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بعد ربع قرن على أوسـلو  ...قف وفكر!
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ثقافة وناس

ثقافة المقاومة

«سأرقد هنا لألبد
أغني لك كل شيء امتنعت عن قوله
بينما كنا على قيد الحياة»
 -نيل هيلبورن -

مروان عبد العال *
اسـتـنــد ات ـفــاق أوس ـلــو ع ــام  1993إلــى
ع ـم ـل ـي ــة م ــركـ ـب ــة ومـ ـسـ ـبـ ـق ــة ،س ـب ـق ـهــا
توفير مستلزمات بناء األفق النظري
ل ـل ـت ـس ــوي ــة ،وفـ ـه ــم امل ـن ـط ــق ال ــداخ ـل ــي
ل ـل ـت ـج ــرب ــة ،ع ـب ــر قـ ــوانـ ــن االج ـت ـم ــاع
املـ ـتـ ـحـ ـكـ ـم ــة وامل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــددات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
وامل ــؤث ــرات الـخــارجـيــة ال ـتــي أسهمت
في تمهيد األرض أمامها ،واعتمدت
الــوســائــل وال ـفــرض ـيــات املـمـكـنــة .بما
ي ـل ــزم م ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـق ــوة الـصـلـبــة
كأداة عنفية أطلق عليها «كي الوعي»
التي لم تكن كافية لقتل روح التمرد
على االحتالل« .كي الوعي» هي االسم
الـ ـح ــرك ــي لـ ـلـ ـح ــروب واالجـ ـتـ ـي ــاح ــات
واالغـ ـتـ ـي ــاالت ال ـت ــي ش ـن ـهــا االح ـت ــال
ف ــي زم ــن أوس ـل ــو وف ــي ذات املـنــاطــق
املظللة باالتفاقات وبرعاية وضمانة
«دولية» كما هو االعتقاد واالجتهاد.
اجتياح الضفة وغــزة وقصف مقرات
ـدوان
واغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت واع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت وال ـ ـعـ ـ ً
ي ـس ـت ـمــر ،واالح ـ ـتـ ــال يـ ـ ــزداد ف ـجــاجــة
ً
وت ـ ـغ ـ ــوال ،ف ـم ـك ــون ــات ــه ج ــاث ـم ــة تــأكــل
األخضر واليابس ،والقوة دائمًا على
ج ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال .ل ـك ــن «كـ ــي ال ــوع ــي»
جعل من كل ممارسة عدوانية جديدة
تستولد حالة من التحدي واملقاومة،
فلكل فعل ردة فـعــل ،فكانت تستولد
حالة جديدة بأساليب وفئات جديدة
في املقاومة.

التالعب بالوعي ...السالم
مقابل الطعام
ل ــم ت ـكــن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «ك ــي ال ــوع ــي»

املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــدة إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوة الـ ـصـ ـلـ ـب ــة
وح ــده ــا ت ـم ــارس لـتـحـقـيــق الـتــرجـمــة
الصهيونية ألوسـلــو .لــم يفل فائض
ال ـ ـت ـ ـطـ ــرف الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي مـ ـ ــن ع ـضــد
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،ف ــارتـ ـف ــاع وت ـ ـيـ ــرة ال ـع ـنــف
الهمجي يعني تأجيج شعلة الكفاح،
ك ـم ـثــل م ــن يـ ـ ــداوي الـ ـن ــار ب ــال ـن ــار ،قد
أصـ ـ ــاب ج ـس ــده ــا ول ـك ـن ــه ظ ــل ع ــاج ـزًا
ع ــن ق ـت ــل روحـ ـه ــا وث ـق ــاف ـت ـه ــا .ول ـعــل
م ـس ـيــرات ال ـع ــودة ف ــي غ ــزة وال ـهـ ّـبــات
الشعبية في الخليل والقدس وحيفا
وتـنــامــي ح ـمــات املـقــاطـعــة وامل ـن ــاداة
بعزل الكيان في العالم بعد ربع قرن
عـلــى أوس ـل ــو ،هــي خـيــر ن ـمــوذج على
ذلك .إذًا إلى جانب استراتيجية «كي
الوعي» ،ال بد من تفعيل استراتيجية
ُ
«ال ـتــاعــب بــالــوعــي» ال ـتــي تـسـتـخــدم
فيها وسائل القوة الناعمة لتحقيق
االخـتــراق والسيطرة واحـتــال العقل
ً
وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ق ـت ــل ث ـق ــاف ــة املـ ـق ــاوم ــة.
أي ــن نـجــح وأي ــن فـشــل؟ ومـهـمــا بلغت
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــب واملـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــن مـ ـ ـح ـ ــاوالت تـفـسـيــر
سياقات أوسلو واملآالت التي وصلت
إلـ ـيـ ـه ــا ،ظ ـل ــت تـ ـ ــدور ف ــي ف ـل ــك ت ـبــرئــة
ال ـ ـ ــذات ع ـن ــد م ـع ــارض ـي ــه أو ال ـش ـعــور
بــالـنــدم عـنــد أصـحــابــه أو بــاسـتـمــرار
الذهنية االنتصارية بطريقة وهمية
أح ـيــانــا .رغ ــم أن ال ـتــرويــج لــه ب ــدأ من
موقف عبثي سـ ً
ـواء باعتبار اتفاقات
أوس ـل ــو االن ـت ـقــال ـيــة تـجـســد امل ـش ــروع
الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي وخ ـط ــوة على
طــريــق ال ــدول ــة الفلسطينية! لـكــن كل
ذلك بعدما تبخرت األوهام ،لم يسبر
غ ـ ــور دي ـن ــام ـي ــات «ال ـ ـحـ ــرب ال ــذك ـي ــة»
الـتــي خيضت للوصول إلــى النتائج
الكارثية التي نحن بصددها والتي
تشكل «صفقة القرن» خواتيمها غير
السعيدة.
ال ي ـن ـفــع الـ ـن ــدم وال ـل ـط ــم وال ــوه ــم وال

