثم �إنهم �أقنعوا �أنف�سهم �أو ًال،
و�أقنعوا العالم ب�أنهم ال�ضحية الح�صرية للنازية والعداء لل�سامية التي ن�ش�أت في الغرب ،وقد
ح�سبون على
ممن ُي َ
نجحوا �إلى حد كبير في الح�صول على التعاطف معهم ومع دولتهم حتى ّ
الي�سار في العالم.
طيب ،يتابع خالي قا�سم ،لو �أننا ا�ستطعنا بالعلم والأدلة العلمية التي ال تقبل الجدل� ،أن
تورث فلن يبقى علينا �سوى �إقناع الأمم المتحدة ب�إجراء فحو�صات
نثبت �أن الهالة يمكن �أن ّ
يدعي �أن فل�سطين �أر�ضه� ،أكان يهودي ًا �أم فل�سطيني ًا� ،أم ه�ؤالء الذين
للـهالة ون�سبتها في كل َمن ّ
ي�سكنون في فل�سطين� ،أم �أولئك الذين ي�سكنون خارجها مثل فل�سطينيي ال�شتات ،وكذلك اليهود
في جميع �أنحاء العالم الذين حتى �إن لم ي�أتوا �إلى فل�سطين م�ستوطنين �أو زائرين يتبجحون
بحقهم في �أر�ض فل�سطين التي وعدهم بها اللـه في الكتاب المقد�س ..الهالة ون�سبتها المورثة
أعرفت الآن
هي التي تعطيك الحق في الزعم �أنك تنتمي �إلى هذه الأر�ض ،والحق في امتالكهاَ � .
يا عي�سى لماذا �أ�صابني ما �أ�صابني في اللحظة التي وطئت قدماي �أر�ض قريتنا الجليلية؟
كان عبد القادر جوهر ي�ستمع ب�صمت �إلى ابنه ،وخوف مرعب يت�سلل �إلى قلبه ،لي�س ب�سبب
ما حدث لفتحي الم�صطفى ،بل خوف ًا على ابنه من االغتيال على يد عمالء المو�ساد في حال
اكت�شفوا �أهمية هذه الدرا�سة وخطورتها ،والتي ينوي عي�سى �أن يطبقها على روايتهم وال�سردية
التي عملوا عقوداً طويلة من الزمن كي يقتنع بها اليهود وغير اليهود في العالم.
ا�ستعاد عبد القادر ق�ص�ص اغتياالت علماء الذرة الم�صريين في باري�س في �ستينيات القرن
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الع�شرين و�سبعينياته ،والعلماء العراقيين على يد عمالء �إ�سرائيل و�إيران و�أميركا بعد احتالل
العراق في بداية القرن الواحد والع�شرين ،وعلماء الذرة الباك�ستانيين والإيرانيين وغيرهم .لكن
برمتها �أكثر من
هذه الدرا�سة �ستهدد الجذور الفكرية والثقافية والتاريخية لوجود �إ�سرائيل ّ
ال�سالح النووي .هي فكرة لو ُق ّي�ض لها �أن تتحقق وتثبت علمي ًا �ستنهار �إ�سرائيل بفح�ص �صغير
تافه في مركز �صحي في �أي قرية.
