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مقالة

قمة إسطنبول :دليلك لكشف االستحمار
أحمد حسن*

الجنود ،لكن الحلقات العسكرية التي
تلتف حــولــه وتـتــوســع شيئًا فشيئًا
تمنعهم مــن ذل ــك .فــي ه ــذه اللحظة،
يرفرف علم فلسطيني آخر من جديد،
وتعاد الكرة ،وتزداد االعتقاالت ...إلى
أن تطاول املتظاهرين.
بجانب باب العمود ،الذي ّ
تحول إلى
أهــم الباحات رمزية في التظاهرات،
ثـمــة ش ــارع الـسـلـطــان سليمان الــذي
ّ
يحده من الشمال .وهناك ،ال يقتصر
ت ـف ــري ــق امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ع ـل ــى قـمـعـهــم
وتهديدهم باالعتقال ،إذ تدخل فرقة
الـخـيــالــة الـتــابـعــة لـشــرطــة االح ـتــال:
خـ ـي ــول سـ ـ ــود ذات عـ ـض ــات بـ ـ ــارزة

تحولت مسيرة
ّ
باب العمود إلى
حالة يومية لدى
أهل القدس

بـ ـط ــول ال ي ـق ــل ع ــن م ـت ــري ــن ون ـصــف
م ـتــر ،إذا اقـتــربــت مـنــك تـشـعــر كأنها
لم تعد تلك الحيوانات اللطيفة التي
ُ
تربى ويألفها اإلنسان ،فهي تتربص
بــاملـتـظــاهــريــن وتـحـقــد عـلـيـهــم حـقـدًا
ربما كــان يعادل حقد اإلسرائيليني،
وهي ال ترعبهم وتهاجمهم فقط ،بل
تغرقهم بفضالتها ،ربما لتزيد أملهم
النفسي.
كل ما سبق صــار مشهدًا يوميًا في
املدينة املحتلة ،منذ اعتلى الرئيس
األم ـيــركــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،منصته
وألـقــى خطابه ال ــذي قــال فـيــه« :حــان
الوقت ألن نتعرف بالقدس عاصمة
إلســرائـيــل» ،فــي الـســادس مــن كانون
األول ال ـجــاري ،لتنتفض مــن بعدها

لـلـشــؤون اإلســامـيــة إلــى إسطنبول،
ومنعوا تغطية الحدث عبر وسائلهم
ً
اإلع ــامـ ـي ــة ،وبـ ـ ـ ــدال م ــن ذلـ ـ ــك ،أم ـ ــروا
ببث قـصــةٍ أخ ــرى حــول تغطية قناة
حـتـجــاجــات ال ـقــدس التي
الـجــزيــرة ال َّ
وصفوها بأنها كانت تحريضًا على
العنف».
وب ـن ـظ ــر الـ ـك ــات ــب الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،ف ــإن

