
نظرة عامة

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.

ومع ابتكار نظام التموضع العاملي )GPS( ونُظم املعلومات الجغرافية )GIS(، وازدياد 

عدد أقامر االستشعار عن بُعد يف العقود القليلة املاضية، صار باإلمكان وضع خرائط 

دقيقة وشاملة ألرض فلسطني التاريخية. غري أن نارشي صور األقامر الصناعية، مثل 

جوجل، ماضون يف تقويض وجود فلسطني بنرش صور متدنية الوضوح أو باقرتاح 

مسارات غري صحيحة للفلسطينيني، أو بتسمية األماكن بتسميات غري صحيحة و/أو 

عربية أو برتك املناطق التي يقطنها الفلسطينيون فارغة، كأرض مباحة.

تتناول هذه الورقة السياساتية إقصاء الفلسطينيني من الخرائط املرسومة ألرضهم 

منذ بداية االنتداب الربيطاين وحتى يومنا الحايل، حيث ترى الكاتبة أن الخرائط 

غري الدقيقة للمناطق تشوه فهم الفلسطينيني للحيز املكاين وتسلخهم عن موطنهم، 

وتتطرق إىل الخرائط البديلة والخرائط املضادة كوسيلة لالعرتاف باملايض وتقييم 

الحارض وتخيل املستقبل. وتخلُص إىل أن الخرائط - رغم ارتباطها الوثيق باالستعامرين 

الربيطاين واإلرسائييل واستخدامها املستمر كأداة ملحو الوجود - ميكن تسخريها للتعبري 

عن املخيلة الجغرافية وكأداة مقاومة.

رسم الخرائط االستعامرية

عي الدقة الحسابية، إال أنها ببساطة ال تعكس  بالرغم من أن الخرائط الحديثة تدَّ

الواقع. فهي تفرض تصوًرا معيًنا لألرض التي نعيش عليها، حيث الخطوط املرسومة 

عىل الخرائط تفصل بني البلدان وبينها وبني املحيطات، بينام متثل املناطق الواقعة بني 

الخطوط كياناٍت اجتامعيًة سياسية ذات سيادة مكانية وتُسمى الدول القومية. وهذه 

الدول القومية مقبولة يف النظام العاملي ككيانات ثابتة بالرغم من عملية تشكُّل الدول 

وتفككها يف أماكن كفلسطني والسودان والتبت. تَظهر الدول القومية عىل الخرائط 

الحديثة التي تعرض سطح الكرة األرضية ثاليث األبعاد عىل مسطح ثنايئ األبعاد كمعامل 

قَطعيٍة وموضوعية وبديهية للواقع السيايس - وهي واجهة كاذبة يعززها املستخدمون 

ر وُمطابق متاًما للحيز  الذين يتفاعلون مع الخرائط السياسية عىل أنها وصٌف ُمصغَّ

املادي.

تعرّضت اإلسقاطات الخرائطية للكرة األرضية النتقادات يف العقود القليلة املاضية، 

وال سيام إسقاط مركاتور اإلسطواين واسع االنتشار، ألنها تجعل القارة األوروبية مركزًا 

لها. فخرائط العامل تضع النصف الشاميل من الكرة األرضية يف األعىل بحيث تحتل 

القارة األروبية منتصف الخريطة. وإسقاط مركاتور، عىل وجه الخصوص، يشوه الحجم 

م أوروبا وأمريكا  النسبي للقارات إذ يُقزِّم قاريت أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ويُضخِّ

الشاملية وأسرتاليا وغرينالند.

ال تزال خرائط العامل اليوم إىل حٍد كبري متثل مشاريع استعامرية وقومية تعكس نزعًة 

غربية بامتياز لالستيالء عىل األرض والسيطرة عليها. فرسعان ما تحولت الخرائط 

ة لغايات املالحة إىل وسيلة لتقسيم الكرة األرضية ومقدراتها تقسياًم مصطنًعا  املعدَّ

فيام بني القوى االستعامرية، ألن مامرسة السيطرة ومن ثم ترسيخها واستدامتها ال 

تتسنى إال باحتواء التنوع يف مناطق منفردة ذات حدود. وبحسب بول كارتر، فإن 

الخرائط كانت تعربِّ عن “النوايا اإلمربيالية لتقسيم وتصنيف سطح الكوكب بُغية 

احتالل أراضيه والسيطرة عىل موارده”. 