قام عبد القادر من على كر�سيه و�أ�شعل �سيجارة من علبة التبغ التي يحملها في جيب
قمي�صه ،ونفخ نف�س ًا عميق ًا ،وتطلع �صوب ال�شم�س التي بد�أت تنحدر خلف التالل فتن�شر لون ًا
برتقالي ًا في الأفق جعل قلبه ينقب�ض ،وهاجمته موجة حزن موجع ،فقد �أح�س فع ًال بالفخر
بابنه وب�أفكاره ،لكنه كان خائف ًا عليه من الموت ،فقال لهِ :ا�سمع يا حبيبي عي�سى� ،ألم تعرف
تاريخ تعامل �إ�سرائيل مع علماء الذرة العرب والم�سلمين؟ هل تريد �أن تموت قبل �أن تنجز
درا�ستك يا بني؟
ابت�سم عي�سى ابت�سامة الواثق بنف�سه و�أفكاره ،والعارف كيف يحمي نف�سه ،وقال لأبيه :منذ
�أن �أخبرني خالي حكاية الهالة و�أنا �أفكر فيها و�أبحث عبر الإنترنت و�أ�شتري كتب ًا و� ّأطلع على
درا�سات كثيرة �صدرت في العالم تبحث في علم الإراثة ،وقر�أت تاريخ �إ�سرائيل وكتب التنظير
ال�صهيونية كلها ،كما قر�أت عن تاريخ التقدم العلمي والتكنولوجي في دولة �إ�سرائيل ،وهي بال
�شك دولة متقدمة ومتفوقة علينا وعلى دول غربية ،لكن تقدمها العلمي كان دائم ًا من �أجل
م�صلحتها وتفوقها على الم�ستويات كافة .وطبع ًا لم يغب عن بالي يا �أبي ما فعلته �إ�سرائيل
بالعلماء غير اليهود لأنها تريد �أن تحتكر العلم لها كما تحتكر دور ال�ضحية لليهود .غير �أني لم
أقدم �إلى الجامعة الألمانية هذا المخطط الدرا�سي كما ذكرته لك ،و�إنما كان مو�ضوع درا�ستي
� ّ
الكيمياء ،لكن لي�س الكيمياء كعلم ،و�إنما كتعبير ي�ستخدمه النا�س للداللة على الت�آلف
والت�صادم بين القلوب في عالقات الحب وال�صداقة .ما �أر�سلته هو درا�سة معرفة الأ�سباب التي
حيز واحد� ،أو
تجعلنا نحب �شخ�ص ًا من �أول نظرة �أو �أول م�صافحة �أو �أول لقاء يجمعنا في ّ
تجعلنا ن�شعر ك�أننا ُلدغنا من عقرب منذ اللحظة الأولى التي نرى فيها �شخ�ص ًا معين ًا ،و�أعني
النفور الذي قد يكون �أحيان ًا متباد ًال بين النا�س .من هذه الزاوية �أر�سلت �إلى الجامعة في
ميونيخ �أنني �أريد �أن �أدر�س فر�ضية �إراثة الهالة وت�أثير ن�سبها المتبادلة بين النا�س في الحب
واالنجذاب العاطفي والجن�سي �أي�ض ًا ،و�أنا بيني وبين نف�سي �س�أعمل على طريقة تكون فيها
الإ�شارة �إلى عالقة الهالة بالمكان رمزية من غير �أن �أبدي اهتمام ًا وا�ضح ًا فيها �إلى �أن
�أ�ستطيع �إثبات النظرية بما ال يحتمل الجدل .وبناء على مقترح الدرا�سة� ،أي ''البروبوزل''،
و�صلتني ر�سالة موافقة من الجامعة للدرا�سة ،و�إعجاب �شديد بمو�ضوع الدرا�سة ،حتى �إنهم
قرروا تقديم منحة لدرا�سة الدكتوراه غير المحددة بفترة زمنية .كما اقترحوا م�شرفين على
درا�ستي ثالثة علماء في علم الإراثة من �أ�شهر علماء العالم وكنت قر�أت كتب ًا لبع�ضهم .الم�شكلة
�أن �أحد ه�ؤالء ،على ما عرفت من �سيرته الذاتية ،يهودي ينحدر من �أ�سرة يهودية �أبيد معظم
�أفرادها في المحرقة النازية في مع�سكر �أو�شفيتز في بولندا ،لكنه لي�س �صهيوني ًا ،بل �إنه
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مناه�ض لل�صهيونية ومكروه في �إ�سرائيل ،فقد ن�شر مرة درا�سة عن �سيكولوجيا ال�ضحية
واحتكارها من طرف الفكر ال�صهيوني ،حتى �إنه دافع في بع�ض الم�ؤتمرات العلمية عن
ال�ضحايا الجدد في العالم� ،أي نحن يا �أبي.
