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شذرات
إداريـ ـ ـ ــة ف ــي ال ـض ـف ــة :رابـ ـط ــة ق ـ ــرى الـخـلـيــل
ب ــرئ ــاس ــة مـصـطـفــى دودي ـ ـ ــن ،ورابـ ـط ــة قــرى
بيت لحم برئاسة بشارة قمصية ،ورابطة
قـ ــرى ن ــاب ـل ــس ب ــرئ ــاس ــة جـ ـ ــودت ص ــوال ـح ــة،
ورابـ ـط ــة ق ــرى طــول ـكــرم بــرئــاســة مصطفى
مرزوق ،ورابطة قرى رام الله برئاسة جميل
الخطيب ،ورابطة قرى جنني برئاسة يونس
الـحـنـتــولــي ،وراب ـطــة ق ــرى قباطية برئاسة
محمد الراغب.
لقد كان النجاح النسبي للروابط نابعًا من
اإلجراءات التي مارستها سلطات االحتالل
بسحبها الـصــاحـيــات الـتــابـعــة للمجالس
البلدية كمنح رخص البناء ،باإلضافة إلى
ام ـت ـيــاز تـقــديــم طـلـبــات ل ـ ّـم الـشـمــل وإص ــدار
التصاريح ،كما أعطتها صالحيات تتعلق
بالتعليم والصحة ،األمــر الــذي دعــاهــا إلى
ت ـط ــوي ــر هـيـكـلـيـتـهــا الـتـنـظـيـمـيــة لـتـنــاســب
عملها ،ثــم إص ــدار صحف ناطقة باسمها
ومـعـ ّـبــرة عــن رؤيـتـهــا السياسية ك ــ«امل ــرآة»
و«أم القرى».
رابطة القرى في نابلس (عصيرة الشمالية)
تأخرت عن مثيالتها من الروابط في الضفة،
فقد أنشئت بقيادة جــودت صوالحة ،الذي
اختير ليكون نائبًا أول لــدوديــن في قيادة
روابـ ــط ال ـق ــرى ،وذل ــك فــي  ،1982/6/3وفــق
روايــة سعيد ياسني أحد أهم الشهود على
تلك املرحلة ورئيس بلدية عصيرة من عام
 2005حـتــى  ،2007وكـ ــان أي ـضــا أح ــد ق ــادة
إضراب املعلمني عام .1981
يـ ـق ــول ي ــاس ــن إن ت ــأس ـي ــس الـ ـ ــروابـ ـ ــط فــي
قـ ــريـ ــة عـ ـصـ ـي ــرة ك ـ ـ ــان وص ـ ـمـ ــة عـ ـ ـ ــار ،ل ــذل ــك
أح ــرق ــت ال ـ ـشـ ــوادر (ال ـخ ـي ــم) ال ـت ــي ُوض ـعــت
لالحتفال ،واندلعت اشتباكات .ويــواصــل:
«كـ ـن ــت أعـ ـم ــل مـ ــدرسـ ــا فـ ــي ب ـي ـتــا وش ــرح ــت
للطالب خـطــورة رواب ــط الـقــرى وأثــرهــا في
امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي وس ـي ـئــات ـهــا وأن ـهــم
ق ـيــادة بـ ُـديـلــة مــن منظمة الـتـحــريــر فــي ذلــك
ال ــوق ــت .فـصـلــت م ــن عـمـلــي ف ــي  1981حتى
قــدوم السلطة الوطنية في  ،1994وفي ذلك
ً
الوقت فتحت محال لتصليح الكهربائيات
أغلقته املخابرات اإلسرائيلية ملدة  90يومًا،
باإلضافة إلى منعي من السفر».