يتفق هذا الطرح وخرائط الرشق األوسط الحديثة التي رسمتها بُعيد الحرب العاملية 

األوىل القوى اإلمربياليُة الفرنسية والربيطانية، وتجسدت يف اتفاقية سايكس بيكو 

يف 1917 ومؤمتر سان رميو يف 1920. فقد حولت الخرائط الجديدة التي وضعها 

األوروبيون املنطقَة التي كانت تضم وحدات إدارية عثامنية مائعة الحدود إىل 

مجموعة مفككة من األرايض املفصولة بخطوط مستقيمة انبثقت منها محميات 

العراق وإمارة رشق األردن وفلسطني ولبنان وسوريا. وويلَّ عىل هذه الدول ملوٌك 

بقراٍر إمربيايل، وُوضعت تحت نظام انتداب أبوي.

الخرائط االستعامرية الربيطانية لفلسطني زمن االنتداب

يقول إدوارد سعيد يف كتابه الثقافة واإلمربيالية إن “الرصاع حول الجغرافيا... ليس 

رصاًعا حول العسكر واملدافع وحسب بل هو أيًضا رصاع حول االفكار، واألشكال، 

والصور، واملتصورات.” ويف هذا السياق، شهَد النصف الثاين من القرن التاسع عرش 

طفرًة يف حمالت االسترشاق االستشكافيِة األوروبية القاصدِة فلسطني إلجراء دراسات 

ومسوحات تاريخية ولغوية وجغرافية وأثرية، وال سيام يف املناطق ذات األهمية 

التوراتية والدينية. وعىل النقيض من الخرائط الدينية التي تعود إىل القرون الوسطى 

ومطلع العرص الحديث والتي كانت تحتوي عادًة عىل مخلوقات أسطورية وأسامء 

أماكن توراتية، فإن املستكشفني األوروبيني الحديثني الذين تحوَّلوا إىل رسامي خرائط، 

ادعوا الواقعية والدقة يف خرائطهم بناًء عىل الطُرق”العلمية” املتبعة يف إعدادها.

ومع أن االنتداب الربيطاين يف فلسطني أصبح نافًذا بالكامل يف 1922، إال أن الحكومة 

الربيطانية كانت تُعد الُعدة للسيطرة عىل فلسطني قبل ذلك بعقود. ففي الفرتة ما 

بني 1871 و1877، أجرى صندوق استكشاف فلسطني الربيطاين مسًحا شاماًل لغرب 
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“ال تزال خرائط العامل حتى اليوم متثل مشاريع 
استعامرية وقومية تعكس نزعًة غربية بامتياز 

لالستيالء عىل األرض والسيطرة عليها.”

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0265964617301170
https://www.independent.co.uk/news/science/world-map-mercator-peters-gall-projection-boston-globe-us-schools-european-colonial-distortion-bias-a7639101.html
https://www.independent.co.uk/news/science/world-map-mercator-peters-gall-projection-boston-globe-us-schools-european-colonial-distortion-bias-a7639101.html
https://www.google.com/books/edition/Dark_Writing/2j_I3nXlub0C?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover
https://books.google.com/books?id=1NmWrG9PgCQC&printsec=frontcover&dq=culture+and+imperialism&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwjio9Opi9LlAhULnlkKHTYSC7YQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=culture%20and%20imperialism&f=false
https://al-shabaka.org/ar/author/zena-agha/


فلسطني. ورغم أن الحملة كانت بقيادة شخصيات دينية وأكادميية، إال أن الحكومة شاركت مشاركًة مبارشًة فيها ويُقال إنها استغلت تلك الجمعيات “كواجهة... لجمع املعلومات 

االستخبارية عن املنطقة”. كانت الدراسُة املسحية التي انبثقت من الحملة األكرثَ دقة وتعقيًدا من الناحية التقنية حتى ذلك التاريخ، واستُخدمت يف التخطيط العسكري إبان 

االجتياح الربيطاين لفلسطني يف الحرب العاملية األوىل. وركَّز نطاق الدراسة عىل املنطقة الواقعة بني نهر األردن وبني البحر األبيض املتوسط، وهي الحدود نفسها تقريبًا لفلسطني 

تحت االنتداب ولكن بعد خمسني عاًما.