ثالث طناجر من الخبيزة تكفي ربما لع�شرين �شخ�ص ًا ،وع�شرات �أقرا�ص الزعتر الأخ�ضر،
وطنجرتان من الملوخية مع العد�س ــ وهي طبخة معروفة في بع�ض قرى الجليل وت�سمى
''هرنابة'' وت�ؤكل غما�س ًا بالخبز ــ وثالثة ''تيرمو�سات'' من ال�شاي والميرمية ،كانت جاهزة على
طاولة الطعام �أمام �أم العبد وهي تنظر �إلى هذه الطناجر بفخر و�سعادة ولهفة .نادت الأبناء
والبنات و�أمرتهم بتحميل الطناجر في �سيارة الفان ا�ستعداداً لرحلة العودة �إلى البلد عبر
الحدود اللبنانية المفتوحة منذ تم �إعالن فتح مراكز فحو�صات الهالة في القرى والمدن
الفل�سطينية كافة .كانت الحدود بين فل�سطين والدول المجاورة مفتوحة كلها ،وكذلك جميع
المطارات ،حتى �إن مطار غزة الذي ُبني في الأعوام الأولى لعودة يا�سر عرفات قبل �أكثر من
�سمي وقتها االنتفا�ضة الثانية ،تم �إ�صالح مدرجاته
ن�صف قرن ،والذي دمرته �إ�سرائيل فيما ّ
وبرجه في خالل � 48ساعة لي�صبح �صالح ًا لال�ستخدام وال�ستيعاب طائرات �صغيرة ،وهو ما
حدث �أي�ض ًا في مطار قلندية المتوقف عن العمل منذ احتالل �إ�سرائيل ال�ضفة الغربية في �سنة
� .1967صارت فل�سطين منذ ذلك اليوم� ،أي في � 15أيار  /مايو  ،2050قبلة لماليين
الفل�سطينيين واليهود من �أطراف العالم كافة .كلهم كانوا فرحين بهذا الحل با�ستثناء بع�ض
المتطرفين اليهود وبع�ض الإ�سالميين الفل�سطينيين؛ فاليهود ال يريدون م�شاركة الفل�سطينيين
�أر�ض �إ�سرائيل ،والإ�سالميون يعتبرون فل�سطين �أر�ض �إ�سالم ورباط.
كان عي�سى جوهر قد �أقنع ،في نهاية درا�سته التي �أحدثت انقالب ًا كوني ًا ،البروف�سور برونو
الن�سير ب�أهمية �إيجاد حل �سلمي لل�صراع الدامي بين الفل�سطينيين والإ�سرائيليين ،فال
الفل�سطينيون قادرون على �إزالة �إ�سرائيل وتحرير بلدهم ،وال الإ�سرائيليون قادرون على �شطب
ال�شعب الفل�سطيني من الخريطة الب�شرية بعد نحو قرن من الحروب والقتل والدمار .كان
البروف�سور الن�سير مقتنع ًا بهذا كله ،لكنه لم يجد طريقة لإقناع العالم على الرغم من اجتهاده
الأكاديمي ور�ؤيته الإن�سانية ،فجاء هذا ال�شاب الالجىء الفل�سطيني ليقنعه بالحجة العلمية،
�سر بحثه �إ ّال بعدما و�صل �إلى اليقين العلمي ب�صواب البحث واكت�شاف تلك
ولذلك لم يك�شف ّ
النظرية العبقرية ب�ش�أن �إراثة الهالة.
ات�صل الن�سير بحكومته و�أر�سل �إلى الأمين العام للأمم المتحدة وكتب �إلى ر�ؤ�ساء العالم
كلهم ،ومن �ضمنهم رئي�س حكومة �إ�سرائيل والرئي�س الفل�سطيني �أحمد داود ،ودعا �إلى اجتماع
للجمعية العامة للأمم المتحدة بح�ضور زعماء العالم .وفي الموعد المحدد �سافر برفقة العا ِلم
الفل�سطيني ال�شاب �إلى نيويورك وطلب ،بعد كلمة له مخت�صرة �أ�شاد فيها بعبقرية عي�سى جوهر،
�أن ي�شرح عي�سى نظريته ويو�ضح تف�صيالتها التي �أده�شت جميع الزعماء ولم ي�ستطع �أحد منهم
بمن في ذلك رئي�س حكومة �إ�سرائيل يت�سحاق بورغ ،وهو
�أن ينكرها وينكر �صحتها العلميةَ ،
�أحد �أحفاد �أبراهام بورغ اليهودي المولود في فل�سطين في ثالثينيات القرن الع�شرين.
