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الرا كنعان *
ه ــل ي ـك ـ ّـرر ال ـت ــاري ــخ نـفـســه أم ن ـك ـ ّـرر ـ ـ ـ ن ـحــن ـ
أخطاءنا؟ قبل السلطة الفلسطينية ،حاولت
إســرائـيــل ابـتـكــار نـمــوذج يساعدها فــي حكم
الفلسطينيني عـبــر «نـخـبــة» محلية ّ
تعينها
ّ
وتفصل لها مقاسات عملها ودورها ،لكن
هي
هذا النموذج أسقطه الفلسطينيون بوعيهم
قـبــل ن ـضــاالت ـهــم ...تـلــك الـتـجــربــة ك ــان اسمها
روابط القرى.
ل ــم ي ـكــن لـيـغـيــب ع ــن بـ ــال م ـنــاحــم مـيـلـســون،
ال ـ ــذي كـ ــان م ـس ـت ـشــار الـ ـش ــؤون ال ـعــرب ـيــة في
ال ـح ـك ــم ال ـع ـس ـك ــري اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أه ـم ـي ــة مــا
ط ــرح ــه ال ـح ــاك ــم ال ـع ـس ـك ــري مل ــدي ـن ــة الـخـلـيــل
يـغـئــال كــرمــون عـلــى مــأدبــة الـعـشــاء فــي أحــد
ليالي تـمــوز ال ـحــارة مــن عــام  ،1979فــي بيت
ال ـش ـيــخ مـحـمــد ع ـلــي ال ـج ـع ـبــري ف ــي الـخـلـيــل
حول إيجاد قيادات فلسطينية متواطئة مع
ال ـح ـكــم ال ـع ـس ـكــري اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وبــدي ـلــة من
«منظمة التحرير الفلسطينية» ،فهو الخبير
واملـتـخـصــص ب ــاألدب الـعــربــي واملـحــاضــر به
في الجامعة العبرية ،لذلك سارع إلى دراسة
ّ
التصورات العملية لتطبيقه
املقترح ووضع
على األرض.
جاءت فكرة روابط القرى إسرائيليًا بعد عدد
من األحداث التي دقت ناقوس الخطر خاصة
بعد انتخابات البلدية عام  ،1976التي فازت
فيها «قائمة لجنة التوجيه الوطني» املمثلة
عــن املنظمة .يـقــول بـســام الشكعة ،ال ــذي كان
رئيس بلدية نابلس« ،لقد حاول االحتالل من
أجل تحقيق غاياته طرح شعار الحكم الذاتي
من أجل تمريره وتطبيقه في األرض املحتلة،
لكنه فشل ،لذلك سعى ألن تتسلم البلديات
إدارة شؤون املواطنني الفلسطينيني ،فأجرى
انـتـخــابــات ب ـلــديــات فــي  1973ثــم انـتـخــابــات
أخرى في  ،1976كان من الواضح أن االحتالل
أراد ت ـط ـب ـي ــق الـ ـحـ ـك ــم الـ ـ ــذاتـ ـ ــي ك ـ ــي ي ـف ـصــل
فلسطينيي الداخل عن املنظمة في الخارج».
ي ـض ـي ــف ال ـش ـك ـع ــة ف ـ ــي شـ ـه ــادت ــه عـ ـل ــى تـلــك
املــرح ـلــة أن «ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة والـجـمــاهـيــر
بـ ــدأت م ـقــاومــة ه ــذه ال ـن ــواي ــا ،فـعـيـنــوا مــوعــد
االنتخابات ،وكانت الفترة التي مضت فترة
وعــي الجماهير حــول طبيعة الحكم الــذاتــي
وأهدافه ،واألخطار التي ترتبط به ...تشكلت
قــوائــم تشمل الـتـيــار الــوطـنــي مــن كــل الفئات
ونجحت قوائم لجان البلديات في كل املواقع
في الوطن».