لة ألغراض التخطيط العسكري والسيايس واالجتامعي واالقتصادي. ونادًرا ما تضمنت الخرائط توزيَع  أنتجت القوى االستعامرية إبان االنتداب الربيطاين سلسلًة من املسوحات املفصَّ

السكان العرب األصليني الجغرايف يف فلسطني ونشاطَهم. وعىل سبيل املثال، كُلِّفت لجنة بيل بإيجاد “حل” عقب ثورة فلسطني 1939-1936، فأوصت ألول مرة بتقسيم فلسطني 
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الشكل )1(: خطة التقسيم بحسب لجنة بيل، 1937

يف 1937 واستخدمت خرائط لتبني الخيارات املختلفة املتاحة لتقسيم اليهود والعرب 

وتغاضت عن الواقع الدميغرايف عىل األرض. )الشكل 1(.

كانت اللغة الجغرافية املستخدمة يف الخرائط الربيطانية تتكون بالكامل تقريبًا من 

أسامء عربية مكتوبة بحروف التينية، وال سيام األماكن ذات األهمية املسيحية. وأضحى 

املسح الذي أُجري لفلسطني تحت االنتداب الربيطاين يف أربعينات القرن املايض الخريطة 

القانونية لفلسطني التي صورتها كوحدة إدارية واحدة. واستُخدمت فيها آالف األسامء 

العربية.1 وأصبح ذلك مصدًرا رئيسيًا للتوتر مع القيادة الصهيونية التي أرصَّت عىل ذكر 

أسامء األماكن بالعربية )متى ما ُوجدت( إىل جانب األسامء العربية و/أو التسميات 

اإلنجليزية يف الوثائق الحكومية الرسمية. وصار محو األسامء العربية واستبدالها بأسامء 

عربية الحجَر األساس يف السياسة املكانية الصهيونية منذ إعالن قيام دولة إرسائيل يف 

1948 ولغاية يومنا هذا.

الخرائط الصهيونية األوىل

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 طوبغرافية ودينية مصممة إلعادة 

رسم الخريطة عىل غرار الدولة الصهيونية املقرتحة. وعىل وجه الخصوص، استخدمت 

منظمة كريين هايسود، ذراع جمع التربعات للحركة الصهيونية، وكذلك الصندوق القومي 

اليهودي املكرس الستمالك األرايض الفلسطينية وتطويرها لبناء املستوطنات اليهودية، 

الخرائط للنهوض باالستعامر الصهيوين يف فلسطني.

يبني الشكل )2( خريطًة تعود إىل سنة 1932 استخدمتها منظمة كريين هايسود يف جمع 

التربعات من املجتمع اليهودي األمرييك. تَظهر عىل يسار الخريطة إنجازاُت املنظمة، بينام 

تَعرض الخريطة ساحَل البحر األبيض املتوسط واملنطقة الشاملية باللون األحمر للداللة 

عىل “األرايض اليهودية” بحسب التسمية يف مفتاح الخريطة. وتُشري إىل القدس بنجمة 

داوود، وتحرص املناطق الفلسطينية يف حفنة من البؤر الحرضية. وترضب الخريطة مثاالً 

جليًا لالسترشاق إذ تصور السكان األصليني بأربعة أشخاص يركبون الجامل يف الصحراء. 

وتُظهر الخريطة أيًضا يهوًدا يعملون بجد مبحاذاة املراكز الزراعية والصناعية الجديدة. 

يوضح هذا التباين ادعاء إيال شوحط بأن الصهاينة األوروبيني اعتقدوا بأنهم هم َمن 

سيصنع التاريخ وأن السكان األصليني كانوا يشكلون خلفيًة ناشزة.