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وطلب
�صدر القرار  195الذي ين�ص على �إنهاء حالة ال�صراع بين �إ�سرائيل والفل�سطينيينُ ،
من منظمة ال�صحة العالمية ووزارات ال�صحة في جميع الدول الأع�ضاء �إر�سال طواقم
وتجهيزات لفتح مراكز الفح�ص الجيني وكل ما له عالقة بالهالة.
ربما ما يجب �أن ُيذكر هو �أن الجدل الوحيد الذي حدث ب�ش�أن نظرية جوهر لإراثة الهالة
كان الجانب المتعلق بع�صارات الخبيزة والملوخية والزعتر والميرمية عندما تمتزج مع ًا في
الدم وت�شكل عن�صراً قوي ًا في زيادة ن�سبة الهالة المحيطة بالكائن .لكن الجمعية العام للأمم
المتحدة لم تكترث لهذا الجانب وت�سامحت فيه ل�سببين :الأول ،ر�أفة بالفل�سطينيين الذين عانوا
لأكثر من قرن �إنكاراً لحقوقهم مع ما في ذلك من معاناة وت�شريد ،والثاني ،لأن العنا�صر
الأ�سا�سية المكونة للـهالة هي العنا�صر الم�ستمدة من التراب والهواء والماء والموجات
الكهرومغناطي�سة ،فلن يكون والحالة هذه للخبيزة والملوخية والميرمية والزعتر ت�أثير حا�سم
في وجود ن�سبة ت�ؤهل ال�شخ�ص لإثبات زعمه بالبلد� ،أو عدم �أهليته لذلك.
ثم �أثير ب�ش�أن ت�سمية البلد جدل عا�صف ،فالإ�سرائيليون وحلفا�ؤهم �أ�صروا على بقاء
�إ�سرائيل كا�سم للدولة ،والفل�سطينيون �أ�صروا على فل�سطين م�ست�شهدين بما قاله �شاعرهم قبل
�أكثر من ن�صف قرن :كانت ت�سمى فل�سطين� ،صارت ت�سمى فل�سطين ،لكن هذه الحجة الوطنية
الفل�سطينية الرومن�سية التي يغلفها الحنين �إلى البلد لم تقنع الكثيرين ،فتم االتفاق بين
الأع�ضاء على ترك اال�سم �إلى مرحلة ما بعد انتهاء الأجل المحدد للفحو�صات التي �ستحدد عدد
النا�س من الجهتين الذين ظهرت نتيجة فحو�صاتهم �إيجابية ،وبذلك يكون للأغلبية الحق في
�إطالق الت�سمية التي ت�شاء ،مع �أن ذلك �سيمثل �إجحاف ًا لحقوق الأقليات ،ف ُترك �أمر الت�سمية
في النهاية �إلى جل�سة �أُخرى ُتعقد بعد اكتمال العملية برمتها.
و�صلت �أم العبد و�أبنا�ؤها وبناتها �إلى فل�سطين بعد �ساعات ،على الرغم من ق�صر الم�سافة
ما بين قريتهم الجليلية والمخيم ،ذلك ب�أنهم كانوا يتوقفون كل ب�ضعة دقائق بناء على �أوامر
�أم العبد ليتناولوا الخبيزة �أو ملوخية العد�س وفطائر الزعتر وي�شربون ال�شاي بالميرمية .كانت
فل�سطين ك�أنها في يوم الح�شر :ماليين من الب�شر تدفقوا ليجروا فحو�صات الهالة ــ فل�سطينيين
ويهوداً من جميع �أنحاء العالم عدا المقيمن هناك من ال�شعبين .كنت ترى رجا ًال ون�ساء يرطنون
بلغات متنوعة ،منهم َمن يقول هالة ،ومنهم َمن يقول �آورا ،ويخرجون من مراكز الفح�ص،
منهم َمن كان فرح ًا ،ومنهم من كان متجهم ًا ب�سبب النتيجة ال�سلبية.