ضغط السيسي
على عباس حتى
ال يرأس الوفد
الفلسطيني

ش ــوارع الـقــدس ،خاصة فــي الجمعة
األولى بعد إعالن ترامب.
ول ـي ــوم الـجـمـعــة قـصـتــه ف ــي ال ـقــدس،
إذ يجتمع الفلسطينيون القادمون
م ــن م ــدن الـضـفــة وال ــداخ ــل وال ـقــدس
ن ـف ـس ـه ــا ،بـ ـع ــد ف ــراغـ ـه ــم م ـ ــن ص ــاة
الجمعة في املسجد األقصى ،وتبدأ
ه ـتــافــات ـهــم لـتـسـيـطــر ع ـلــى ســاحــات
املسجد ،ثم يـقــررون أن ينطلقوا في
مـسـيــرة بــاتـجــاه ب ــاب ال ـع ـمــود .سيل
بـشــري يـكــاد يـجــرف كــل مــا يعترض
ط ــريـ ـق ــه ،ب ـخ ـط ــى مـ ــوحـ ــدة ت ـجــدهــم
م ـتــراصــن ح ـتــى ب ــاب ال ـن ــاظ ــر ،أحــد
أبواب األقصى ،لكن أمام هذا املشهد
ثمة جند كثيرون ،مع ذلك ،ينكمشون
عـ ـل ــى أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم وي ـ ـت ـ ـشـ ــرذمـ ــون فــي
زاويــة الباب وال يحاولون اعتراض
املتظاهرين.
م ــن حــال ـفــه ال ـح ــظ وكـ ــان ف ــي مـقــدمــة
املـسـيــرة شـعــر كــأنــه ذو ق ــوة خــارقــة،
ف ــآالف الفلسطينيني واملسلمني من
ج ـن ـس ـي ــات أخ ـ ـ ــرى كـ ــانـ ــوا ي ـس ـي ــرون
ّ
وراءه ،م ــا ي ــدف ـع ــه أل ي ـن ـه ــزم أم ــام
الحاجز العسكري وعشرات الجنود
الــذيــن أغـلـقــوا طــريــق ال ــواد الواصلة
ب ــن ب ــاب ال ـع ـمــود واألقـ ـص ــى ،ليقرر
ّ
بــذلــك اخـ ـت ــراق ال ـحــاجــز مـهـمــا كــلــف
الثمن.
في املقابل ،يتراص جنود االحتالل
أك ـثــر وأك ـث ــر كـلـمــا اق ـتــربــت املـسـيــرة،
ومـ ـ ــن يـ ـش ــاه ــد وق ـف ـت ـه ــم ي ـع ـت ـق ــد أن
ن ـم ـلــة ال تـسـتـطـيــع اخ ـت ــراق ـه ــم ،لكن
سرعان ما يتهاوى هذا الظن ،عندما
تـصـيــر امل ـســافــة ص ـف ـرًا بـيـنـهــم وبــن
املـتـظــاهــريــن .هنا يـبــدأ ال ـعــراك الــذي
ال يـثـنــي امل ـت ـظــاهــريــن ع ــن الــوصــول
إل ــى ب ــاب ال ـع ـم ــود ،ل ـي ـبــدأ سـيـنــاريــو
االح ـ ـت ـ ـشـ ــاد وال ـ ـه ـ ـتـ ــاف واالع ـ ـت ـ ـقـ ــال
والقمع املجنون ...في مشهد مقدسي
يومي ،االختالف الوحيد فيه أن كل
يوم ثمة معتقلني آخرين يستبدلون
مـكــان مــن خــرجــوا فــي األمـ ــس ،فيما
يزيد االحتالل عدد جنوده وحواجزه
بقدر ما يستطيع.

ّ
األهم من ذلك أن «إسطنبول وضعت
األسـ ـ ـ ــس إلع ـ ـ ـ ــادة اصـ ـطـ ـف ــاف الـ ـ ــدول
الـعــربـيــة ،ولـفـتــت األن ـظــار إل ــى رفــض
اث ـن ــن م ــن ال ـ ـقـ ــادة الـ ـع ــرب امل ــؤي ــدي ــن
لـلـغــرب ،هـمــا امل ـلــك األردنـ ــي عبدالله
الثاني والرئيس الفلسطيني محمود
عـبــاس ،ملــوقــف حلفائهما املعتادين
ف ــي واشـ ـنـ ـط ــن» .وأوض ـ ـ ـ ــح ،ف ــي ه ــذا
املـجــال ،أن «امللك عبدالله هو رئيس
ثاني دولةٍ عربية تعترف بإسرائيل،
َّأم ــا عـبــاس فهو الزعيم الفلسطيني
الذي ّ
كرس حياته للتفاوض على حل
الدولتني ،الذي لم يعد متاحًا اآلن».
كــذلــك ،أش ــار إلــى أنــه «إدراك ــا ألهمية
م ـ ــا ك ـ ـ ــان عـ ـل ــى وش ـ ـ ــك ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوث فــي
إسطنبول ،بذلت السعودية ومصر
جهودًا ُمضنية ملنع عبدالله وعباس
مــن الــذهــاب» ،موضحًا أن «التقارير
ُ
أفادت بأن عبدالله وعباس استدعيا
اجتماع عاجل في القاهرة ،لكن
لعقد
ٍ
لم ِّ
يلب الدعوة سوى عباس».