كانت أيامًا سودًا وقاتمة على ياسني الذي
أكد أنه كان لروابط القرى في ُ عصيرة تأثير
قــوي ،ففي بــدايــة تشكيلها ،قتل ناشط من
منظمة التحرير ُ
ورمي على طريق عصيرة
نــاب ـلــس .وي ـس ـت ــدرك« :اسـتـطـعـنــا ب ـعــد مــدة
إيضاح األمور ألهل القرية وإقناعهم بمدى
س ــوء رواب ــط ال ـقــرى ،وب ــأن ال ـهــدف منها أن
ً
ت ـك ــون ب ــدي ــا م ــن مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر وأن ـهــا
صنيعة االحـتــال ،وهــي خــارجــة عــن نطاق
املـجـتـمــع الفلسطيني وأعـ ــرافـ ــه ...ســاعــدنــا
آنذاك املساوئ التي كانوا يمارسونها ،كما
ساعدنا في ذلك الوقت وجــود تصريح في
صحيفة الـقــدس مــن إيـهــود ب ــاراك قــال فيه
نحن (اإلســرائـيـلـيــن) حولنا رواب ــط القرى
إل ــى ج ـهــاز امل ـخ ــاب ــرات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وهـنــا
ف ـه ــم سـ ـك ــان ع ـص ـي ــرة خ ـط ــورت ـه ــا وبـ ـ ــدؤوا
بمحاربتها معنا.
وي ـ ــواص ـ ــل امل ـع ـل ــم ح ــديـ ـث ــه« :عـ ـن ــدم ــا قــدنــا
نضالنا ضــد االح ـت ــال ،وق ــف إل ــى جانبنا
املـ ـن ــاض ــل بـ ـس ــام ال ـش ـك ـع ــة فـ ــي مــواج ـه ـت ـنــا
رواب ــط الـقــرى أو فــي إض ــراب املعلمني ،كما
وضع تحت تصرفنا قاعة االجتماعات في
الـبـلــديــة ...كــان ه ــؤالء ال ـقــادة الـقــوة املــوازيــة
ملنظمة التحرير فــي الــداخــل وق ــادوا العمل
ضد االحتالل».
ف ــي نــاب ـلــس ت ـح ــدي ـدًا ،ب ــدا ال ــرف ــض الـكــامــل
لــروابــط ال ـقــرى ،ثــم انـتـقــل إل ــى بــاقــي الـقــرى
حتى أحبطت ذلك املشروع ،فكانت النتيجة
ّ
أن االحتالل أقدم على إبعاد رؤساء البلديات
ف ــي املـ ــدن الــرئ ـي ـس ـيــة ،وع ـم ــل ع ـلــى تـحــويــل
ال ـح ـكــم ال ـع ـس ـكــري ف ــي فـلـسـطــن إل ــى إدارة
ً
سماها اإلدارة املــدنـيــة حتى تـكــون مدخال
إلدارة مدنية فلسطينية ،لكنها ،وفق رؤية
الشكعة «حكم ذات ــي» .ويضيف« :االحتالل
قرر شيئًا كان الناس قد سبقوه في رفضه
جماعيًا ،ففشلوا في هــذا املقترح ...لم يكن
ّ
جو القرى غريبًا عن املدن ،وكان الرأي العام
في القرى موازيًا للذي في املدن».
بعد افـتـتــاح «اإلدارة املــدنـيــة» اإلسرائيلية
في األول من تشرين الثاني  ،1981رفضتها
«لجنة التوجيه الوطني» ورأت أنها تكتيك
هــدفــه إن ـكــار حــق الفلسطينيني فــي تقرير
املـصـيــر وف ــي دول ــة لـهــم .ك ــان الـشـكـعــة ،كما
ي ـق ــول ج ـي ـفــري أرونـ ـ ـس ـ ــون ،م ـثــل مـيـلـســون
نفسه ،يرى أن «اإلدارة املدنية» ليست أداة

بسام الشكعة خالل تسلمه شهادة الدكتوراه
الفخرية من جامعة النجاح الوطنية

ورقة أرشيفية من صحيفة كانت
تصدرها روابط القرى

رئيس روابط القرى مصطفى دودين

للمصالحة بل للمجابهة ،فقد أعلن أن «هذه
ال ـه ـي ـئــات ال ـع ــدوان ـي ــة سـتـقــاتــل املــؤس ـســات
الــوط ـن ـيــة بــالــوســائــل ك ــاف ــة» .وم ــن ّأول ما
فعله ميلسون في ذلك الوقت األمــر بإغالق
ج ــام ـع ــة ب ـي ــر زي ـ ــت مل ـ ــدة ش ـه ــري ــن ل ـكــون ـهــا
انـطـلـقــت م ــع أخ ــوات ـه ــا م ــن ال ـجــام ـعــات في
الضفة كجامعة النجاح الوطنية وغيرها
فــي م ـظــاهــرات راف ـضــة لـ ـ ـ ــ«اإلدارة املــدنـيــة»،
فيما عمل اإلسرائيليون على إبعاد الشكعة
وزمالئه من رؤساء البلدليات ككريم خلف
وإبراهيم الطويل ،كما حاولوا اغتيالهم.