َ
ال ـش ـت ــائ ــم يـمـكـنـهــا أن ت ـح ــل «ال ـ ُـع ــق ــد
الـسـيــاسـيــة»! إن وج ــد لــه فــي النفس
هوى ،ولكن لن يجد في الواقع صدى.
م ــا ي ـف ـيــد ه ــو إج ـ ــراء ك ـشــف ح ـســاب،
وعدم معاندة واجب التقويم النقدي
كمهمة وطنية للمصالحة مع الــذات،
وم ـق ــارب ــة ال ـت ـح ــوالت الـعـمـيـقــة الـتــي
أح ــدثـ ـه ــا ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــرى ب ـع ــد ع ـقــديــن
ون ـصــف مــن ال ــزم ــن ،خــاصــة أث ــره في
الوعي الوطني ،ليس لتسجيل سبق
ص ـحــافــي يـعـلــن م ــوت ــه ،أو ه ــل نجح
بمنطق العدو أو فشل بمنطقنا؟ أما
وأن ــه قــد نجح فــي الــوصــول إلــى هذه
النتيجة؟! وقد قونن األرض واإلنسان
معًا فــي قيد االح ـتــال! ثــم هــل انتهى
االحـ ـت ــال؟ أم أن أوس ـل ــو ق ــد انـتـصــر
في تحقيق الكوميديا السوداء حيث
أع ــاد قلب املـعــادلــة بعد ربــع قــرن من
«األرض مـقــابــل ال ـس ــام» زم ــن الـتـيــه
في عبث املفاوضات ،فترافقت مقولة
«كـ ـ ــي ال ـ ــوع ـ ــي» مـ ــع مـ ـع ــادل ــة «األمـ ـ ــن
م ـقــابــل الـ ـس ــام» وم ـق ــول ــة «ال ـتــاعــب
بالوعي» محكومة بمعادلة «السالم
مـقــابــل ال ـط ـعــام»! ت ـبــدو ال ـيــوم بجالء
أكثر من أي وقت في عملية مقايضة
ب ـ ــن دع ـ ـ ــم األون ـ ـ ـ ـ ـ ــروا والـ ـتـ ـخـ ـل ــي عــن
ال ـع ــودة! ومـقــايـضــة اإلن ـســانــي بثمن
سـ ـي ــاس ــي ،وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدات األم ـي ــرك ـي ــة
م ـش ــروط ــة ب ــال ـت ـن ــازل ع ــن االس ـت ـقــال
الوطني واالستجابة للقيود األمنية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ن ـ ّـص ــت عـلـيـهــا
ات ـفــاقــات أوس ـل ــو ،ووص ـلــت الــوقــاحــة
إلى حد رهن التاريخ ورمزية األسرى
والـ ـشـ ـه ــداء وم ـع ـنــى «ال ـب ـط ــول ــة» إلــى
صناديق البنوك الدولية.
تحديات الفكر السياسي في القراءة
دقيق وصاخب.
لوضع ُمركب
املتأنية
ٍ
ٍ
م ـح ــاول ــة الك ـت ـش ــاف ك ـم ـيــة الـتـشــويــه
التي أحدثها هذا االنكسار التاريخي
ف ــي الـبـنـيــة الـسـيــاسـيــة واملـجـتـمـعـيــة

وال ـق ـي ـم ـي ــة .وك ـي ــف اس ـت ـخ ــدم أدوات
الـ ـق ــوة ال ـنــاع ـمــة لـتـحـقـيــق ال ـس ـي ـطــرة،
باملنهج الــذي حلله الباحث الروسي
سـ ـي ــرج ــي ق ـ ـ ــره  -مـ ـ ـ ـ ــورزا ف ـ ــي ك ـت ــاب
«التالعب بالوعي» .إذ استطاع املرء
بما يملكه من قــدرات فكرية ولغوية،
أن يـعــرف الــوعــي وأســالـيــب التالعب
ّ
به،
ويبي ديناميات التدمير الذاتية
كــوســائــل حــديـثــة للهيمنة والـتــأثـيــر
الروحي للناس وبرمجة سلوكهم ،بل
تغيير دوافـعـهــم وأهــدافـهــم والتحكم
بامليل التاريخي لألحداث ،والسيطرة
على الحافز الــروحــي بــاالتـجــاه الــذي
تريده السلطات النافذة.