يعرض الشكل )3( خريطة من خرائط عديدة وضعها الصندوق القومي اليهودي وتُظهر 

املستوطنات اليهودية الجديدة يف الفرتة 1940-1936 باللغة العربية. وقد اختريت 

أسامء املستوطنات التي سبقت قيام الدولة وفًقا للمراجع التوراتية/التلمودية أو تخليًدا 

لشخصيات صهيونية، سعيًا لجعل التاريخ اليهودي التورايت جزًءا أساسيًا من جغرافية 

التوسع الصهيوين الحديث. ويف هذه الخريطة، تشبه أمناط املستوطنات يف املناطق 

الساحلية والشاملية األمناَط الواردة يف الشكل )2(، وبالكاد تظهر أي مناطق فلسطينية. 

1. انظر

 A Gazetteer of the Place Names Which Appear in the Small-Scale Maps of 

Palestine and Trans-Jordan, Jerusalem, 1941.

https://hist1952.omeka.fas.harvard.edu/collections/show/16
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/nam.1995.43.2.103
https://www.dukeupress.edu/taboo-memories-diasporic-voices
https://www.jstor.org/stable/pdf/30245605.pdf?seq=1
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أّما املراكز التجارية والزراعية الفلسطينية املزدهرة فيام بات اليوم يُعرف بالضفة 

الغربية، مل تُظهرها الخريطة باستثناء القدس وطريق القدس-أريحا كدليل عىل وجود 

حياة.

عزَّز محو السكان الفلسطينيني األصليني من األرض املقولَة الصهيونية املشهورة بأن 

فلسطني “أرٌض بال شعب لشعٍب بال أرض”.  وكانت هذه بالطبع مغالطة. فقد بلغ 

عدد سكان فلسطني مع نهاية القرن التاسع عرش 600,000 نسمة، وكانت فلسطني 

نشطة زراعيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

رسم الخريطة العربية 

يف أعقاب نكبة 1948 ومع ضياع فلسطني وتهجري 750,000 فلسطيني من ديارهم، 

انربت دولة إرسائيل الوليدة إىل استخدام العربية بداًل من العربية يف الخريطة 

القومية كوسيلة من وسائل بناء الدولة الصهيونية. فاستُخدمت أسامُء عربيٌة لوصف 

كافة املعامل الجغرافية ليك يلتحم التاريخ اليهودي التورايت بالسيطرة عىل األرض. 

وكان الهدف األسمى يتمثل يف جعل العربية اللغَة الوحيدة التي ميكن بها فهم 

التضاريس واملشهد الجغرايف، وبذلك محو تاريخ السكان األصليني وتجاربهم.

لقد أدرك ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء إلرسائيل، أن أسامء األماكن ليست 

اختياًرا لغويًا وحسب وإمنا تعبرٌي عن عالقات القوة والنفوذ، ولذلك شكَّل لجنًة يف 

متوز/يوليو 1949 إلطالق أسامء عربية عىل كل األماكن يف منطقة النقب بجبالها 

ووديانها وينابيعها وممراتها وما شابه. ويف غضون مثانية أشهر تحوَّلت منطقة برئ 

السبع يف الجنوب إىل “النقب”، وتتوجت تلك الجهود بصدور خريطٍة عربية لتلك 

املنطقة يف آب/أغسطس 1950. وتسنى إنجاز ذلك بجمع أسامء األماكن من الخرائط 

االستعامرية الربيطانية، وترجمة األسامء العربية املستخدمة، وتأصيل تلك األسامء يف 

سياقات توراتية/دينية وتاريخية إلضفاء املصداقية عليها.

كانت عربنة منطقة برئ السبع مبثابة اختبار أسايس لتوطيد السيادة اإلرسائيلية عىل 

األرض املستوىل عليها حديثًا. وقد أثنى بن غوريون عىل اللجنة بقوله: 

“لقد طهرتم نصف أرض إرسائيل من عار اللغة الغريبة، وأكملتم ما بدأه الجيش 

اإلرسائييل، وهو تحرير النقب من الحكم الغريب. وآمل بأن تواصلوا عملكم 

لتحرير منطقة أرض إرسائيل بأكملها من حكم اللغة الغريبة”. 

