األربعاء  13أيلول  2017العدد 3273

رأي

املتوقعة لهذه النهاية.
لـقــد ب ــات واض ـحــا أن أي تـســويــة لـلـصــراع
الـعــربــي ـ ـ اإلســرائـيـلــي بــاتــت مـلــزمــة بأخذ
املعطيات الجديدة باالعتبار ..ليس فقط
أن ســوريــا وح ــزب الـلــه لــم يصبحا خــارج
الصورة ،كما كان يحلم نتنياهو ،بل على
العكس تمامًا ،أصبحا ومعهما إيــران في
ص ـلــب امل ـش ـهــد ال ـج ــدي ــد .وع ـل ـيــه ال ب ــد من
التعامل معهم في إطار أية مساع لتحقيق
ال ـت ـســويــة ،سـ ــواء ع ـلــى الـصـعـيــد ال ـســوري
ال ــداخ ـل ــي أو ع ـلــى ال ـص ـع ـيــديــن اإلقـلـيـمــي
والدولي.
لقد كــان تخلي الــواليــات املـتـحــدة العلني
والـعـمـلــي عــن مـشــروع قـطــع طــريــق دمشق
ب ـ ـغـ ــداد ،اعـ ـت ــراف ــا أم ـي ــرك ـي ــا ص ــري ـح ــا ب ــأن
الـ ـت ــواص ــل اإليـ ــرانـ ــي م ــع ال ـب ـح ــر األب ـي ــض
امل ـت ــوس ــط س ـي ـكــون م ــن ح ـقــائــق الـتـســويــة
الـ ـس ــوري ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة .ت ـمــامــا
ك ـمــا ك ــان ال ـت ـفــاهــم الـعـلـنــي وال ـع ـم ـلــي بني
واشـنـطــن ومــوسـكــو عـلــى ات ـفــاق تخفيض
ال ـتــوتــر ف ــي الـجـبـهــة الـجـنــوبـيــة نــوعــا من
وضــع الـحــد عمليًا لـطـمــوح نتنياهو إلــى
دور إســرائ ـي ـلــي م ـش ــارك بـحـجــم كـبـيــر في
رس ــم الـخــريـطــة ال ـســوريــة واإلقـلـيـمـيــة في
ظ ــل ال ـت ـســويــة ال ـق ــادم ــة! ب ــل أك ـث ــر م ــن ذلــك
بــاتــت امل ـســودات املـتــوقـعــة لـهــذه الخريطة
تـتـضـمــن تـفــاهـمــا روس ـي ــا ـ ـ أم ـيــرك ـيــا على
أن ح ــل امل ـســألــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ه ــو ال ـشــرط
الـضــروري لضمان السلم واالسـتـقــرار في
هذه املنطقة التي يراهن الطرفان الدوليان
الـكـبـيــران وشــركــاتـهـمــا الـكـبــرى عـلــى أنها
يـجــب أن تـتـحــول إل ــى ورش ــة ب ـنــاء دولـيــة
هائلة يحتاجها االقتصاد العاملي بصورة
ماسة .فخطوط البترول والغاز من إيران
والخليج إلى املتوسط التي سيتم بناؤها
بمشاركة (وإلى حد ما سيطرة) يفرضها
ال ـ ــوج ـ ــود ال ـ ــروس ـ ــي املـ ـمـ ـت ــد إلـ ـ ــى عـ ـش ــرات
الـسـنــوات فــي ســوريــا ،ستكون مجرد قمة
جبل الجليد املنظورة من عشرات بل مئات

مشايع اإلعـمــار وإع ــادة اإلعـمــار العمالقة
التي ستنشأ في املنطقة امتدادًا من إيران
وال ـخ ـل ـيــج إلـ ــى الـ ـع ــراق وس ــوري ــا وتــرك ـيــا
واملـتــوســط! ومــا الـبـيــان ال ـصــادر قبل أيــام
عــن اجـتـمــاع قـمــة «الـبــريـكــس» فــي الـصــن،
ال ـ ــذي ي ـع ــرب ف ـيــه زعـ ـم ــاء هـ ــذه املـجـمــوعــة
الدولية املهمة عن استعدادهم للمشاركة
فــي إع ــادة بـنــاء ســوريــا ،إال مــؤشــر صريح
لهذا املستقبل املتوقع.