اتفاق أوسلو … فشل أم نجح؟
ال ي ـن ـفــع ال ـ ـجـ ــدل ال ـب ـي ــزن ـط ــي وروم ـ ــا
تحترق ،عن معايير الفشل والنجاح،
وإن كــان قــد مــات أو مــا زال على قيد

آلة القياس الحقيقية للنصر
والهزيمة ،تتعلق بهزيمة الوعي
وليس بالهزيمة العسكرية
ال ـح ـيــاة؟ وه ــل ك ــان م ـم ـرًا إج ـبــاريــا أم
خيارًا طوعيًا؟ هل هو بداية الهزيمة
أم ن ـ ـتـ ــاج ل ـ ـهـ ــا؟ ه ـ ــل أن ـ ـهـ ــى ال ـ ـصـ ــراع
أم أع ـ ـ ــاده إلـ ــى ب ــدايـ ـت ــه؟ آلـ ــة ال ـق ـيــاس
الحقيقية للنصر والـهــزيـمــة ،تتعلق
ب ـه ــزي ـم ــة الـ ــوعـ ــي ولـ ـي ــس بــال ـهــزي ـمــة
العسكرية ،وحصيلتها يكون نصرًا
أو هــزي ـمــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،وث ـم ــة ب ـلــدان
تتحرر مــن االستعمار ولكنها تــرزح
تحت وط ــأة ثقافته إلــى زمــن وق ــرون.
لذا نقد الذهنية التي تستمر حتى لو
سقطت الوثائق ،الفكرة كانت صائبة
أو خاطئة ليس بالسهولة هزيمتها،
وك ــذل ــك ق ــد ي ـت ـحــول أوسـ ـل ــو كــوثـيـقــة

ون ـصــوص إل ــى خــرقــة بــالـيــة وبــاهـتــة
بانتهاء مدته القانونية واالنتقالية،
ولـ ـك ــن ث ـق ــاف ــة أوسـ ـل ــو ال تـ ـ ــزال ح ـيــة،
وإن ماتت تفاهمات أوسلو املنتهية
الصالحية لكن مفاهيم أوسلو ال زالت
حـ ّـيــة ت ــرزق وس ــاري ــة امل ـف ـعــول .لطاملا
ك ـ ــان م ـن ـط ــق االح ـ ـتـ ــال هـ ــو ت ـكــريــس
نـفـســه بـشـتــى ال ـط ــرق ،فـكـيــف إن كــان
قائمًا على نفي؟! مستقويًا بخيباتنا
ونــواق ـص ـنــا ون ـق ــاط ضـعـفـنــا وم ـيــزان
الـقــوى هــو نتاج ملــا فعلته أيدينا من
أخطاء ومنها خرافة تعتبر أن أوسلو
نـ ـه ــج وط ـ ـنـ ــي لـ ـتـ ـح ــري ــر األرض مــن
احتالل إحاللي!

الحل اإلقليمي ...اتفاق أوسلو
عربي!
ن ـ ـ ـ ــدرك خ ـ ـط ـ ــورة أه ـ ـ ـ ـ ــداف امل ـ ـشـ ــروع
ال ـص ـه ـي ــون ــي ال ـت ــوس ـع ــي ل ـل ـن ـيــل مــن
املنطقة بأسرها ،حتى لو كان محتجزًا
خـ ـل ــف ال ـ ـسـ ــور ال ـ ــواق ـ ــي وفـ ـ ــي «دولـ ـ ــة
ً
الغيتو» ،عمال بوصية شيمون بيريز
ً
(الحدود اآلمنة ليست بديال من العمق
اآلمن) وذلك من خالل اختراق العقول
وتعريب فكرة الكيان الصهيوني من
واقــع الحل اإلقليمي ،الــذي هو االسم
اآلخـ ــر الت ـف ــاق أوس ـل ــو ع ــرب ــي ،يــدمــج
ً
دوال عربية تحالفات إقليمية تكون
«اســرائ ـيــل» دول ــة مــركــزيــة فــي محيط
إقـلـيـمــي وت ـخ ـلــق ل ـهــا أدوات محلية
«للعمل األســود» تمنحها حق الحكم
داخ ــل غيتوات منفصلة .ومــا «غيتو
غ ـ ــزة» إال ت ـجــديــد ألوسـ ـل ــو املـنـتـهـيــة
م ــدت ــه بــأس ـلــوب أك ـث ــر اب ـت ـك ــارًا ،حيث
يعيد املشروع اإلمبريالي تجديد ذاته
أيـضــا بـمــزيـ ٍـد مــن االح ـتــال مستنفرًا
احـ ـتـ ـي ــاط ــه ال ــرجـ ـع ــي وب ــان ــدف ــاع ــات ــه
ال ـت ـط ـب ـي ـع ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاح ـيــة والـفـنـيــة
ف ــي س ـب ـيــل ت ـح ـســن ص ـ ــورة ال ـج ــاد،