أصبحت عربنة أسامء األماكن الحًقا مرشوًعا قوميًا ترعاه الدولة، حيث أُنشئت لجنة 

التسميات الحكومية يف آذار/مارس 1951 لتسمية األماكن ذات األسامء العربية 

بأسامء عربية، واختيار أسامء جديدة لألماكن املنشأة حديثًا. وبعد عقد من الزمن 

عىل قيام الدولة، كانت اللجنة قد أطلقت نحو 3000 اسم جديد تزامًنا مع إزالة 

أسامء القرى الفلسطينية من الفهرس اإلرسائييل الرسمي. وقد جاء يف تقرير اللجنة 

لعام 1958: “طاملا أن األسامء ال تظهر يف الخرائط، فإن أصحابها لن يحوزوا دالالتها 

يف الواقع”.

خ بن غوريون واللجنة أسامَء األماكن العربية يف املؤسسات  ويف الوقت نفسه، رسَّ

والوكاالت واملنظامت الرسمية وغري الرسمية، حيث صدرت األوامر للجيش اإلرسائييل 

باستخدام األسامء الجديدة وتعميمها، ولوزارة التعليم بأن تؤكد حضور األسامء 

العربية وتحذَف األسامء العربية يف املدارس. وجرى تعميم األسامء العربية أيًضا 

وترويجها عرب هيئات حكومية متنوعة مثل مديرية األشغال العامة، وعرب وسائل 

اإلعالم كذلك.
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تُظهر عربنة الخرائط موقًفا متناقًضا إزاء اللغة العربية، حيث اتُهمت بأنها لغٌة غريبة 

وأجنبية، ويف الوقت نفسه كانت عالمة املصداقية واألصالة التي ال جدال فيها. امتلك 

الفلسطينيون عالقًة ومعرفًة وثيقة باألرض وتضاريسها ألنهم عاشوا عليها طوال قرون. 

ومن هنا جاء االفرتاض بأن أسامء األماكن العربية املعارصة قد حافظت عىل مسميات 

العصور التوراتية القدمية وتقاليدها. وبالنسبة إىل اللجنة، كانت األسامء العربية املعارصة 

دلياًل من املايض، وعاماًل مؤثرًا يف طريقة اختيار األسامء العربية. فقامت اللجنة إّما 

برتجمة معاين األسامء العربية إىل العربية مبارشة وإّما باالستيالء عليها وترصيفها ترصيًفا 

عربيًا إْن كانت قريبة من العربية.

ال يزال العمل مستمرًا عىل الخريطة العربية وراء الخط األخرض )خط الهدنة املرسوم 

يف 1949( ويف القدس الرشقية والضفة الغربية وقطاع غزة والجوالن السوري املحتل. 

وبالرغم من أن املستوطنات تنتهك املادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، إال أن لجنة 

التسميات الحكومية أطلقت مسميات عىل املستوطنات اليهودية غري القانونية منذ 

1967 لضامن التوحيد اللغوي عىل جانبي الخط األخرض. وهذا يوضح استمرارية مرشوع 

بناء الدولة اإلرسائيلية التي سعت منذ تأسيسها إىل السيطرة عىل أكرب قدٍر ممكن من 

األرض بأقل عدٍد ممكن من الفلسطينيني.

غدت خريطة الضفة الغربية اليوم رقعًة مرقّعًة بالتسميات السياسية والعسكرية 

وفقاً للمناطق املحددة مبوجب اتفاقات أسلو )أ( و)ب( و)ج(. وغالبًا ما ترتاكب هذه 

التسميات عىل املستوطنات غري القانونية واملناطق الفلسطينية املبنية باإلضافة إىل نقاط 

التفتيش والحواجز. أما الخرائط التي تُعّدها هيئات املراقبة مثل مكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية فهي متعددة الطبقات ومعقدة وغالبًا ما يعجز اإلنسان 

العادي عن قراءتها. واألهم من ذلك أن أي خريطة لألرض الفلسطينية املحتلة تصبح 

متقادمة حاملا تصدر ألن املستوطنات اليهودية اإلرسائيلية تتزايد، واألرايض الفلسطينية 

تتضاءل، والحواجز تتوسع أو تُزال أو تتغري أماكنها. ويف حني خرائط املنطقة الداخلة يف 

الخط األخرض تصور إرسائيل يف العادة كوحدة جغرافية ثابتة ومتجانسة، فإن خرائط ما 

وراء الخط تصور واقًعا جغرافيًا غري مستقر أو مكتمل حيث تواصل إرسائيل التالعب 

باألرض والسيطرة عليها وضمها.