ك ــان مــن ال ــواض ــح آنـ ــذاك أن إســرائ ـيــل ،وبـعــد
فشلها فــي الـسـيـطــرة عـلــى رؤس ــاء البلديات
ال ـ ـجـ ــدد ،س ـت ـس ـعــى لـتـشـكـيــل قـ ـي ــادة م ــوازي ــة
تتواطأ وسياساتها الداعية للسيطرة على
السكان وتمرير مخططاتها السياسية على
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،ب ـعــد إب ـع ــاد «مـنـظـمــة
التحرير» عن تمثيل فلسطينيي الداخل.
ح ــاول ــت إس ــرائ ـي ــل م ـم ــارس ــة ال ـض ـغ ــوط على
مجالس البلديات من أجل استعمالها أدوات
لـتـصـفـيــة ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ل ـكــن هــذه
امل ـجــالــس ق ــاوم ــت ،ف ـب ــدأ االحـ ـت ــال اتـهــامـهــم
بالتورط في النشاط السياسي.
ي ـ ــروي ال ـش ـك ـعــة أنـ ــه ع ـنــدمــا ت ـ ــرأس املـجـلــس
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ف ـ ــي ن ـ ــابـ ـ ـل ـ ــس ،ح ـ ـضـ ــر (الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
اإلسرائيلي الــراحــل) شمعون بيريز ليسلمه
أوراق الـتـعـيــن .ويـضـيــف« :ك ــان واض ـحــا من
كالمه (بيريز) أن شرط استمرارنا هو تطبيق
القوانني وقرارات السلطات اإلسرائيلية ،وأنا
قلت له بصراحة :نحن تحت احتالل وعالقتنا
باالحتالل تحددها القوانني الدولية واملحلية،
األمر الذي لم يرق له نهائيًا .أثناء العمل مع
الحكام العسكريني تكرر الكالم نفسه :من أجل
نجاحكم فــي مهمتكم عليكم ال ـتــزام تطبيق
القرارات العسكرية ،لكن موقفنا كان واضحًا
ّ
وصــري ـحــا مـنــذ ال ـي ــوم األول لـتـســلـمـنــا مـهــام
ّ
عملنا فــي املجالس :مهمتنا كما وكلنا بها
الشعب أن ال نطبق ال ـقــرارات العسكرية وأن
نطبق قرارات شعبنا واحتياجاته».
ب ـعــد زيـ ـ ــارة ال ــرئ ـي ــس امل ـص ــري ال ــراح ــل أن ــور
ُ
ال ـســادات ،وقبوله اتـفــاق كامب ديفيد ،كلفت
«لـ ـجـ ـن ــة الـ ـت ــوجـ ـي ــه الـ ــوط ـ ـنـ ــي» عـ ـل ــى أسـ ــاس
أنـهــا ق ـيــادة تمثل الـ ــذراع الـقــويــة فــي الــداخــل
للمنظمة ،وكانت تضم كل الفصائل واألحزاب
ومجالس البلديات ومــؤسـســات أخ ــرى .كان
هــذا قــوة نـفــوذ ضخمة للحركة الوطنية في
األراضي املحتلة ،األمر الذي دفع إسرائيل إلى
تجديد أساليبها ،لذلك شكلت روابــط للقرى
بديلة من مجالس البلدية و«لجنة التوجيه
الوطني» وأيضًا من املنظمة.