م ــع ه ــذا االنـ ـق ــاب الـ ـج ــذري ف ــي مـعـطـيــات
املـشـهــد ،أص ـيــب نـتـنـيــاهــو بــالـهـلــع ،فـبــادر
إلـ ـ ــى إرس ـ ـ ـ ــال وفـ ـ ــد رف ـ ـيـ ــع املـ ـسـ ـت ــوى ع ـلــى
ال ـص ـع ـي ــدي ــن ال ـس ـي ــاس ــي واألم ـ ـنـ ــي (ي ـضــم
رئيسي «املوساد» و«أمان») إلى واشنطن
ل ـب ـحــث املـ ــوضـ ــوع م ــع اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
م ـع ـل ـنــا ب ـش ـكــل ص ــري ــح أنـ ــه ي ـطــالــب بــأخــذ
مصالح إسرائيل فــي اتـفــاق التفاهم على
الجبهة السورية الجنوبية .وعندما عاد
وفده بخفي حنني من واشنطن توجه هو
شخصيًا إلــى سوتشي للقاء مــع الرئيس
بوتني من أجل الغرض نفسه .لكن نتائج
ت ـلــك الـ ــزيـ ــارة ك ــان ــت ك ــارث ـي ــة بــال ـن ـس ـبــة لــه
فقد نـشــرت الصحافة اإلسرائيلية أنــه لم
يصب بالخيبة فحسب ،بل أصابته حالة
هـسـتـيــريــا ف ــي ح ـض ــرة الــرئ ـيــس ال ــروس ــي
ال ـ ــذي «ص ـف ـع ــه» ب ــال ـق ــول ك ـم ــا ن ـق ــل مــوقــع
«ال ـ ـبـ ــرافـ ــد»« :م ـ ــن أن ـ ــت ح ـت ــى ت ـم ـل ــي عـلــى
روسيا سياستها في سوريا؟».
وق ـ ــد ك ـت ــب امل ـع ـل ــق اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ن ــاح ــوم
ب ـ ــرنـ ـ ـب ـ ــاع ف ـ ـ ــي «يـ ـ ــدي ـ ـ ـعـ ـ ــوت أحـ ـ ـ ــرونـ ـ ـ ــوت»
ً
م ـق ــاال ب ـتــاريــخ  2017/08/31ح ــول حــالــة
الـهـسـتـيــريــا ال ـت ــي ت ـع ـتــري نـتـنـيــاهــو هــذه
األيــام« :وهو الغارق حتى الرقبة في ذاته
ومشاكله العائلية وتحقيقاته» ،وما يعبر
عنه من غضب ونقمة تجاه أجهزة اإلعالم،
خ ــاص ــة ب ـعــدمــا ن ـقــل «ش ـم ـعــون شـيـفــر في
«يديعوت أحــرونــوت» عن موقع «بــرافــدا»
عـلــى اإلن ـتــرنــت وص ــف ل ـقــاء نـتـنـيــاهــو مع
ب ــوت ــن ب ــأن ــه «فـ ـش ــل ت ـ ـ ــام» .وأن ال ــرئ ـيــس

الـظـهــر ،اللهم إال الـنــاس الطيبني الــواعــن
الـ ـص ــادق ــن ،ول ـك ـن ـهــم كـ ـع ــادة بـ ــادنـ ــا ،بــل
ربـمــا الـعــالــم أجـمــع ،ال حــول لـهــم وال قــوة،
ولـ ـه ــذا ه ــم األك ـث ــري ــة ال ـص ــام ـت ــة .امل ـقــاومــة
اإلسالمية في لبنان تقول دائمًا إنها تقرأ
فــي كـتــاب منظمة الـتـحــريــر ،وتستخلص
م ـنــه ال ـن ـتــائــج ب ـشــأن طــري ـقــة ال ـت ـعــامــل مع
األكـ ـث ــري ــة ال ـص ــام ـت ــة واألقـ ـلـ ـي ــة املـتـحـكـمــة
وال ـع ـم ـي ـل ــة .وإن كـ ــان م ــن خ ـي ــر ف ــي األم ــر
كـلــه ،فـهــو أن حــركــات املـقــاومــة فــي بــادنــا
ص ــارت تتعلم مــن ال ـت ـجــارب الـســابـقــة وال
تقع في الفخ نفسه الــذي ينصبه العمالء
أنفسهم ملصلحة السيد األمـيــركــي نفسه.