وهكذا، فإن الخريطة العربية كانت وما تزال مامرسًة من مامرسات تشكيل الدولة، وهي 

وثيقة شاهدة عىل االستعامر الصهيوين الذي تتجىل آيديولوجيته يف املامرسات املكانية 

للدولة اإلرسائيلية. وهذا ما يعنيه رسام الخرائط الفلسطيني سلامن أبو ستة بقوله إن 

الفلسطينيني قد ُمسحوا عن الخريطة.

التكنولوجيا: الفرصة املهدورة

غريَّ التقدم التكنولوجي يف العقدين املاضيني طريقَة اإلنسان يف التفاعل مع املكان تغيريًا 

جذريًا، حيث صار مبقدور العموم منذ إطالق القمر الصناعي إيكونوس يف 1999 أن 

يحصلوا عىل صور دقيقة لكوكب األرض بعد أن كانت يف السابق حكرًا عىل الحكومات. 

وآذن االنتشار الرسيع لصور األقامر الصناعية، املفتوحة املصدر والتجارية، من رشكات 

مثل جوجل إيرث وديجيتال غلوب وورلد فيو وبالنيت ببدء حقبة جديدة.

تُستَخدم البيانات الجغرافية املكانية عالية الوضوح يف جهود املنارصة واملساءلة وإجراء 

التحليل يف إطار قضايا مختلفة تضم، عىل سبيل املثال ال الحرص، تتبَع أمناط التدهور 

املناخي ومراقبة اتجاهات الفقر والرصاعات العاملية وتيسري مهام اإلغاثة من الكوارث 

والحفاظ عىل اإلرث الثقايف. ومثة منظامت، كمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس 

ووتش ووسائل إعالمية، تستخدم البيانات الجغرافية املكانية كشاهد عىل االنتهاكات 

الدولية لحقوق اإلنسان ولتقييم مدى فداحتها.

تُعد صور األقامر الصناعية يف معظم األحيان موضوعيًة ودقيقة وموثوقة - ولهذا 

فإنها عموًما محيَّدٌة سياسيًا وقلام يُحتجُّ عليها. ومع ذلك، فإن صور األقامر الصناعية 

واستخداماتها، كام يف حال الخرائط املطبوعة، تظل ُعرضًة للتحيزات االجتامعية 

والسياسية لدى رسامي الخرائط التي ميكن أن تعوَق القدرَة الكامنة يف تلك الصور 

عىل إحداث تأثري إيجايب. ويتجىل ذلك بوجه خاص يف حالة جوجل وعالقتها الشائكة 

بفلسطني.

أطلق املركز العريب لتطوير اإلعالم االجتامعي )حملة( تقريرًا يف 2018 قال فيه إن 

خرائط جوجل تخدم مصالح الحكومة اإلرسائيلية بتسهيل مساعيها الرامية إىل تحجيم 

مسؤولياتها تجاه السكان املحتلني مبوجب أُطر عمل حقوق اإلنسان الدولية. ويُبني 

التقرير بأن مسارات الطرق يف خرائط جوجل مصممٌة حرًصا لإلرسائيليني واملستوطنني 

غري القانونيني وميكن أن تكون خطرة عىل الفلسطينيني، حيث إن الربمجية املستخدمة 

تختار الطُرق األنسب تلقائيًا عىل افرتاض أن املستخدم يحمل هويًة إرسائيلية ويستطيع 

استخدام الطرق املسموحة لإلرسائيليني فقط، وتتجاهل مئات نقاط التفتيش والحواجز 

واإلغالقات التي تُحّد من حرية الفلسطينيني يف الحركة.