وأنـ ـسـ ـن ــة الـ ـق ــات ــل وم ـ ـمـ ــارسـ ــة ال ـق ـتــل
املتسلسل لإلنسان واألرض والــروح
وتشويه صورة الضحية وشيطنتها
وتمزيق وحدتها وتماسكها وغايتها
الجامعة باعتبارها الخصم «العدو»
ال ـ ــذي ي ـس ـت ـحــق اإلبـ ـ ـ ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة.
هـ ـك ــذا ك ــان ــت ت ـع ـمــل اآللـ ـ ــة اإلع ــام ـي ــة
الصهيونية ومــا زال ــت وتـحــت ستار
ومظلة أوسـلــو! ولكن األســوأ
الـســامّ ،
مـ ــن ذلـ ـ ــك أن ـ ـهـ ــا ل ـي ـس ــت وحـ ــدهـ ــا مــن
يـ ـ ـم ـ ــارس م ـه ـم ــة الـ ــدعـ ــايـ ــة وت ـش ــوي ــه
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة عـ ـب ــر ال ـ ـتـ ــاعـ ــب امل ـن ـه ـجــي
ب ــال ــوع ــي بــاع ـت ـبــارهــا «إره ـ ــاب ـ ــا» ،بــل
واعتبار «الـعــدو» صديقًا وبالعكس،
بالطريقة التي وصفها جدعون ليفي
فــي «هــارتــس» «إنـهــا معركة مــن أجل
تسويد صورة الضحايا وإثارة الشك
في مسألة لجوئهم ،هي املعركة األكثر
وقاحة من بني املعارك».
ما ينفع أكثر من الندم ويفيد البالد
والعباد هو فضيلة االعتراف بالخط
الــذي أسهم في تقديم أوسلو كخيار
سياسي وليس خديعة وأداة الختراق
الوعي الفلسطيني والعربي ،انطالقًا
مــن تـجــزئــة وتـفـتـيــت ركــائــز امل ـشــروع
ال ــوطـ ـن ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وم ـضــاع ـفــة
ه ــذه الـفـضـيـلــة تـكـتـمــل بــال ـشــروع في
عملية تصويب املسار الخاطئ الذي
أسهم في إحباط الوعي الوطني لدى
الفلسطينيني عمومًا من الواقعني في
أسر االحتالل منذ  ،1948وإلى تخدير
الوعي عبر إشاعة التفاؤل بأن إقامة
سلطة وطنية فلسطينية على األرض
املـحـتـلــة بـعــد ( 1967الـضـفــة الغربية
وغ ــزة) ككيانية وطنية سـيــؤدي إلى
م ـضــاع ـفــة «ال ــوط ـن ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة»
مرات أخرى لدى الشعب الفلسطيني
ف ــي ج ـم ـيــع أم ــاك ــن وج ـ ـ ـ ــوده .م ــورس
عليه عملية مسح دماغ مبرمج فردي
وج ـمــاعــي تـحــت تـبــريــر أن ــه الـحـصــاد
املـ ــوضـ ــوعـ ــي املـ ـمـ ـك ــن ،واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
املـتــاح والقطاف املستحق ملــا أبدعته
ال ـثــورة املـعــاصــرة والـحــركــة الوطنية
الفلسطينية ،وخاصة مرحلة انتقال
مــركــز الـصــراع إلــى قلب الــوطــن وعبر
«االنـ ـتـ ـف ــاض ــة األولـ ـ ـ ـ ــى» – ان ـت ـفــاضــة
الحجارة  -لعام  1987ثم جاء اختبار
الوعي املحقق في سياق «االنتفاضة
ال ـث ــان ـي ــة» وم ـن ــذ  2001ح ـت ــى ،2004
واملعبر عنه بالشعار الناظم «الحرية
واالس ـت ـق ــال» ،وم ــا تــاهــا م ــن هـبــات
نضالية وإب ــداع ــات شعبية وأنشطة
كفاحية متنوعة.

الالوعي ...الرقيب الذي يشبه
«األخ األكبر»!

ً
( 1970ـ نقال
عن «أرشيف
ملصق
فلسطين»)

َ
ل ـ ـقـ ــد ج ـ ـ ــن ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول امل ـ ــانـ ـ ـح ـ ــة ك ــل
إمكانياتها املتاحة ملأسسة التسوية
وت ــرس ـي ــخ مـفــاهـيـمـهــا وخ ـل ــق قــاعــدة
اج ـت ـمــاع ـ َيــة م ـب ـن ـيــة ع ـل ــى إح ــداث ـي ــات
ثقافية وفرته االجتياحات األكاديمية
التي تسللت بني ثنايا املجتمع ،مزودة
بـحـجــج تــأهـيـلـيــة مـقـنـعــة وم ـخــادعــة
كونها تتجاهل الخصوصية الوطنية
بشكل ع ــام ،وتـشـتــرط إح ــداث تغيير
ف ــي ق ـيــم امل ـج ـت ـم ـعــات اإلن ـس ــان ـي ــة ،بل
احـ ـت ــال أفـ ـك ــاره ــا وت ـف ـك ـي ــك غــايـتـهــا
الجامعة واستبدال حقها التاريخي
ب ـم ـس ـم ـيــات زائ ـ ـفـ ــة ت ـت ـل ـخــص ب ـهــدف
دعــم مـسـيــرة ال ـســام ،وادع ــاء تسريع
حــل الــدول ـتــن! مــا يـحــدث فــي الــواقــع،
ّ
جـ ـع ــل أن هـ ـن ــاك ع ـم ـل ـي ــة سـ ـ ــام لـكــن
ب ـ ــدون س ـ ــام ،ومـ ـف ــاوض ــات م ــن أجــل
املـفــاوضــات ،واألس ــوأ هو سعة خيال
كـتـبــة سـيـنــاريــوهــات مـسـيــرة الـســام
ع ـن ــد الـ ـح ــدي ــث املـ ـتـ ـك ــرر عـ ــن «إحـ ـي ــاء
عـمـلـيــة الـ ـس ــام» ومـ ــا ت ـح ـتــويــه هــذه
الـســرديــة مــن القصص الـســاتــرة التي
تجرى خلفها عملية أكثر دراماتيكية
مل ـش ـه ــد ي ـل ـت ـه ــم امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن أراض ـ ـ ــي
الفلسطينيني ،وأكثر كوميدية ملشهد
فاضح يعمل على ترويض الواقع من
أجل إعاقـة ّ
أي حل ،وكذلك باستنفاد
مقولة ربط عملية التنمية باإلصالح.