ول ـس ـل ـطــة ال ـح ـك ــم ال ـع ـس ـك ــري اإلس ــرائ ـي ـل ــي
تجربة سابقة في  1979حينما أمرت بإبعاد
الشكعة واعتقلته بــانـتـظــار تنفيذ ال ـقــرار،
والسبب كان رفضه املتكرر مقابلة الجنرال
داني ماط ،الذي كان منسق أنشطة الجيش
اإلسرائيلي في األراضي املحتلة ،وكان يريد
ربط شبكتي املياه والكهرباء النابلسيتني
ُبـشـبـكـتــي إس ــرائـ ـي ــل ،ل ـك ــن عـمـلـيــة اإلب ـع ــاد
ّ
غلفت باالدعاء اإلسرائيلي أن الشكعة «أقر
ق ـتــل اإلره ــاب ـي ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن للمدنيني
اإلسرائيليني على الطريق الساحلي في آذار
 ،»1978في إشارة إلى عملية دالل املغربي.
وإن كـ ــان عـ ـي ــزر واي ـ ــزم ـ ــان ،وه ـ ــو الــرئ ـيــس
اإلسرائيلي السابق ،قد صــرح بــأن ما قاله
الشكعة ليس هــو السبب ،بــل املــوقــف الــذي
ت ـص ــدر ع ـنــه ال ـك ـل ـمــات ،ف ـقــد س ـلــم واي ــزم ــان
بــأن األسباب الداعية إلــى إبعاد الشكعة ال
تستند إل ــى امل ـحــادثــة بـيـنــه وب ــن الـجـنــرال

م ــاط ،فـقــد كــانــت امل ـحــادثــة نـهــايــة الحكاية
وجـ ــزءًا مــن مـعـلــومــات كـثـيــرة مـتــراكـمــة عن
رئيس البلدية ،خاصة أنه ُ
«حذر في السابق
من املضي في نشاطاته االستفزازية».
في ذلك الوقت ،طرحت روابط القرى رؤيتها
السياسية دون تحفظ أو مــواربــة ،وكانت
تنشرها فــي املقابالت التي كانت تجريها
صحفها الـخــاصــة مــع قياداتها األول ــى ،أو
بالتصريحات التي كانت تعطيها لوسائل
اإلع ـ ـ ـ ــام امل ـخ ـت ـل ـف ــة .هـ ــم بـ ــدايـ ــة ي ـع ـت ــرف ــون
ب ــإس ــرائـ ـي ــل ،وه ـ ــم دع ـ ـ ــاة س ـ ــام ي ـطــال ـبــون
إسرائيل بــاالعـتــراف بالشعب الفلسطيني
وبحقوقه ،وطالبوا بإنهاء االحتالل ليكون
ً
ه ـ ـنـ ــاك بـ ـ ـ ــدال مـ ـن ــه «ع ـ ــاق ـ ــات حـ ـس ــن جـ ــوار
تتسم بالثقة واملحبة» ،كما قال دوديــن في
اجـتـمــاع لجميع ال ــرواب ــط نـشــرتــه صحيفة
«األنـ ـب ــاء» اإلســرائـيـلـيــة الـنــاطـقــة بالعربية
فــي عــددهــا فــي  .1982/12/26وقــال دوديــن
أيـضــا« :نعلن بكل صــراحــة أننا لسنا على
استعداد للدخول في أي مفاوضات تؤدي
إلى التنازل عن أي شيء من حقوقنا وإننا
ن ــؤم ــن إي ـم ــان ــا م ـط ـل ـقــا ب ـ ــأن ه ـ ــذه ال ـح ـقــوق
ستتحقق في يوم ما ولكن بأسلوب السالم
ولـيــس بــأسـلــوب اإلرهـ ــاب» ،كما نقلت عنه
«األنباء» في .1982/11/19
أمــا ج ــودت صــوالـحــة ،فـقــال فــي حفل تأبني
ي ــوس ــف ال ـخ ـط ـي ــب (رئـ ـي ــس رابـ ـط ــة ال ـق ــرى
فــي رام الـلــه ال ــذي اغـتـيــل عـلــى يــد «منظمة
الـتـحــريــر») ،إنـنــا «مــن هنا نـنــادي ونطالب