م ـجــرد أن ح ــزب ال ـلــه اس ـت ـفــاد م ــن تـجــربــة
منظمة التحرير الفلسطينية فــي لبنان،
ول ـ ــم ي ـق ــع ف ــي ف ــخ ب ــوس ـط ــة ع ــن ال ــرم ــان ــة
الجديدة ،والله يعلم أن جماعة البوسطة
أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ق ـ ــد فـ ـخـ ـخ ــوا ب ــوسـ ـط ــة وأك ـ ـثـ ــر،
ل ـت ـن ـف ـجــر ب ــالـ ـح ــزب ،ولـ ـك ــن وع ـ ــي ق ـي ــادت ــه
وتعلمهم من التجربة الفلسطينية ،وهم
ف ــي مـعـظـمـهــم م ــن أب ـن ــاء ت ـجــربــة امل ـقــاومــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ،وهـ ــذا أم ــر بـحـ ّـد
ذاته يستدعي شكر ياسر عرفات ومنظمة
التحرير ،وإن كــان لألسباب الغلط .نحن
شـعــب اعـتــدى علينا الـغــرب االسـتـعـمــاري
وتــوهـمـنــا أن أمـتـنــا سـتـثــور كــرامـتـهــا وال
تسمح بقبول مــا حـصــل ،فــإذا بـهــذه األمــة
كــانــت شــريـكــة فــي الـخـيــانــة ،وف ــي تصفية
وطـ ــن وش ـع ــب وق ـض ـي ــة ،وكـ ــل ذلـ ــك مـقــابــل
ع ــرش أو زعــامــة ال ت ـقــدم وال تــؤخــر .وإذا
بملك امل ـغــرب يسمح إلســرائـيــل بتسجيل
اجتماعات وزراء الــدفــاع العرب في القمة
ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي املـ ـغ ــرب عـ ــام  ،١٩٦٧ومـنـهــا
تـعــرف إســرائـيــل أن الـعــرب لـيـســوا بوضع
عـسـكــري يـسـمــح لـهــم بـمـحــاربــة إســرائـيــل،
فـكــان أن شـنــت إســرائ ـيــل ح ــرب الـ ــ ٦٧آمنة
مطمئنة .هذه هي أمتنا وقيادتها ،وال بد
مــن ذك ــر كــل ذل ــك حــن يــريــد أح ــد أن يـقـ ّـوم
تـجــربــة مـنـظـمــة الـتـحــريــر وي ــاس ــر عــرفــات
شخصيًا .ومــا الــذي يمكن توقعه من تلك
األم ــة ،فـكـمــا ج ــاء فــي ال ـقــرآن الـكــريــم «زيــن

للناس حب الشهوات من النساء والبنني
والقناطير املقنطرة ،مــن الــذهــب والفضة
والـخـيــل املـســومــة واألن ـعــام وال ـحــرث ،ذلــك
م ـت ــاع ال ـح ـي ــاة ال ــدن ـي ــا وال ـل ــه ع ـن ــده حـســن
املآب» .وهذه أمة تصوم وتصلي ،ولكنها
ال تعرف معنى األخــاق وما معنى الدين
وال معنى الـكــرامــة ،مــا تــوافــرت ال ــدوالرات
وامل ـن ــاص ــب واألل ـ ـقـ ــاب .ه ــي األم ـ ــة نـفـسـهــا
الـ ـت ــي ق ـ ــال الـ ـل ــه ف ـي ـهــا س ـب ـح ــان ــه وت ـعــالــى
«أل ـهــاكــم الـتـكــاثــر حـتــى زرت ــم امل ـقــابــر .كال
س ــوف تـعـلـمــون» .م ــاذا سيعلمون واألم ــر
كله واضــح أمامهم ،وليس كما حصل مع
جماعة سيدنا عيسى املسيح الــذي طلب
من الرب أن يسامحهم «ألنهم ال يعلمون».