لم يكن الواقع مسرحًا لتقديم عرض
عبثي لحصيلة رب ــع ق ــرن مــن عملية
أوس ـل ــو ،ب ــل تـشــريــح لـلــوعــي املـصــاب
بـلــوثــة ال ــوه ــم و االن ـب ـهــار والــده ـشــة،
وحـ ــالـ ــة نـ ـت ــج ع ـن ـه ــا ف ـ ـقـ ــدان امل ـن ــاع ــة
الــوطـنـيــة وخـلــق طبقة مــن املنتفعني
ّ
واملطبعني
والـفــاســديــن والـسـمــاســرة
والـ ــزبـ ــان ـ ـيـ ــة ،امل ـت ـش ـب ـث ــن ب ــامل ـص ــال ــح
ال ــذاتـ ـي ــة وال ـس ـل ـط ــوي ــة ع ـل ــى ح ـســاب
املصلحة الــوطـنـيــة واملستفيدين من
الوضع القائم باحتالله وانقسامه.
بــن الــوهــم والحقيقة ،هـنــاك مــن وقع
فــي فــخ املنسق األمـيــركــي لـقــوات أمن
السلطة الفلسطينية الجنرال دايتون
الــذي قاله ملعهد واشنطن عن وظيفة
الــدعــم املــالــي بــأنـهــا س ــوف تستخدم
«لـ ـتـ ـح ــري خـ ـ ـي ـ ــارات ل ـخ ـف ــض وجـ ــود
ال ـج ـيــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي» .ي ـتــرســخ في
الوعي الباطني أن هدف الدعم املالي
األم ـ ـيـ ــركـ ــي هـ ــو «خـ ـف ــض االح ـ ـتـ ــال»
ب ـي ـن ـم ــا الـ ـعـ ـقـ ـي ــدة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة وح ـس ــب
نـ ـ ـص ـ ــوص أوس ـ ـ ـلـ ـ ــو هـ ـ ــو «الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
ملـحــاربــة اإلرهـ ـ ــاب» .وظـيـفــة التمويل
لخدمة السياسة وليس العكس ،ولكن
ال ـت ـحــوالت االجـتـمــاعـيــة الـنــاتـجــة عن
هذا التمويل أسست لشكل من أشكال
الــاوعــي كــي يبقى رقـيـبــا غـيــر مرئي
ب ـمــا يـشـبــه «األخ األكـ ـب ــر» ف ــي رواي ــة
جــورج اوروي ــل .بــل إن آث ــاره الثقافية
املـضــادة تـتــرك بصماتها الـحــادة في
ت ــروي ــض وعـ ــي ال ـش ـخ ـص ـيــة الـقــابـعــة
تـحــت االحـ ـت ــال ،لـتـحــولـهــا تــدريـجـيــا
إل ــى شخصية م ـطــواعــة ومستجيبة
ومستكينة ،وإن استطاعت إلى إنسان
آل ـ ــي م ـب ــرم ــج «روب ـ ـ ـ ـ ــوت» ب ـم ــا يـشـبــه
هندسة «القبول» ،وكان قد أطلق عليه
صراحة «الفلسطيني الجديد» .هكذا
كان ُيتهم الشرق دومًا بالبربرية أمام
مدنية االستعمار!