التسميات املستخدمة مسألٌة خالفية أيًضا. فعىل الرغم من أن إرسائيل مل تُعلن حدودها 

قط، إال أن جوجل أعطتها اساًم وحدوًدا كام لو كانت أرًضا غري متنازٍع عليها، واعتربت 

ش العديد من  القدس عاصمتها، متجاهلًة وضعها املعرتف به دوليًا. ويف الوقت ذاته، تُهمَّ

املناطق الفلسطينية أو مُتحى برمتها، كام ُمحيت القرى البدوية التي ال تعرتف بها الدولة 

اإلرسائيلية، والقرى الفلسطينية داخل املنطقة )ج( من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة 

اإلرسائيلية. واألهم من ذلك أن الضفة الغربية وقطاع غزة )باستثناء املستوطنات 

اإلرسائيلية غري القانونية( ال تظهران كجزء من أي بلد أو دولة ألن فلسطني غري مصنفة 

كدولة. ويف 2016، تعرضت جوجل إىل انتقادات الذعة بسبب خلل تقني محا الضفة 

الغربية وقطاع غزة من خرائطها، وتداعى املحتجون يف عريضة دعت الرشكة إىل إعادة 

فلسطني عىل خرائطها، وجمعت ما يزيد عىل 615,000 توقيع.

ينسحب تركيز جوجل يف خرائطها عىل املناطق اإلرسائيلية، غري القانونية وسواها، عىل 

خدمة “سرتيت فيو” )التجول االفرتايض(، حيث تغطي هذه الخدمة معظم إرسائيل 

ومستوطناتها غري القانونية وكذلك املدينة القدمية يف القدس التي تحتلها إرسائيل. ويف 

املقابل، ال تتسنى رؤية فلسطني عرب هذه الخدمة باستثناء أريحا وبيت لحم ورام الله 

وبعض األماكن يف قطاع غزة.

وعالوة عىل ذلك وكنتيجة مبارشة لسياسة الحكومة األمريكية، فإن خدمة جوجل إيرث 

ُملزمٌة مبوجب القانون بتقييد الوصول إىل الصور امللتقطة لفلسطني/إرسائيل. ففي 1997، 

أقرَّ مجلس النواب األمرييك ترشيًعا أعده الحزبان الدميقراطي والجمهوري يحدُّ من دقة 

صور األقامر الصناعية امللتقطة لفلسطني/إرسائيل واملتاحة للعامة من خالل املنصات 

التي تبث من داخل الواليات املتحدة مثل جوجل إيرث وبينغ مابس. يُسمى القانون 

ل لقانون تفويض الدفاع القومي األمرييك وهو يحظر إتاحة  قانون كايل-بينجامان املعدِّ

صور األقامر الصناعية امللتقطة لفلسطني/إرسائيل بدقة وضوح عالية من خالل منع 

مشغيل األقامر الصناعية وتجار التجزئة يف هذا املجال داخل الواليات املتحدة من بيع أو 

نرش صوٍر فلسطني/إرسائيل بدرجة وضوح أعىل من تلك الصور املتوفرة يف األسواق خارج 

الواليات املتحدة. ومع أن قانون كايل-بينجامان يرسي عىل الرشكات األمريكية فقط، إال  4
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“الخريطة العربية كانت، وما تزال، مامرسًة من 
مامرسات تشكيل الدولة، وهي وثيقٌة شاهدٌة عىل 
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املامرسات املكانية للدولة اإلرسائيلية.’”
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موجز سياساتي

أن هيمنتها عىل سوق صور األقامر الصناعية جعلت هذا القانون، حتى عهٍد قريب، 

يرسي فعليًا عىل مستوى العامل، األمر الذي أعاق قدرة الحمالت واملنظامت الرقابية 

والباحثني حول العامل عىل الحصول عىل الصور.