الذين ف�شلوا في حمل ن�سبة ت�ؤهلم للعي�ش في البلد� ،أي حقهم في امتالكها ،لم يكونوا من
اليهود فقط كما يتبادر �إلى الذهن فوراً� ،إذ ف�شل فل�سطينيون كثيرون في حمل الن�سبة المطلوبة،
تبين
وقد �شاهدت �أم العبد روائي ًا فل�سطيني ًا معروف ًا في الت�سعينيات من العمر يلطم ويبكي لأنه ّ
�أنه ال يحمل من ن�سبة الهالة ما يجعله يزعم �أنه ينتمي �إلى البلد ،فتذكر النا�س �أنه في الأ�صل
متحدر من عائلة من �شمال �أفريقيا جاءت �إلى فل�سطين في نهاية القرن التا�سع ع�شر ،ولم يكن
يولي �أي اهتمام للخبيزة والمكونات الأُخرى ،فقد عا�ش مترف ًا بعيداً عن حياة النا�س العاديين.
هجر من البلد في كارثة  ،1948ف�إن �أحفاد �أحفاده لم ينجحوا �أي�ض ًا
� ّأما ذلك ال�شاعر الذي لم ُي ّ
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في الح�صول على الن�سبة المطلوبة ذلك ب�أنه ،كما قال بع�ض الم�ؤرخين ،كان يغلف ج�سده
وروحه بمحبة طغاة عرب ،الأمر الذي جعل هالته ه�شة و�ضعيفة ،وقد �أورث هذا كله لذريته.
�شهدت �أم العبد حالة من الفو�ضى واالزدحام لم ت�شهدها في حياتها كلها� ،صارت البلد
ك�أنها بابل القديمة المبلبلة ،تجد النا�س يم�شون في الطرقات وال�شوارع �ساهمين �ضائعين ك�أن
القيامة قامت ُليخلق الكون مرة واحدة من جديد.
في تلك الأ�سابيع التي �أعقبت الفحو�صات� ،أ�صدرت اللجان الأممية الم�شرفة عليها ،النتائج
التي �أده�شت العالم ،ال بل �صدمته �صدمة غير متوقعة البتة .و�أكثر الم�صدومين من النتائج
لي�س اليهود فقط ،بل الفل�سطينيون �أنف�سهم �أي�ض ًا .فقد �أثبتت النتائج �أن اليهود الذين حازوا على
ن�سب م�ؤهلة لم يتعدوا المليون والن�صف من قرابة  15مليون يهودي هو عددهم في العالم ،وقد
تبين �أن اليهود الرو�س والأوكرانيين والأميركيين
�أجرى منهم  10ماليين فح�ص الهالة .كما ّ
والفرن�سيين ال عالقة لهم بالبلد ،وه�ؤالء يمثلون �أكثر من ن�صف يهود �إ�سرائيل ،حتى �إن عدداً
لحق المواطنة،
كبيراً من اليهود المغاربة والتون�سيين والإيرانيين والعراقيين ف�شلوا في الت�أهل ّ
على الرغم من �أن التون�سيين ُوجد في جيناتهم وهالتهم عن�صر �ضئيل من مكونات الملوخية،
لكن لأنهم ي�أكلونها جافة ومطحونة ويتركونها تغلي �سبع �ساعات مع الزيت واللحم على
النار ،ف�إن الملوخية فقدت م�صدر قوتها لتكون عام ًال من عوامل الهوية الجينية لأهل فل�سطين.