العرب يعلمون ويرتضون الــذل ألنفسهم
مــا دام الـحـســاب فــي الـبـنــك «م ـح ــرز» .هي
األمة نفسها التي حني أراد أبرهة الحبشي
ســرقــة كعبتها ونـقـلـهــا إل ــى الـحـبـشــة ،في
ال ـع ــام ن ـف ـســه الـ ــذي ول ــد ف ـيــه ال ـن ـبــي عليه
الـصــاة وال ـســام ،وال ــذي صــار اسـمــه عــام
ال ـف ـيــل ،ألن ال ـع ــرب ف ـيــه ت ـعــرفــوا إل ــى فيلة
الجيش الحبشي ،الذين قام زعيمهم وهو
جــد الـنـبــي عـلـيــه أف ـضــل ال ـصــاة وال ـســام
بمواجهة أبرهة الحبشي لكل من يطالب
بجماله وإبله ،التي استولى عليها جيش
أبــرهــة الحبشي ،ال ليمنع أبــرهــة مــن هدم
الكعبة كما جاء في تاريخ الطبري« :وبلغ
أبـ ــرهـ ــة ب ـ ــاد خ ـث ـع ــم وخـ ــرجـ ــت لـ ــه ق ـبــائــل
شهران وناهس بقيادة رجــل يدعى نفيل
بــن حبيب الخثعمي فــأســره أبــرهــة وأراد
ق ـت ـل ــه فـ ـق ــال ل ــه ال ـخ ـث ـع ـم ــي :أيـ ـه ــا املـ ـل ــك ال
تقتلني ،فإني دليلك بأرض العرب ،وهاتان
ي ـ ــداي ل ــك ع ـل ــى ق ـبـي ـل ـتــي خ ـث ـع ــم :ش ـه ــران،
ون ــاه ــس ،بــالـسـمــع وال ـطــاعــة» .أم ــا ثقيف،
ُ
فـلــم ت ـبـ ِـد م ـقــاومــة ،وخ ــرج قــائــدهــم املــدعــو
«م ـس ـع ــود ب ــن م ـع ـت ــب» فـ ـق ــال :أي ـه ــا امل ـل ــك،
إنما نحن عبيدك ،سامعون لك مطيعون،
ليس لــك عندنا خــاف ،ولـيــس بيتنا هذا
بالبيت الــذي تريد إنما تريد البيت الذي
بمكة ونـحــن نبعث معك مــن يــدلــك» ،فلما
اق ـتــرب أبــرهــة مــن مـكــة اسـتــولــى عـلــى إبــل
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ال ــروس ــي ق ــد أوضـ ــح ل ــه ب ـصــريــح ال ـع ـبــارة
أن ت ـح ــال ــف روس ـ ـيـ ــا مـ ــع إي ـ ـ ــران هـ ــو قـ ــرار
استراتيجي ،األمــر الــذي أصابه بحال من
الهستيريا.
فـ ـف ــي تـ ـق ــري ــر م ـف ـص ــل نـ ـش ــرت ــه «ي ــديـ ـع ــوت
أح ــرون ــوت» ف ــي ع ــدده ــا ال ـص ــادر بـتــاريــخ
 ،2017/08/29أعـ ــده مـعـلـقـهــا الـسـيــاســي
شيفر اسـتـنــادًا إلــى مـصــدر روس ــي حضر
اللقاء ،أكد أن نتنياهو كاد يفقد السيطرة
عـلــى أعـصــابــه خ ــال ال ـل ـقــاء ،وب ــدا مرتبكًا
عندما فوجئ بــردود الرئيس بوتني على
ط ـل ـبــه ال ـع ـمــل لـتـقـلـيــص وجـ ــود إي ـ ــران في
ســوريــا ،فــي حــن حافظ الرئيس الروسي
ع ـلــى ه ــدوئ ــه .ون ــوه ــت الـصـحـيـفــة إل ــى أن
كابوس نتنياهو قد تحقق حيث أن بوتني
قد تجاهل تهديداته املبطنة بشن عمليات
ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي سـ ــوريـ ــا «مـ ـ ــا لـ ــم تـسـتـجــب
مــوسـكــو لـطـلـبــه إخـ ــراج ال ـق ــوات اإليــران ـيــة
وامليليشيات الشيعية من سوريا ،ولم يبد
أي تأثر بها».