«ما فعله هذا البيان يوم األربعاء هو إظهار التوافق الدولي الحقيقي
حول هذا املوضوع (القدس) ،و(إظهار مدى) املعارضة والنقد
(للواليات املتحدة)».
من لقاء للسفير الفلسطيني في واشنطن مع برنامج «أب فرونت»
على «الجزيرة اإلنكليزية» ( ٨ديسمبر /كانون األول .)٢٠١٧
َ
لننس للحظة كيف حاول السفير الفلسطيني في واشنطن اإليحاء
بأن قرار ترامب (اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني) هو
في الحقيقة «انتصار» للفلسطينيني ،قبل أن يدفعه املحاور إلى
الخجل والتراجع ،ونسأل :هل تابعت مؤتمر قمة منظمة التعاون
اإلسالمي الطارئ الخاص بالقدس؟ هل انطلى عليك األداء املسرحي
ً
لعباس وإردوغان تحديدًا؟ هل َص َّدقتهم ،ولو قليال؟ حسنًا ،لدى
اختصاصيي علم النفس االجتماعي تشخيص دقيق لحالتك.
لألسف :لقد جرى استحمارك.
و«االستحمار» ،كما االستعمار (وهو من االستعمار أيضًا) ،يقول
علي شريعتي صاحب املفهوم ،نوعان أيضًا ،قديم وجديد /حديث.
واالستحمار الجديد /الحديث ،بعكس القديم ،أصبح «معززًا بالعلم،
باإلذاعة َوالتلفزيون ،بالتربية والتعليم وبجميع أشكال وسائل
اإلعالم ،باملعارض وبعلم النفس الحديث ،بعلم االجتماع ،وبعلم النفس
ّ
التربوي! صار فنًا دقيقًا مجهزًا بالعلم ،ومن هنا تصعب معرفته
لصعوبته ودقته» (النباهة واالستحمار ،ص .)٤٤ :أي إن االستحمار،
كمفهوم ،ينتمي إلى نفس فئة مفاهيم «الهيمنة» ،و«الوعي الزائف»،
و«األيديولوجيا» ،والدعاية ،وبالتالي هو غير منفصل عن السياق
السياسي واالجتماعي (الطبقي) وحتى التاريخي للصراع الدائر،
َ
واملستعمر.
املستعمر
ويحدث بني الطبقات وعبر الطبقات ،كما بني
ِ
واالستحمار ،كما هو عند شريعتي ،نقيض النباهة الفردية (إدراك
الذات) والنباهة االجتماعية (الوعي السياسي وشعور الفرد بمرحلة
املصير التاريخي) .والعدو ،بكل أشكاله يعمل ،كما يقول شريعتي،
على سلبنا الوعي األول والوعي الثاني «وال يعوضنا عنهما إال
ً
ً
جهال وفقرًا وذال» .لذلك ،فأي «دعوة» ،يقول شريعتي ،أو «كالم
أو تقدم ،أي حضارة أو ثقافة وأي قدرة تكون خارجة عن إطار
هاتني الدرايتني ،ليست إال تخديرًا لألفكار» (ص .)٤٣ :وهكذا يجري
ّ
تسخير االنسان كما يسخر الحمار.
ً
لهذا ،فحني قال عباس ،مثال ،في دعوته التطبيعية للمسلمني لزيارة
القدس تحت االحتالل ،إن «زيارة السجني ليست كزيارة السجان»
كان حقًا يمارس علينا تمرينًا وقحًا في االستحمار .وحني طالب
ّ
تصر على
«دول العالم بمراجعة اعترافها بدولة إسرائيل ما دامت
مخالفة قواعد القانون الدولي ،وخرق جميع القرارات الدولية منذ
إنشائها عام  »١٩٤٨فيما هو لم يهدد حتى بسحب اعتراف «منظمة
التحرير» بالكيان الصهيوني ،كان هذا ،أيضًا ،محاولة اخرى في
االستحمار .وكذلك األمر حني قال« :نقول لإلسرائيليني إنه في حال
استمرار االنتهاكات ،فإننا غير ملتزمني أي اتفاق بيننا وبينهم» ،أو
حني طالب بـ«دعم مساعي دولة فلسطني في االنضمام إلى جميع
املنظمات واملعاهدات الدولية باعتبارها حقًا طبيعيًا لها ،وبهدف
تثبيت وجود دولة فلسطني في النظام الدولي» ،فهو كان يتبع
أساسيات و«ألف باء» من «دليل االستحمار».
بكلمات أخرى ،إذا كان هناك اآلن منشور على صفحتك في
ً
«فيسبوك» ،مثال ،بعنوان «خطاب الرئيس عباس التاريخي في قمة
منظمة التعاون اإلسالمي» مع وصلة لهذا الخطاب ،فأنت ببساطة