وهكذا �صدرت �أوامر دولية برجوع جميع الفا�شلين في الفح�ص من اليهود �إلى بالدهم
الأ�صلية ،وبقي من ال�سكان مليون ون�صف مليون يهودي منهم؛ ويا للمفارقة ،ف�إن مفكراً
ومنظريها المعروفين ،وكذلك �أحفاد الكاتبة الإ�سرائيلية
�صهيوني ًا من عتاة ال�صهيونيين الجدد
ّ
الي�سارية المعروفة التي كثيراً ما كتبت ت�ضامن ًا مع عذابات الفل�سطينيين عميرة ه�س ،ف�شلوا
�أي�ض ًا في الفح�ص و�صار عليهم الرجوع �إلى هنغاريا ،بلد جدتهم الكبيرة ،وهو ما حدث �أي�ض ًا
مع كثير من الأ�سماء المعروفة من الليبراليين الجدد المناه�ضين لل�صهيونية في المجتمع
الإ�سرائيلي.
� ّأما على الجانب الفل�سطيني ،ف�إن ال�صدمة كانت �أ�شد وط�أة و�أكثر مدعاة �إلى النواح واللطم
تبين �أن عدداً كبيراً ،ولي�س جميع الفل�سطينيين من ذوي
والبكاء المر والخيبة الفظيعة� ،إذ ّ
العيون الزرق ،ال حق لهم في المواطنة ،حتى �إن �أحفاد بع�ض �أع�ضاء في اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفل�سطينية لم يح�صلوا على �أي ن�سبة ت�ؤهلهم للبقاء ،وكذلك الأمر بالن�سبة �إلى
�أحفاد فنانين م�شهورين ومثقفين ومفكرين .فمن �أ�صل  16مليون فل�سطيني في العالم تقريب ًا،
ف�شل قرابة  3ماليين في الفح�ص ف�ش ًال ذريع ًا ،كما تراوح نحو  4ماليين بين خط الف�شل وخط
النجاح ،ف�آثروا الرجوع �إلى بالد هجرتهم في �أميركا الالتينية وال�شمالية و�أوروبا والبالد
العربية.
فرحت �أم العبد فرح ًا غامراً بنجاحها وعائلتها ،فقد تجاوزت الن�سبة لديهم  %90لعبت في
ارتفاعها الملوخية والخبيزة والميرمية والزعتر.
�سماها
لم تجد الأمم المتحدة �صعوبة في الموافقة على الت�سمية الجديدة لتلك البلد التي ّ
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اليهود �إ�سرائيل ،ولم يتوقف الفل�سطينيون عن ت�سميتها فل�سطين .فالفل�سطينيون ،وهم الأغلبية
الفائزة في الفح�ص ،ورغبة منهم في �إبداء ح�سن النية في العي�ش الم�شترك مع ما بقي من
اليهود ،و�إيمان ًا منهم ب�أن القرارات الم�صيرية ذات العالقة المعقدة في التاريخ ،وخ�صو�ص ًا �أن
التاريخ في هذه البلد كان دموي ًا ،ال ينفع �أن ُتتخذ بح�سب التقاليد الديمقراطية التقليدية� ،أي
خ�ضوع الأقلية لقرارات الأغلبية� ،أحبوا �أن يعطوا البلد ا�سم ًا جديداً ،فال هو �إ�سرائيل وال هو
فل�سطين؛ ولذا قدموا مقترح ًا في االجتماع المخ�ص�ص لإعالن النتائج ،ب�إطالق ا�سم ''بالد
الميرمية الجديدة'' ،لأن الميرمية كانت عام ًال حا�سم ًا في تقرير م�صير بلدهم ،و�أحبوا �أن
يكرموها ب�إطالقها عليه ،وفي الوقت نف�سه �أن يطمئنوا الأقلية اليهودية التي �ستعي�ش معهم
ّ
على الأر�ض الم�شتركة.
وجه با�سم ال�شعب الفل�سطيني تحية �إلى روح
وفي البيان الذي قدمه ممثلهم في االجتماعّ ،
�شاعرهم القومي على مر الأجيال محمود دروي�ش ،واعتذاراً منه ،وخ�صو�ص ًا �إلى ق�صيدته
الوطنية ب�ش�أن ا�سم فل�سطين ،وقال ممثل الفل�سطينيين لو �أن ال�شاعر كان بيننا اليوم لأحب
اال�سم الجديد ،فهو �أحب بلده و�أورث اال�سم كما �أورث اللغة� .ألم يقل ال�شاعر مرة :والأر�ض تورث
كاللغة!؟