غاية التسوية… إنهاء فكرة
فلسطين

ّ
هذا الوعي املشوه واملعاكس للوعي
االعتيادي الذي أنتج مزيجًا وحشيًا
مـ ــن امل ـع ــاي ـي ــر واملـ ـف ــاهـ ـي ــم كــأس ـل ـحــة
ال ـت ـنــويــم امل ـغ ـنــاط ـيــس ع ـبــر تـخــديــر
الوعي لتمرير ثقافة أوسلو املبنية
على خرافة بناء سلطة ومؤسسات
مــدن ـيــة واق ـت ـص ــاد ف ــي ظ ــل اح ـت ــال!
وخــرافــة أن تـكــون مـعــاهــدات أوسلو
ه ـ ــي جـ ـس ــر لـ ـلـ ـعـ ـب ــور نـ ـح ــو الـ ــدولـ ــة
ّ
املستقلة ،وأن األم ــوال التي تغدقها
الـ ـ ــدول ال ــراع ـي ــة لـلـتـســويــة ه ــي حقًا
لخفض االحـتــال ،بينما الغاية هي
ت ـحــويــر الـ ـص ــراع وت ـح ــوي ــل ال ـهــدف
مــن التمسك بالحق إلــى البحث عن
ّ
حـ ــل ك ـمــا أكـ ــد امل ـف ـكــر ال ـع ــامل ــي نـعــوم
ّ
ت ـش ــوم ـس ـك ــي بـ ـق ــول ــه إن ال ـع ـم ـل ـيــة
السياسية األميركية /اإلسرائيلية
تـهــدف إل ــى «إن ـهــاء فـكــرة فلسطني».
ه ـكــذا تـمــت هـنــدســة أوس ـلــو لغرض
احتواء الوعي االجتماعي وتطويع
إرادة ال ـت ـح ــرر ال ــوط ـن ــي ب ـمــا يـخــدم
م ـص ــال ــح وم ـ ـبـ ــادئ وإي ــدي ــول ــوج ـي ــة
ال ـ ـهـ ــزي ـ ـمـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ـم ـه ــا الـ ـق ــوى
امل ـه ـي ـم ـن ــة واملـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــرة وال ــراعـ ـي ــة
للمسيرة التسووية .وتكمن خطورة
ه ــذا الـتـحـكــم بــالــوعــي وق ــت اش ـتــداد
الـ ـ ـص ـ ــراع بـ ـه ــدف إغ ـ ــراق ـ ــه ب ــاألف ـك ــار
واملفاهيم املتناقضة ،والكلمات التي
تدل على معانيها .وهنا يظهر دور
الثقافة املضادة في تجريد فلسطني
مــن مـعــانـيـهــا ورم ــوزه ــا وتحويلها
إلــى «لــوغــو» ال يــدل عليها .قد يبدو
األمـ ـ ــر ب ـس ـي ـطــا ،ل ـك ــن ب ـن ــاء ال ـص ــورة
يـسـبـقــه اإلطـ ـ ــار امل ـن ــاس ــب ل ـه ــا ،وأي
قـ ــراءة فــي مــركـبــات ّوآل ـي ــات اخـتــراق
الوعي ،تستوجب منا فهمًا لعملية
وأدوات الـ ـقـ ـت ــل امل ـم ـن ـه ــج ل ـل ــرم ــوز
املـعـنــويــة كـمــا املــاديــة ومـنـهــا عملية
اع ـت ــداء عـلــى «ال ـلــوغــو» مــن الكوفية
كمشهد يــدل على هوية وشخصية
وقـضـيــة فلسطني ،ولـيــس «مــوديــل»
مغاير تمامًا لهذه الحقيقة ،ثم هوية
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حـضــاريــا ،إنما بضاعة أيديولوجية
استخدامية.

الوعي التحرري… تحرير الوعي

ً
( 1968ــ نقال
عن «أرشيف
ملصق
فلسطين»)

امل ـخ ـيــم ومـ ــا ي ـج ـســده ك ـشــاهــد على
ال ـق ـض ـيــة ،إل ــى ح ــال ــة ت ــرم ــز لـلـبــؤس،
وبؤرة توتر وخوف وإرهاب .صورة
املناضل إلى صورة موظف وسيادة
ال ـلــواء مـكــان الـفــدائــي ،واملــديــر مكان
الثوري ،وصراع على املوقع والرتبة
واملرتبة واملنصب واالستحواذ على
مكانة في السلطة ،يقتنع أصحابها
بأنها سلطة من دون سلطة ،فشلت
ف ــي مـنـطــق ال ــدول ــة وخ ـس ــرت منطق
الثورة.
بـ ـع ــد ربـ ـ ــع قـ ـ ــرن مـ ــن ثـ ـق ــاف ــة أوسـ ـل ــو
الـ ـتـ ـفـ ـكـ ـيـ ـكـ ـي ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ع ـ ـم ـ ـلـ ــت وف ـ ــق
س ـي ــاق ــات مـنـهـجـيــة واس ـت ـن ــدت إلــى
م ـقــدمــات وع ــوام ــل الـبـيـئــة الــداخـلـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وامل ـص ــال ــح الـطـبـقـيــة
َ
وحـتــى الـســايـكــولــوجـيــة عـبــر اللعب

تمت هندسة أوسلو لغرض احتواء
الوعي االجتماعي وتطويع إرادة
التحرر الوطني بما يخدم مصالح
ومبادئ وإيديولوجية الهزيمة
ّ
باملتخيل ،بعدما احتل العدو اللغة
السياسية الـجــديــدة فـصــار الشريك
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــام ،واملـ ـحـ ـت ــل هـ ــو الـ ـج ــار،
واألراضي هي مناطق ،والفلسطيني
ُي ّ
عرف بـ«سكان املناطق»! والبلدات
املحتلة هــي مناطق متنازع عليها.
تـ ــوزع ال ــوط ــن عـلــى حـ ــروف أبـجــديــة
وأرق ــام وج ــدارات وط ــرق وحــواجــز...
ال ــخ والــزعــامــة الـتـحــرريــة استبدلت
بــامل ـفــاوض املـخـضــرم أو الـخـبـيــر أو
كبير املفاوضني .ويتداعى التفكيك
صـ ــوب ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـت ـه ــدئ ــة ب ــدل
امل ــواجـ ـه ــة ،وامل ـص ــال ـح ــة ت ـحــل مـكــان
ً
الــوحــدة وهـكــذا دوال ـي ــك ...فـضــا عن
أسـ ـل ــوب اغ ـت ـي ــال أو اع ـت ـق ــال ال ـق ــادة
ورم ــوز الـنـضــال أو الــزعــامــة الـقــادرة
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ن ـف ـس ـهــا ب ـش ـك ــل ج ـيــد،
وغ ــالـ ـب ــا مـ ــا ي ـت ــم وص ـف ـه ــم مـ ــن قـبــل
شعبهم بــأنـهــم قــادة ورم ــوز وطنية
و«كاريزماتيون» .ويذكرنا بالعبث