ً
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة نـ ـق ــا عـ ــن املـ ـص ــدر
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي أن ب ـ ــوت ـ ــن واصـ ـ ـ ـ ــل «ص ـ ـعـ ــق»
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،عـ ـن ــدم ــا أخ ـ ـبـ ــره «أن روسـ ـي ــا
ستواصل تعزيز مكانة إيران في املنطقة».
وح ـس ــب امل ـص ــدر نـفـســه ف ـقــد أهـ ــان بــوتــن
ضـيـفــه واس ـت ـخــف ب ــه ع ـنــدمــا قـ ــال« :لـيــس
بوسع إسرائيل أن تلقن الكرملني الدروس
حــول الكيفية التي تحقق بها مصالحها
فــي منطقة ال ـشــرق األوسـ ــط»( .املقتطفات
مـنـقــولــة عــن الـتــرجـمــة الـتــي نـشــرهــا موقع
«عربي .)»21
إن ق ــراء ة دقيقة لـهــذا املشهد اإلسرائيلي
الــداخـلــي ومـعــه املشهد ال ـســوري املـجــاور،
وم ــا يـحـيــط بـهـمــا م ــن مـعـطـيــات إقـلـيـمـيــة
ودولية ،توحي بكثير من اليقني أن رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي الـ ـح ــال ــي ب ـن ـيــامــن
نـتـنـيــاهــو ق ــد أص ـب ــح ع ـلــى عـتـبــة م ـغ ــادرة
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة ،س ـ ـ ـ ــواء عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق تـ ـ ـط ـ ــورات
ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـق ـضــائــي ف ــي م ـل ـفــات ال ـف ـســاد

املـتــورط فيها ،هــو وأف ــراد عائلته ،فيكون
مصيره كمصير سلفه إيـهــود أومل ــرت ،أو
عن طريق تفكك ائتالفه الحكومي وفشله
في بناء توليفة قادرة على توفير الفوز له
في انتخابات نيابية مبكرة باتت متوقعة
في مستقبل قريب ،كما جرى لسلفه اآلخر
إيهود باراك.
وفــي هــذا املـجــال تحديدًا ،ينظر املراقبون
ب ــاه ـت ـم ــام إل ـ ــى دور انـ ـق ــاب ــي قـ ــد تـلـعـبــه
الجالية الــروسـيــة فــي إســرائـيــل وزعيمها
املـتـطــرف أف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان ،بــاعـتـبــار أن
ه ــذه ال ـجــال ـيــة ت ـش ـكــل ك ـتـلــة حــزب ـيــة هــامــة
وم ـت ـجــان ـســة وذات دور ان ـت ـخ ــاب ــي فــاعــل
في تشكيل أي ائتالف حكومي جديد في
إسرائيل.
وي ـش ـي ــر هـ ـ ــؤالء امل ــراقـ ـب ــون إلـ ــى أن ي ـهــود
إسرائيل الروس كانوا في السابق معادين
لالتحاد السوفياتي وعقيدته الشيوعية،
ف ــي ح ــن يـخـتـلــف حــال ـيــا ب ـص ــورة جــذريــة
م ــوق ـف ـه ــم مـ ــن وط ـن ـه ــم األم ،ح ـي ــث ب ــات ــوا
يشكلون جسرًا بالغ األهمية في العالقات
الـسـيــاســة واالق ـت ـصــاديــة (واملــال ـيــة بشكل
خاص) ما بني إسرائيل وروسيا.