ب ــالـ ـتـ ـف ــاه ــم وب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض املـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر مــع
جميع األطـ ــراف املعنية لـحــل ه ــذه املشكلة
(الفلسطينية)» ،كما نقلت الصحيفة نفسها
فــي  .1982/12/2ه ــذه امل ــواق ــف السياسية
التي كانت في ذلك الوقت شديدة التحريم
والق ــت رفـضــا شعبيًا ووطنيًا ودفـعــت إلى
نبذ روابط القرى والتعامل معها بصفتها
جهة خيانية تتبع قوات االحتالل .وساهم
فــي هــذا مـمــارســات الــرابـطــة عبر استخدام
الـســاح ضــد املــواطـنــن اآلمـنــن وترويعهم
واالعـ ـت ــداء عـلــى مـمـتـلـكــاتـهــم ،وكـلـهــا أم ــور
عجلت في نهاية الروابط عام .1984
خ ــال تـصـفــح ك ـتــب ال ـت ــاري ــخ امل ـعــاصــر في
املنهاج الفلسطيني وغيره ُيالحظ تغييب
هذه املرحلة من تاريخ الشعب الفلسطيني،
ليس من كتب التربية الوطنية في املدارس
فحسب ،إنما من مناهج الجامعات ،خاصة
أن ـ ــه ب ــامل ـق ــارن ــة الـ ــازمـ ــة م ــا ب ــن مــرحـلـتــن
بشخوصها وبــآل ـيــات عملها وبـمــواقـفـهــا،
م ــع االع ـ ـتـ ــراف ب ــاخ ـت ــاف ال ــواق ــع وت ـط ــوره
ب ــن املــرحـلـتــن (راوب ـ ــط ال ـق ــرى ـ ـ الـسـلـطــة)،
فــإن هناك ما يرجعنا إلــى هــذه املقارنة في
امل ــوق ــف ال ـس ـيــاســي وط ـب ـي ـعــة ال ـ ـ ــردود على
الجانب اإلسرائيلي بل حتى في أبجديات
التفاوض معه.
إن ج ـ ـ ـ ــدال دان ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــاط وب ـ ـس ـ ــام ال ـش ـك ـع ــة
ح ــول عـمـلـيــة دالل امل ـغ ــرب ــي ،ال ـت ــي نقلتها
بالحرفية الصحف اإلســرائـيـلـيــة ،يجب أن
ي ــدرس ــه ك ــل سـيــاسـيـيـنــا ال ــذي ــن ي ـمــارســون
الـعـمــل الـسـيــاســي واإلداري أي ـضــا ،وكــذلــك
رده ال ـع ـن ـيــف والـ ـق ــوي ال ـن ــاب ــع م ــن تـعــامــل
أعــدائــه معه من منطلق أنــه إنسان شريف،
ك ـ ـمـ ــا وص ـ ـف ـ ــه مـ ـيـ ـلـ ـس ــون شـ ـخـ ـصـ ـي ــا رغـ ــم
عــدائــه الــواضــح لــه .وحينما رفــض الحاكم
العسكري لنابلس ل ـقــاءه ،فــرفــض الشكعة
فــي املقابل أن يلتقي بــه حينما طلب ذلــك،
خاطبه ذلك الحاكم بكل غطرسة« :أنت على
مــا يـبــدو ال تـعــرف أم ــام مــن تـقــف ،أنــت أمــام
الـحــاكــم الـعـسـكــري ال ــذي يستطيع سجنك
وإب ـ ـعـ ــادك»؛ ه ـنــا رد ال ـش ـك ـعــة« :أع ـ ــرف أنــي
ّ
املعي ملدينة نابلس
أمام الحاكم العسكري
يوسف لونتس .لكن على ما يبدو أنــك من
ال ي ـع ــرف أمـ ــام م ــن ي ـق ــف» ،وقـ ــال ل ــه بـنـبــرة
قوية« :أنت أمام بسام الشكعة رئيس بلدية
نابلس املنتخب ،ال ــذي مــن واجـبــه الحفاظ
على كــرامـتــه وكــرامــة بـلــده ،يحق لــي رفض
مقابلتك كما رفضت مقابلتي».