لـقــد وض ــع مـنــاحــم مـيـلـســون كــامــل خبرته
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خالل المقابلة مع بسام الشكعة (األخبار)

األكاديمية بما يحمله من معرفة بالعقلية
العربية وإمـكــانــات التأثير فيها ،وخبرته
العسكرية بكونه مستشارًا للشؤون العربية
لــدى الحاكم العسكري التي أثمرت معرفة
واسـ ـع ــة ب ـط ـب ـي ـعــة امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي،
ليحكم رؤيـتــه حــول تشكيل رواب ــط الـقــرى،
وأراد م ـن ـهــا ت ـح ـق ـيــق عـ ــدة أه ـ ـ ــداف أهـمـهــا
محاولة تهميش وتجاوز القيادة الوطنية
الفلسطينية ،التي كانت قد صارت شرعية
بــانـتـخــابـهــا ف ــي امل ـجــالــس ال ـب ـلــديــة ،ولـيــس
أخيرًا الدفع إلى تكريس «املناطقية» بإنشاء
هـ ـ ــذه ال ـت ـش ـك ـي ــات مـ ــن «امل ـ ـت ـ ـعـ ــاونـ ــن» مــن
القرى التي تقع خــارج صالحيات مجالس
البلدية ،وذلك في محاولة مكشوفة إلحداث
شرخ بني «املدينة» و«القرية» ،والبحث عن
شخصيات يمكنها أن تماثل الشخصيات
الوطنية التابعة لـ«منظمة التحرير» ،كما
يمكنها أن تؤدي هذا الدور بإتقان يجعلها
تنجح فيه.
وجــد ميلسون غايته في مصطفى دوديــن،
وه ــو وزي ــر ســابــق فــي الـحـكــومــة األردن ـي ــة،
وابـ ــن إحـ ــدى ال ـع ــائ ــات امل ـع ــروف ــة ف ــي بـلــدة
دورا ف ــي ج ـبــل ال ـخ ـل ـيــل ،ال ـ ــذي ل ـبــى طلبه
ووافق عليه ُليعلن تشكيل روابط القرى في
 ،1979وقــد أعطيت لها صالحيات واسعة
سـيــاسـيــة وخــدمــاتـيــة واق ـت ـصــاديــة ،لتكون
ً
بديال حقيقيًا من املجالس البلدية والقروية
التي لم تكن تخضع لرؤية إسرائيل.
وك ـم ــا ك ــان ــت ت ـلــك امل ـج ــال ــس أدوات ف ــي يد
«منظمة الـتـحــريــر» ،سـتـكــون ال ــرواب ــط أداة
في يد إسرائيل ،التي أعطت لدودين نفوذًا
كـبـيـرًا شـمــل حـتــى الـنـفــوذ األم ـنــي حـتــى لو
بـصــورة بسيطة .كــان الـهــدف منه واضحًا،
وه ــو تــرويــع الـسـكــان ،ومـقــابــل ه ــذا النفوذ
ثمة ثمن واضح هو «إعادة توجيه السلوك
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي» ل ـي ـص ـي ــر وف ــق
رغبتها وسياساتها املختلفة.
إن الـ ــرؤيـ ــة اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مل ـي ـل ـس ــون فــي
التعامل مع فكرة روابــط القرى كانت تنبع
مــن رؤي ـتــه إل ــى الـعـنــاصــر املــركــزيــة الـثــاثــة
الـ ـت ــي رأى م ـي ـل ـس ــون أنـ ـه ــا تـ ـح ــدد الـ ـ ــوالء

سعيد ياسين وكان رئيس بلدية عصيرة

السياسي الفلسطيني ،أي املــال ،والتوصل
إلــى مراكز الـقــرار ،والـقــدرة على إلقاء القدر
األكبر من ُ الخوف في نفوس السكان ،وهذه
جميعها أعطيت لروابط القرى في جرعات
م ـتــزايــدة بــال ـتــدريــج ،كـمــا ح ــدده ــا الـبــاحــث
جيفري أرونسون.
إن مـحــاوالت إسرائيل اللعب على األصــول
العائلية و«املناطقية» لم يكن لها تأثير في
الشكعة تـحــديـدًا ،الــذي كــان فــي ذلــك الوقت
ق ــائ ـدًا ل ــ«م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر» ف ــي األراض ـ ــي
املـحـتـلــة ،كـمــا وص ـفــه ال ـج ـنــرال دانـ ــي م ــاط،
ال ـ ــذي كـ ــان آنـ ـ ــذاك م ـن ـســق أن ـش ـطــة الـجـيــش
اإلســرائـيـلــي فــي األراض ــي املحتلة .ومــع أن
األخـيــر كــان يــرجــع بــاألســاس إلــى مــا كانت
هذه العائالت تلقاه من احترام واضح داخل
ّ
املجتمع الفلسطيني ،فإنه كان يعلم أيضا
طـبـيـعــة ال ـح ـس ــاس ـي ــات ال ـش ــدي ــدة ب ــن تـلــك
العائالت ورغبة كل منها في تصدر العمل
السياسي العام.