برمزية تشي غيفارا وتحويلها إلى
صـ ــورة ف ــارغ ــة م ــن مـعـنــاهــا ومـجــرد
«لوغو» لالستهالك في سوق الغرب
الرأسمالي ومن ثم حرب على اللغة
واح ـتــال امل ـفــردات وعـبــرنــة األسـمــاء
واألمكنة ومناهج التعليم ...إلخ.

«اقتل الهندي واستثن الجسد»
قيل إنه في املجتمعات العادية ،يلجأ
امل ـت ـح ـك ـم ــون ب ــال ـق ـن ــاع ــات بـ ـق ــدر أق ــل
إل ــى الـعـنــف الـجـســدي ،ألنـهــم يحلون
الـ ـب ــرام ــج ال ــدع ــائ ـي ــة م ـح ــل ال ـتــره ـيــب
والقمع والعنف في املجتمعات التي
ت ـقــع ت ـحــت االحـ ـت ــال .ن ـتــذكــر اإلبـ ــادة
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ل ـل ـه ـن ــود الـ ـحـ ـم ــر خ ــاص ــة
وف ــق مـقــولــة «اق ـتــل الـهـنــدي واسـتـثــن
الجسد» ،تمامًا كما قــال برغمان عن
املوساد الصهيوني في كتابه
أســرار ً ّ
«اقتل أوال» إنه «يمكن تغيير التاريخ
مــن خــال قتل الـقــادة ،ولكن فــي كثير
م ــن األح ـ ـيـ ــان ل ـي ــس بــال ـطــري ـقــة ال ـتــي
تتوقعها» .لذلك ،جرى تشتيت ممنهج
للنواة الثقافية من أجل تقويض دور
ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ــوط ـن ــي وال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ال ـك ـت ـلــة ال ـح ــرج ــة الـ ــازمـ ــة لـلـتـغـيـيــر،
وهـ ــذه الـ ـن ــواة امل ـس ـت ـحــدثــة تـبـنــى من
خالل تفريخ املؤسسات املدنية وغير
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وتـ ـط ــرح ن ـف ـس ـهــا ك ـ ــأداة
مــدنـيــة بــديـلــة لـتـقــود ال ـنــاس والــوعــي
االع ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــادي تـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ،وتـ ـح ــركـ ـه ــم
للمطالبة بحقوقهم املدنية الفردية،
ولـيــس الـجـمــاعـيــة ،والـخــاصــة وليس
الوطنية .وأصبحت صفة «املستقل»
من لزوم التغيير املجتمعي وبديل من
السلطات السائدة بمختلف أنواعها،
وأصبح البحث والدرس والتمحيص
والقراءات املستفيضة واملتعددة وفي
ذات الـفـكــرة لــذات ـهــا ،وق ــد يحقق ذلــك
غاية التالعب بالوعي وجعل صحة
الفكرة يكمن في تكرارها وانتشارها
وتـ ــردادهـ ــا ول ـي ــس بــأصــال ـت ـهــا .لــذلــك
اس ـت ـح ــدث ــت أدوات م ـس ــاع ــدة وف ــرق
م ـه ـن ـي ــة م ـح ـل ـي ــة ت ــرويـ ـجـ ـي ــة ل ـث ـقــافــة
دخ ـي ـلــة م ــن خ ــال الـتـقـنـيــة الـحــديـثــة
ً
بديال من املؤسسة الوطنية الجامعة
حـيــث لــم تـعــد الــديـمـقــراطـيــة مقياسًا