إن هــذا الـخـطــاب السياسي الـقــوي ال ينبع
من قــوة البالغة وحجتها بمقدار ما ّ
يعبر
عن املوقف الحقيقي ملا يجب أن يكون عليه
القائد من قوة وهيبة .لقد كان جزء من قوة
الشكعة ورفــاقــه نابعًا من قــوة شعبه الذي
يثق به ،كما كان يعرف دوره جيدًا وحجم
التفويض املعطى لــه .نحتاج إلــى أكثر من
ه ـ ــذا الـ ـن ـ ّـص ل ـن ـع ــدل ش ـي ـئــا م ــن بــوصـلـتـنــا
التي ال تشير إلــى أهــداف املشروع الوطني
الحقيقي الذي نسعى خلفه.
* كاتبة وإعالمية فلسطينية

«وزارات احتكار الكذب»
في دول الموز الناتوية
زياد منى
من املعلوم أن دول النظام الرأسمالي تدعي دومــا بأنها ملتزمة
بحرية تداول املعلومات من دون أي رقابة ،وأن لكل مواطن الحق
في التعبير عن رأيه ،ضمن حدود القوانني الجنائية املعمول بها.
لكننا الحظنا في العام املاضي أن الغرب أطلق حملة هستيرية
أطلق عليها اسم «عصر ما بعد الحقيقة» ،ارتبطت أساسًا بحملة
هيالري كلنتون الرئاسية ،التي انتهت بفشلها الذريع.
ال ـغ ــرب ال ـنــاتــوي االس ـت ـع ـمــاري ات ـهــم بـكــن ومــوس ـكــو عـلــى وجــه
التخصيص بأنها كانت وراء اخـتــراق مواقع املرشحة الفاشلة،
ونقل رسائلها التي تحوي أمــورًا يعاقب عليها القانون الجنائي
األميركي بالسجن ،ومعلومات عن عالقاتها مع املجمع الصناعي-
الحربي ورأس املال املالي في وول ستريت إلى «وكيليكس» بهدف
ترجيح كفة املرشح الجمهوري دونالد ترامب.
الهستيريا الـجـمــاعـيــة الـتــي أصــابــت ال ـغــرب االسـتـعـمــاري تجاه
روسيا والرئيس بوتني ،الذي وصفته املرشحة الفاشلة بأنه مثل
هتلر ،سببها الحقيقي هو انتهاء سيادتها اإلعالمية وأن قلة فقط
تصدق دعاياتها السياسية واالقتصادية واألخالقية املبتذلة .وكنا
تناولنا موضوع «إعــام الكذب» في أملانيا وغير ذلك في عرض
سابق ،وثمة مؤلفات جدية عديدة ال تــزال تصدر عن املوضوع.
لذلك فإن لجوء مواطنني في الغرب إلى وسائط اإلعالم /التضليل
الجديدة ،أي فيسبوك وتويتر ووكيليكس وروسيا اليوم التي تبث
بلغات كثيرة ،لالطالع على اآلراء األخ ــرى ،أمــر طبيعي ونتيجة
منطقية الستهبال وسائل التضليل الرسمية مواطني تلك الدول
الذين صاروا يميلون إلى اليمني املتطرف .إعالم الطبقات الحاكمة
انتهى دورها بسبب تحولها إلى أبواق للحكام وسياساتهم ،تمامًا
كما يحدث في كثير من بالدنا.