ً
الشكعة ،مثال ،ينحدر من إحــدى العائالت

ُ
أريد من الروابط
إضعاف صالحيات البلديات
وإحداث شرخ بين «المدينة»
و«القرية»
عجز ميلسون رغم عقليته
االستشراقية وخلفيته
األكاديمية والعسكرية عن
كسب الشكعة

املعروفة واملرموقة في مدينة نابلس ،وهذا
مــا حــاول الحاكم العسكري للمدينة آنــذاك
صنعه حــن طلب لـقــاء الشكعة فــي مكتبه.
ي ـقــول األخ ـي ــر« :دع ــان ــي ال ـحــاكــم الـعـسـكــري
وك ـ ـ ــان اسـ ـم ــه مـ ـص ــاف ــي ،وح ـي ـن ـم ــا وص ـلــت
كــان أمــامــه مجموعة مــن األوراق ،فقال لي:
بسام نحن حرنا في أسباب املظاهرات في
نابلس ،وبعد استخدام مخابراتنا وجدنا
أنك السبب ،وأن هناك عائالت تتظاهر ضد
عائلتك وهــي عائلة امل ـصــري؛ فــي محاولة
لــإيـقــاع بيننا .قـلــت لــه مــا يـجــب أن تعرفه
أنكم غرباء في هذه البلد وأنتم احتالل وال
تعرفون الوضع االجتماعي في مدينتنا .إن
ً
في دار املصري  12رجال ينادونني بخالي،
ك ـمــا أن نــائ ـبــي ف ــي ال ـب ـلــديــة ه ــو م ــن عــائـلــة
ً
املصري ،ظافر املصري ،وكان هذا الرد كفيال
بإنهاء املقابلة إلخفاق الهدف منها».
لـقــد ك ــان م ــن ال ــواض ــح أن مـيـلـســون بكامل
خبرته وعقليته االستشراقية ،التي تتعامل
مــع الــواقــع الفلسطيني بحرفة املستشرق،
وذك ــاء األكــاديـمــي ،وحسم العسكري ،عجز
ع ــن الـتـعــامــل م ــع ب ـســام الـشـكـعــة بوطنيته
وش ـ ـعـ ــوره ال ـن ـض ــال ــي وقـ ـ ــوة ص ــوت ــه كــونــه
مـنـتـخـبــا م ــن أبـ ـن ــاء شـع ـبــه ول ـي ــس مـعـ َّـيـنــا.
لقد كــان يحمل في داخله قــوة أبناء شعبه
الفلسطيني عــامــة ،وأب ـنــاء مدينته نابلس
خاصة ،وهنا يبدو ملحوظًا الشرعية التي
كــان يحظى بها هــؤالء الـقــادة والـقــوة التي
ك ــان ــوا يـمـتـلـكــونـهــا ف ــي ت ـلــك املــرح ـلــة خــال
تـعــامــل االح ـت ــال مـعـهــم ،ورف ـض ـهــم إم ــاءه
وتهديده ،مقابل غيابها في هذه األيام.
بــالـتــوازي مــع ذلــك ،باشر مصطفى دوديــن
العمل على نشر فكرة الــروابــط وتعميمها
ف ــي مـخـتـلــف امل ـن ــاط ــق ف ــي ال ـض ـفــة املـحـتـلــة
بعد تشكيله رابطة القرى في الخليل ،التي
ح ــاول تمريرها فــي الـبــدايــة بــن املواطنني
مــن خــال اإلع ــان ظاهريًا أنها تعمل على
التنمية الريفية ،واستند بها إلى الجمعية
الزراعية التي كان يترأسها شقيقه.
بعد النجاح النسبي للرابطة فــي الخليل،
توسعت الــروابــط لتصير في سبع مناطق