وفـ ـ ــي خـ ـت ــام هـ ـ ــذه املـ ـط ــالـ ـع ــة ال يـسـتـبـعــد
ال ـب ـع ــض أن ي ـل ـعــب ل ـي ـب ــرم ــان ف ــي تـســويــة
إسرائيلية ـ ـ فلسطينية – عربية يرعاها
ت ــواف ــق روس ـ ــي – أمـ ـي ــرك ــي ،ال ـ ـ ــدور نـفـســه
الـ ــذي لـعـبــه م ـنــاح ـيــم بـيـغــن ف ــي ال ــوص ــول
إل ــى اتـفــاقـيــات «كــامــب دي ـف ـيــد» مــع مـصــر.
فقد أثبتت التجارب أن اتفاقات التسوية
في إسرائيل كانت تحتاج دائمًا إلى زعيم
متطرف لتمريرها.
وإذا كانت اإلطاحة بالرئيس بشار األسد
ونظامه في سوريا ستشكل الشرط الالزم
لتحقيق ال ـســام فــي املـنـطـقــة وف ـقــا لــرؤيــة
نتنياهو ،فـهــل سـيـكــون هــذا ال ـســام وفقًا
ل ــرؤي ــة ب ــوت ــن م ـش ــروط ــا ب ــإس ـق ــاط رئـيــس
الوزراء اإلسرائيلي؟
* كاتب سوري

ً
بني هــاشــم وبـعــث رج ــا يــدعــى «حناطة»
الحميري ليسأل عن شريف املنطقة فقيل
ل ــه ه ــو« :ع ـبــد امل ـط ـلــب ب ــن هــاشــم ب ــن عبد
مناف بن قصي فتوجه حناطة هذا وقال
لعبد املطلب إن امللك ال يريد حربكم إنما
جــاء ليهدم البيت ،فــإن لــم تعرضوا دونــه
ب ـح ــرب ف ــا ح ــاج ــة ل ــي ب ــدم ــائ ـك ــم ،فـ ــإن لــم
يــرد حــربــي فأتني بــه .فـخــرج عبد املطلب
مع حناطة نحو معسكر أبرهة وسأل عن
«ذو نفر» املذكور آنفًا ،وتزعم كتابات أهل
األخـبــار أنــه كــان صديقًا لــه فقال لــه :يــا ذا
نـفــر ،هــل عـنــدك غـنــاء فيما نــزل بـنــا؟ فقال
له ذو نفر ،وكان له صديقًا :وما غناء رجل
أسـيــر فــي يــدي مـلــك ،ينتظر أن يقتله غدًا
أو عشيًا .ما عندي غناء في شيء مما نزل
بــك ،إال أن أنيسًا سائق الفيل لي صديق،
فسأرسل إليه ،فأوصيه بــك ،وأعظم عليه
حـقــك ،وأســألــه أن يـسـتــأذن لــك عـلــى املـلــك،
فتكلمه بما تريد ،ويشفع لك عنده بخير،
إن قــدر على ذل ــك .ق ــال :حسبي ،فبعث ذو
نـفــر إلــى أنـيــس ،فـجــاء بــه ،فـقــال :يــا أنيس
إن عبد املطلب سيد قريش ،وصاحب عير
مكة ،يطعم الناس بالسهل ،والوحوش في
رؤوس الجبال ،وقد أصــاب امللك له مئتي
بعير ،فاستأذن له عليه ،وانفعه عنده بما
استطعت ،فقال :أفعل.
ً
ف ــدخ ــل ع ـب ــد امل ـط ـل ــب ع ـل ــى أب ــره ــة س ــائ ــا
إياه أن ّ
يرد له العير أو اإلبل التي سلبها
مـ ـن ــه ،ف ـع ـج ــب أبـ ــرهـ ــة واحـ ـتـ ـق ــره رغ ـ ــم أن ــه
أكــرمــه ،حينما رأى وسامته على روايــات
اإلخباريني ،متعجبًا منه كيف يطلب اإلبل
وي ـت ــرك الـبـيــت ال ــذي ج ــاء ل ـهــدمــه ،فــأجــاب
عبد املطلب إنــي أنــا رب اإلبــل ،وإن للبيت
رب ـ ــا س ـي ـم ـن ـعــه ،ف ـل ـمــا رف ـ ــض أب ــره ــة طـلــب
عـبــد امل ـط ـلــب ،خــرجــت قــريــش إل ــى الـجـبــال
تـنـظــر م ــا فــاعــل أب ــره ــة ف ــي كـعـبـتـهــم .وفــي
صـبـيـحــة ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي ع ــزم أب ــره ــة على
تنفيذ مخططه وهيأ الفيل الذي جلبه من
صنعاء واسم الفيل كان «محمود».
فقام الخثعمي الذي أسره أبرهة بالهمس
ً
في أذن الفيل قائال« :ابرك محمود ،وارجع

راشـ ـدًا مــن حـيــث جـئــت ،فــإنــك فــي بـلــد الله
ال ـ ـحـ ــرام» ،ف ـب ــرك ال ـف ـيــل ولـ ــم ي ـق ــم .فــوجـهــه
أب ـ ــره ـ ــة ج ـ ـهـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة ع ـ ــن مـ ـك ــة ف ـق ــام
«يهرول» ورفض الهرولة ناحية مكة .وإذ
هم في انشغالهم حتى خرجت طيور من
ال ـب ـحــر تـحـمــل ث ــاث حـ ـج ــارة ،واح ـ ــدة في
مـنــاقـيــرهــم واث ـن ـتــان ف ــي أرج ـل ـهــم أصــابــت
جـمـيــع ال ـجـيــش ف ـحــاولــوا ال ـف ــرار وســألــوا
ال ـخ ـث ـع ـم ــي طـ ــريـ ــق ال ـ ـع ـ ــودة وأورد أه ــل
األخبار بيتًا شعريًا منسوبًا إليه جاء فيه:
أين املفر واإلله الطالب
واألشرم املغلوب غير الغالب.
ويقول الطبري:
«خرجوا يتساقطون بكل طريق ،ويهلكون
على كل منهل ،فأصيب أبرهة في جسده،
وخرجوا به معهم ،فسقطت أنامله أنملة
أنـمـلــة ،كـلـمــا سـقـطــت أنـمـلــة أتـبـعـتـهــا مــدة
تمث قيحًا ودمــا ،حتى قدموا به صنعاء،
وه ـ ــو م ـث ــل ف ـ ــرخ الـ ـطـ ـي ــر ،ف ـم ــا م ـ ــات حـتــى
انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون».
وكان الطبري ينهي كل فقرة بعبارة والله
أعلم .ومثل الطبري أقول :الله أعلم ،ولكن
أغلب الظن أن العرب سيظلون يرددون ما
قاله عبد املطلب مــن أن ليبانون فيرست
وجوردان فيرست والجمال واإلبل والنفط
فيرست ،أما بيت املقدس ،فله رب يحميه.
وما علينا إال أن نقبع مرتعدي الفرائص
فيما نحن نراقب حساباتنا في املصارف
ت ــزداد وفــي انـتـظــار املـعـجــزة وفــي انتظار
«طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مــأكــول» .وبـعــدمــا تهزم
الطير األبابيل إسرائيل وأميركا سنعود
إلـ ــى فـلـسـطــن وت ـص ـيــر األم ـ ــة ك ـل ـهــا تـحـ ّـج
ل ـل ـق ــدس وف ـل ـس ـط ــن ب ـك ــل حـ ــب وس ـ ـعـ ــادة،
وتنسى أنها ذات يوم حني كانت فلسطني
ّ
بـحــاجــة إلـيـهــم تـنــكــروا لـهــا مثلما تنكروا
ق ـبــل أل ــف وخـمـسـمـئــة س ـنــة لـلـكـعـبــة ،حني
أتتها جيوش االحتالل لتغتصبها .وآخر
دعواهم أن الحمد لله رب العاملني .وشكرًا
يا أهلنا ويا إخوتنا العرب.
* كاتب فلسطيني ـ نيويورك