ال ـغــرب ال ــذي يـعـ ّـد نفسه محتكرًا الحقيقة املطلقة فــي مختلف
شؤون العالم ،لجأ إلى أسلوب عادة ما يلصقه بـ»دول املوز» ،التي
تتبع سياسات مستقلة عنه ،أال وهو تشكيل وزارات «إعــام» أو
ما يمكن تسميته تشكيل «وزارات الحقيقة» أو «وزارات احتكار
الكذب» .ولدينا هنا مثاالن من واشنطن وبرلني.
ّ
لنبدأ بواشنطن حيث وقع الرئيس أوباما يوم  23كانون األول من
العام املاضي ،أي نحو شهر قبل انتهاء واليته ،قانون National
 /2017 Defense Authorization Act for fiscal yearقانون
تفويض الــدفــاع القومي للسنة املالية  ،2017يحوي نصًا سمي
 /Portman-Murphy Counter-Propaganda Billوثـيـقــة
بورتمن  -مورفي ملواجهة نشر األكاذيب ،تطالب وزارة الخارجية
بإقامة «وزارة الحقيقة» ملواجهة الدعاية القادمة من جهات معادية
ومنها الصني ودول أخرى! ثمة تبعات عديدة لهذا القانون الكيدي
منها منع نشر اآلراء املخالفة («للحقيقة» القادمة من واشنطن)
في وسائل اإلعالم الوطنية واملحلية.
لنتذكر أن أدوات الغرب االستعماري ،ومنها املحرك غوغل وموقع
ـاركــة فــي التجسس على كــل سكان العالم ،وهي
فيسبوك ،املـشـ ِ
الحقيقة املوثقة التي كشفها سنودن ،قــرروا املشاركة في حملة
احتكار نشر األكاذيب بمحو كل خبر أو تعليق يرون أنه مخالف
لرأيهم وسياساتهم.
أمــا حكام أملــانـيــا ،الــذيــن فــورًا مــا يصابون بــأي هبل ينتشر في
الواليات املتحدة ،بادروا بدورهم إلى اتهام موسكو بأنها تدخلت
في انتخابات عام  ،2015وأنها تعد العدة للتدخل في االنتخابات
الـعــامــة فــي ال ـعــام ال ـجــاري .لــذلــك نشهد تـصــاعــد حملة حكومية
املنشأ مطالبة بتأسيس «مركز دفاع ضد األخبار امللفقةFake/
 ،›News Abwehrzentrumملواجهة مــا يطلقون عليه «عصر
ما بعد الحقيقة» يعني االستسالم .هــذا رغــم حقيقة أن املكتب
الصحافي للمستشارة األملانية يوظف  500مستخدم ،ثم يدعون
بأن ليس لديهم وزارة إعالم وتضليل!
«املركز» املقترح هدفه ،تضليل فئتني من السكان على نحو خاص،
هــم األتـ ــراك ،وأمل ــان روسـيــا املقيمون فــي الـبــاد الــذيــن يشكلون
مجموعة كبيرة من املسموح لهم املشاركة في االنتخابات الوطنية.
بعض سياسيي أملانيا من األحزاب الحاكمة يطالب بوضع قانون
يغرم ناشر «األكاذيب» ،من منظور الطبقة الحاكمة طبعًا ،نصف
مليون يورو في حال عدم إزالة الخبر «الزائف» من املوقع الرقمي
ضمن مهلة  24ساعة ،وهذا ما سيحصل ،في ظني.
مــرحـبــا بـعـضــويــة ال ـغــرب االس ـت ـع ـمــاري فــي معسكر دول املــوز
الشمولية ال ــذي يمنع أي إع ــام /تضليل مستقل ويهيمن على
وسائل اإلعالم /التضليل التقليدية بما يمكنه من تملك «احتكار
ال ـك ــذب» ،وال تختلف عـنــه ثـ ــورات الـنــاتــو وثـ ــواره ُوم ـف ـتــوه الــذيــن
ينشرون فتاوى الفتنة والتكفير ويشرعون الدمار وقتل األبرياء
وإبـ ــادة مـجـمــوعــات سكانية بأكملها ،اسـتـجــابــة لطلب مندوبي
رئيس شعبة في وزارة الخارجية من مشايخ الخليج الفارسي...
أذناب لندن.