بعد ربع قرن على أوسلو ،قف وفكر!
ال ـ ــذك ـ ــرى هـ ــي ص ــرخ ــة الس ـت ـخ ــاص
ّ
الــدرس التاريخي أن قتل الفكر أشد
ايـ ً
ـذاء من قتل الجسد ،ولكسر حاجز
الـعــدمـيــة مــن جـهــة ،والـحـلـقــة املفرغة
من جهة أخرى .دعوة لتحرير الوعي
م ــن الـخــديـعــة وال ـت ـشــويــه والـتــزيـيــف
والتالعب ،فاملراجعة املوضوعية هي
ً
صدق مع الذات أوال ،وهي وعي الذات
ثانيًا ،ودونها فإلى املزيد من مراكمة
الفشل والهزائم .فثقافة التسوية هي
الـتــي مـهــدت للتصفية ،ومـثــال تبني
ورغ ــم
ق ّــان ــون ال ـق ــوم ـي ــة ال ـع ـن ـص ــريّ .
أنــه جرعة ايديولوجية زائــدة وفرته
س ـن ــوات الـ ـه ــوان وال ـب ـي ـئــة اإلقـلـيـمـيــة
وال ــدول ـي ــة ال ــرخ ــوة ،لـكـنــه ل ــن يـخــرج
ال ـك ـي ــان م ــن أزمـ ـت ــه ال ــوج ــودي ــة ،وقــد
تطرح علينا مواجهة مختلفة بعدما
ت ـ ـعـ ـ ّـرى وج ـ ـهـ ــه الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ال ـق ـب ـيــح
نهائيًا أمام العالم.
لم تدفن بعد جثة أوسلو بعد إعالن
م ــوت ــه! ع ـل ـمــا أن إك ـ ـ ــرام املـ ـي ــت دف ـن ــه.
فـ ــإصـ ــدار ال ـن ـع ــوة ال ي ـك ـف ــي ،يـنـبـطــق
عليه صفة رائعة ماركيز «قصة موت
م ـع ـل ــن» ط ــامل ــا روحـ ـ ــه تـسـتـنـســخ مــن
ج ــدي ــد ف ــي م ــا يـسـمــى صـفـقــة ال ـق ــرن.
وامل ــراج ـع ــة ال ـن ـقــديــة لـيـســت تـعــويــذة
م ــن ال ـش ـي ـطــان ،فـقــط ي ـجــري املـطــالـبــة
بها كي تتحقق ،فمن يجرؤ على قرع
الـ ـج ــرس؟ وه ــل م ــن ف ـشــل ف ــي الـبـنــاء
يمكنه القيام باملقاومة؟ تلح الذكرى
وروح املسؤولية والشجاعة والنزاهة
الفكرية ودور العقل السياسي العربي
أن يـنـتـفــض عـلــى ال ـســائــد ّوأق ـل ـهــا أن
يقدم نقدًا ذاتيًا جريئًا وبــنــاء ،بعيدًا
عن «الطموح األعمى» الذي ال يرى في
اللوحة إال السواد دائمًا ،أو البياض
فـقــط .فــا ينبغي أن يـكــون الشخص
عـ ـل ــى ص ـ ـ ـ ــواب ف ـ ــي ج ـم ـي ــع األوق ـ ـ ـ ــات
وأن أس ـ ـبـ ــاب خ ـس ــارت ـن ــا يـتـحـمـلـهــا
غ ـي ــرن ــا ولـ ـي ــس ن ـح ــن أن ـف ـس ـن ــا ،وإال
ملــاذا وصلنا إلــى هــذه النتيجة؟ حني
يـكــون العقل ســاحــا ،فهو لــن يسمح
بــاسـتـخــدامــه ك ـمــادة اسـتـخــدامـيــة أو
اس ـت ـه ــاك ـي ــة ،وت ـح ــت رح ـم ــة خ ـطــاب
الغرائز والعواطف والوهم والعفوية
والنمطية ،الـتــي تتحكم بالفكر بدل
املـحــاكـمــة الـعـقـلـيــة .نـحـتــاج إل ــى هــذا
البعد العقلي ّ
املغيب قصدًا الذي يبقى
ّ
متسقًا علميًا وق ــوة معرفية فــي كل
األوقات بعيدًا عن التالعب بالرغبات،
وفي سياقات بناء الوعي الذاتي هو
عـمـلـيــة تـسـتـمــر م ــدى ال ـح ـي ــاة .وغـيــر
م ـجــد مـنـطــق االس ـت ـه ــانــة بــالـتـجــربــة
الكفاحية للشعب الفلسطيني مهما
كان مستوى من يتصدر دفة القيادة.
ّ
االكتفاء بالقول إن اوسلو فشل أو نجح
هي محاولة إلجهاض النقد وتنفيس
ل ـل ـمــراج ـعــة .وم ــن ه ـنــا ي ـب ــدأ ال ـس ــؤال
املرجعي في سبيل إعادة بناء الوعي
وترميم «الوطنية الفلسطينية» بكل
م ـقــومــات ـهــا ال ـن ـضــال ـيــة والـتـنـظـيـمـيــة
وال ـ ـن ـ ـظـ ــام ـ ـيـ ــة ،واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــادة الـ ـبـ ـن ــاء
الوطني عبر تمرد أخــاقــي يستعيد
ال ــذات ويـخــرجـنــا جميعًا مــن الحالة
الــراه ـنــة م ـعــا .وال ــدخ ــول فــي املنطقة
ال ــرم ــادي ــة بـ ــات يـتـطـلــب ح ـس ـمــا لكن
خ ـ ــارج ال ـن ـه ــج الـ ــرمـ ــادي ذات ـ ـ ــه ،إن ـمــا
برؤية استراتيجية واضحة وقيادة
كفوءة ملرحلة جديدة ،قادرة أن تقود
امل ــراج ـع ــة والـتـقـيـيــم ورصـ ــد معايير
ال ـن ـص ــر والـ ـه ــزيـ ـم ــة .ق ـ ـيـ ــادة مــؤه ـلــة
ب ــال ــوع ــي الـ ــذاتـ ــي والـ ـثـ ـق ــة بــال ـن ـفــس،
وب ــوج ــود ش ـعــور ق ــوي بـقـيـمــة الــذات
ّ
وق ــوة املـخـ ّـيـلــة واالب ـت ـك ــار ،ومـســلـحــة
بـ ـ ــالـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة وب ــالـ ـح ــق
ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي وحـ ـقـ ـيـ ـق ــة الـ ـتـ ـح ــدي ــات
املصيرية وتطلعات شعبنا.
* روائي وقيادي في الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني

