
تُستَخدم مامرسة رسم الخرائط منذ زمن بعيد يف فلسطني/إرسائيل كأداٍة لبسط النفوذ وفرض اإلمربيالية ونزع ملكيات السكان األصليني، حيث دأَب رسامو الخرائط الصهاينة 
)والحقاً اإلرسائيليون(، منذ زمن االنتداب وحتى وقتنا الحارض، عىل تسخري الخرائط لطمس املعامل املادية والجغرافية واالجتامعية الشاهدة عىل ارتباط الفلسطينيني بأرضهم 

وحيازتهم لها.

لة ألغراض التخطيط العسكري والسيايس واالجتامعي واالقتصادي. ونادًرا ما تضمنت  أنتجت القوى االستعامرية إبان االنتداب الربيطاين سلسلًة من الدراسات املسحية املفصَّ
الخرائط توزيَع السكان العرب األصليني الجغرايف يف فلسطني ونشاطَهم. غري أن اللغة الجغرافية املستخدمة فيها كانت تتكون بالكامل تقريبًا من أسامء عربية مكتوبة بحروف 

التينية.

أخذت الخرائط الصهيونية يف االنتشار عقب انعقاد املؤمتر الصهيوين األول يف بازل سنة 1897 وعليا األوىل، أي موجة املهاجرين اليهود األوروبيني األوىل يف الفرتة بني 1881 
و1903، وكانت الكثري من تلك الخرائط تحوي عالمات طوبغرافيًة ودينية مصممة إلعادة رسم الخريطة عىل غرار الدولة الصهيونية املقرتحة.

انربت دولة إرسائيل الوليدة، بعد نكبة 1948، إىل استخدام العربية بداًل من العربية يف الخريطة القومية كوسيلة من وسائل بناء الدولة الصهيونية. وال تزال الخريطة العربية 
مامرسًة من مامرسات تشكيل الدولة، وهي وثيقٌة شاهدة عىل االستعامر الصهيوين الذي تتجىل آيديولوجيته يف املامرسات املكانية للدولة اإلرسائيلية.

واليوم، فإن قانون كايل-بينجامان الذي يحظر تداول صور األقامر الصناعية امللتقطة لفلسطني/إرسائيل بدقة وضوح عالية من خالل منع مشغيل األقامر الصناعية وتجار 
التجزئة داخل الواليات املتحدة من بيع أو نرش صور فلسطني/إرسائيل بدرجة وضوح أعىل من تلك الصور املتوفرة يف األسواق خارج الواليات املتحدة، باإلضافة إىل تواطؤ 

رشكات التكنولوجيا يف تعزيز السيطرة املكانية اإلرسائيلية عىل حساب الفلسطينني - مثل قيام رشكة جوجل بتصميم خرائطها لخدمة اإلرسائيليني واملستوطنني غري القانونيني - 
مُيثِّل فرصًة مهدورة الستخدام التقدم التكنولوجي يف رسم الخرائط بطريقة دميقراطية وتشاركية.

غري أن باإلمكان استخداَم التكنولوجيا كأداٍة لوضع تصور ملموس لحق العودة. فالخرائط التاريخية املفصلة والصور عالية الوضوح غري الخاضعة للرقابة، مثاًل، تسمح 
ُم هذه الصور دلياًل ملموًسا عىل التعديات االستعامرية املستمرة عىل األرض الفلسطينية،  للفلسطينيني بتصنيف بقايا القرى والبلدات املدمرة إبان النكبة وفهرستها. وتقدِّ

وتتيح للفلسطينيني تصوَر واقع بديل.

وبالنسبة إىل الفلسطينيني الرازحني تحت أحكام القانون العريف يف األرض الفلسطينية املحتلة أو تحت الحصار يف قطاع غزة، فإن تطبيقات الخرائط السائدة، برغم التكنولوجيا 
التي تتيح فُسحًة لدمقرطة املامرسات املكانية، ال تُظهر الواقع املعزول عىل األرض أو ما ينطويه من قيود وتداعيات عىل حركة الفلسطينيني، الذين يواصلون ُهم وحلفاؤهم 

العمَل عىل مقاومة الخرائط االستعامرية وتفنيدها من خالل الخرائط املضادة. 

وفيام ييل خطوات ملموسة أخرى ميكن اتخاذها للميض قدًما: 

ينبغي أن تُسمى فلسطني يف خرائط جوجل بحسب ما نص عليه قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الصادر يف ترشين الثاين/نوفمرب 2012، وذلك كام يويص املركز . 1
العريب لتطوير اإلعالم االجتامعي )حملة(. 

ينبغي أن يظهر الوضع الدويل للقدس عىل خرائط جوجل كام أقرّها قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 181. ويجب عىل خرائط جوجل أن تحدد املستوطنات . 2
اإلرسائيلية غري القانونية املشيَّدة عىل أرض محتلة وأن تشري إليها بهذه الصفة وفًقا للامدة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة 55 من الئحة الهاي.

ينبغي لجوجل أن متيِّز بوضوح بني املناطق )أ( و)ب( و)ج( يف الضفة الغربية، وأن تُبنيِّ معوقات الحركة والطُرق املحظورة.. 3

ينبغي لجوجل أن تحدد مواقع القرى الفلسطينية “غري املعرَتف بها” داخل إرسائيل وكذلك القرى الفلسطينية يف املنطقة )ج(. . 4

ينبغي للواليات املتحدة أن تُلغي قانون كايل-بينجامان، وأن تساوي مزودي صور األقامر الصناعية األمريكيني بغريهم. فهذا من شأنه أن يسمح ملشغيل األقامر الصناعية . 5

بنرش صور عالية الوضوح إلرسائيل/فلسطني عىل منصات مفتوحة وشعبية. ومن شأنه أيًضا أن ميكِّن علامء اآلثار والباحثني والعاملني يف املجال اإلنساين من توثيق 

التغريات عىل أرض الواقع بدقة، وأن يُعزز الفرصة ملساءلة االحتالل اإلرسائييل.

ع استخدامها كبديل للخرائط املعارصة الناقصة. ويف الوقت نفسه، ينبغي للمجتمع املدين . 6 ينبغي للمجتمع املدين الفلسطيني أن يروِّج الخرائط املضادة ويُشجِّ

الفلسطيني وحلفائه أن يركزوا جهودهم عىل مامرسة الضغط عىل: )1( الحكومة األمريكية إللغاء قانون كايل-بينجامان، و)2( جوجل لتنفيذ التغيريات املبينة أعاله.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

  الخرائط والتكنولوجيا واملامرسات املكانية إلنهاء االستعامر يف فلسطني
كتبته زينة اآلغا
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