من هنا ،كشف الكاتب البريطاني أن
مصادر مطلعة أخبرته بأن «السيسي
ض ـغــط ع ـلــى ع ـب ــاس ح ـتــى ال ي ــرأس
ال ــوف ــد الفلسطيني إل ــى إسـطـنـبــول،
بهدف تقليل أهمية املؤتمر» .وقــال:
«مل ـســاعــدتــه ع ـلــى رف ــض دع ــوت ــه إلــى
إس ـط ـن ـب ــول ،انـ ـتـ ـش ــرت أن ـ ـبـ ـ ٌ
ـاء زائ ـف ــة
َّ
تفيد ب ــأن عـبــاس قــد أصـيــب بجلطةٍ
َّ
دماغية ،لكن عباس تجاهل كل هذا».
ُ
ـدع ـ َـي امللك
وف ــي الــوقــت نـفـســه« ،اس ـ ُـت ـ ِ
عبدالله إلــى الــريــاض وطــولــب بعدم
ح ـضــور ق ـمــة إس ـط ـن ـبــول .ول ــم يلبث
امللك عبدالله سوى بضع ساعات في
الرياض ،ثم غادر إلى إسطنبول».
فقد بعث حضورهما
ووفــق الكاتبً ،
املـ ــؤت ـ ـمـ ــر رسـ ـ ــالـ ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة
َّ
وأمـيــركــا «تـفـيــد ب ــأن ات ـفــاق الــريــاض
ٌّ
م ــع ت ــرام ــب ال يـقـبـلــه ك ــل م ــن األردن
وفلسطني ،وتــدعــم ال ــدول اإلسالمية
هذا القرار».
(األخبار)

مصاب بحالة استحمار مستعصية مع سبق اإلصرار والترصد،
و«عظم الله أجر أهلك وشعبك فيكّ ،
وعوضهم عنك خير منك».
لكن هناك ،للحقيقة ،أيضًا ،عبارات الفتة في كلمة عباس يصعب
جدًا تصنيفها ضمن فئة «االستحمار» ،أو حتى ضمن فئة «قمة
االستحمار» .فحني قال عباس« :وال يفوتني اإلشادة بمواقف اململكة
العربية السعودية الثابتة إلى جانب شعبنا وقضيتنا ،وهذا ما أكد
عليه خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز وولي
عهده في زيارتي األخيرة للسعودية» ،فيما وسائل اإلعالم تنقل في
ذات الوقت هتافات املتظاهرين في الضفة الغربية وهم يشتمون ابن
ً
سلمان ويصفونه بالخائن ،فهو لم يكن يستحمر .هنا دخلنا مجاال
آخر ينتمي إلى املسخرة والهزل واالستهبال ،أكثر منه لالستحمار
(وهذا غير مشمول في دليل كشف االستحمار) ،إال إذا كان عباس،
طبعًا ،يختبر منهج االستحمار على سلمان وابن سلمان ،هذه املرة.
لكننا لن نعرف مدى فعالية هذا االختبار العباسي ،طبعًا ،حتى يفك
الله كرب الزعطوط وتسمح له أميركا بالتغريد مجددًا بجواهره،
فنتعرف إلى خبايا نظام بادية الظلمات.
لكن ،ولإلنصاف ،لم يكن محمود عباس الوحيد الذي لجأ إلى
استراتيجية االستحمار هذا األسبوع .فإذا استمعت إلى أي مسؤول
فلسطيني أو عربي ،أو إلى محلل أو معلق سياسي ،أو حتى إلى
معلق غربي يرفض قرار ترامب ألنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي»
فلقد كان يمارس عليك االستحمار بالتأكيد .وليس هذا فقط
ألن انتهاك القانون الدولي هو الرياضة األميركية (والصهيونية)
املفضلة ،بل ألن في هذا التوصيف محاولة لتغطية وتزوير معنى
القرار الحقيقي الذي حسم ما يسمى «قضايا الحل النهائي» بال
تفاوض ،وأفرغ ،بالتالي ،كل عملية التفاوض من معناها .وإذا
استمعت إلى تصريحات رياض املالكي ،أو حنان عشراوي ،أو
صائب عريقات ،وغيرهم ،وشاهدتهم يتحدثون بغضب عن انتهاك
الشرعية الدولية ،وتحديدًا إذا سمعتهم يهددون ويتوعدون الكيان
الصهيوني وأميركا اإلمبريالية بـ«االنضمام إلى املنظمات الدولية
كطريق بديلة للدولة» ،أو بتقديم «شكوى ملجلس األمن ضد الواليات
املتحدة» ،فلقد كانوا يمارسون رياضة االستحمار هم أيضًا .وإذا
استمعت إلى مسؤول فلسطيني من تنظيمات غير حزب السلطة
(غير «فتح») يتهرب من إعطاء موقف واضح وصريح حول ما قاله
عباس قبل وأثناء قمة إسطنبول فهذا استحمار .وإذا شاهدت أو
استمعت إلى مسؤول فتحاوي يتبرأ من مواقف السلطة بتمييزها
عن مواقف حركة فتح ،فعليك أن تعرف أن هذا العبقري يستحمرك
عينك عينك.
لكن ملك االستحمار بال منازع هذا األسبوع (وفي أغلب األسابيع،
في الحقيقة ،منذ سبع سنني) كان «املتعنتر» دائمًا وأبدًا ،خليفة
«اإلخوان املسلمني» وأمير الجنود اإلنكشاريني ،رجب طيب إردوغان.
وإذا كنت ممن انطلت ،وما زالت تنطلي عليهم ،بهلوانيات إردوغان
هذا ،فأنت ضحية لنوع خاص من االستحمار شارك فيه وبفعالية
بعض اإلعالم العربي ،ولعبت الخطابة وفن االستعراض وعلم النفس
وعلم االجتماع أدوارًا مهمة في خداعك .ولقياس درجة استحمارك
الفعلي ّ
كميًا ،افحص كل حساباتك على وسائل التواصل االجتماعي
واحسب كم صورة ووصلة وتعليقًا لك عن «أمير املؤمنني» .أما
لقياس درجة استحمارك نوعيًا ،فابحث في بيتك ،وانظر إن كنت
ّ
تعلق له (إردوغان) صورة على أحد الجدران .أما إن ثبت استحمارك
كميًا ونوعيًا ،فال رجاء منك وال أمل فيك .عظم الله أجركم.
* كاتب فلسطيني
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