وبالرغم من أن قانون كايل-بينجامان جاء بذريعة حامية أمن إرسائيل القومي، 

إال أن من األدق وصفه كقانون رقابة ألنه يقيِّد دقة الصور امللتقطة لفلسطني/

ح فراديل وزيربيني، فإن هذا  إرسائيل بدقة تبلغ مرتين للبيكسل الواحد. وكام يوضِّ

القانون يعوق عمل علامء اآلثار والبيئيني والجغرافيني والعاملني يف املجال اإلنساين 

ألنه يتعمد تضبيب صور األقامر الصناعية امللتقطة لفلسطني/إرسائيل. بل إن تدين 

دقة صور األقامر الصناعية يعرقل جهود العمل اإلنساين املبذولة يف توثيق انتهاكات 

حقوق اإلنسان مثل استيالء إرسائيل عىل األرض، وهدم البيوت، والنشاط االستيطاين، 

ويُضِعف املطالبات الفلسطينية باألرض. وتعرقل كذلك تقييم األرضار يف املناطق 

املكتظة التي يصعب الوصول إليها مثل قطاع غزة، ويف اآلونة األخرية إبان مسرية 

العودة الكربى التي انطلقت يف آذار/مارس 2018.

تحدى الفلسطينيون هذه الرقابة بجهودهم الذاتية بالتقاط الصور الجوية بأنفسهم 

بدقة وضوح أعىل من الصور التي توفرها جوجل، مستخدمني أساليب عديدة 

مثل تعليق الكامريات الرقمية بالطائرات الورقية أو البالونات. وقد استُخدمت 

هذه الطريقة يف توثيق إنشاء طريق رسيع بستة مسارب يقطع حي بيت صفافا 

الفلسطيني يف القدس، وتوثيق تداعياته عىل السكان املحليني.

إن الترشيعات املرُضة مثل قانون كايل-بينجامان، وتواطؤ رشكات التكنولوجيا يف 

تعزيز السيطرة املكانية اإلرسائيلية عىل حساب الفلسطينني مُتثّل فرصًة مهدورة 

الستخدام التقدم التكنولوجي يف رسم الخرائط بطريقة دميقراطية تشاركية. وقد 

أفىض هذا القانون والتواطؤ إىل نشوء آليٍة رقابية متغلغلة.

الخرائط املضادة واملناِهضة لالستعامر

إن إنهاَء االستعامر عىل الخريطة عمليٌة تنطوي عىل االعرتاف بتجربة املستعَمرين 

)الفلسطينيني( من ناحية، وعىل توثيق الُنظم والِبنى االستعامرية وفضحها )التوسع 

الصهيوين( من ناحية أخرى.

يتطلب إنهاء االستعامر ما يسميه ديفيد هاريف “املخيلة الجغرافية” - التي تربط 

املخيلة االجتامعية بالوعي املادي املكاين. يتمسك الفلسطينيون منذ 1948 بذكرى 

املنازل املهدمة والقرى املدمرة من خالل وضع األطالس والخرائط وكتابة املذكرات 

واألعامل الفنية وتأليف الكتب ورسد التاريخ الشفوي وإنشاء املواقع اإللكرتونية. 

إن حق الالجئني والنازحني الفلسطينيني يف العودة ليس حاًل سياسيًا وحسب وإمنا 

الخطوة األوىل يف عملية إنهاء االستعامر. فالعودة، باعتبارها نقيض املنفى، تثري أسئلًة 

حاسمة ووجيهة من قبيل: كيف ستكون العودة؟ ماذا نبني وأين؟ َمن سيبني ماذا؟ 

عىل الرغم من االنتقادات املعقولة املوجهة للخرائط املضادة بأنها تُعيد إنتاج 

املامرسات املكانية واملناطقية اإلقصائية الحالية وتستخدمها، إال أن الجهود املستمرة 

يف رسم الخرائط املضادة توضح كيف أن الفلسطينيني وحلفائهم يعكفون عىل إنشاء 

مدرسٍة يف رسم الخرائط تخلو من االستعامر وتتجاوز تأكيَد أو إعادة تأكيد خطوط 

الخرائط الحالية. فتنربي تلك الجهود إىل ترجمة الذكريات الشخصية والجمعية 

باللغة املكانية ومن ثم إدراجها يف إطار قانوين وسيايس. ويف هذا الصدد، وثَّق وليد 

الخالدي يف مجلده الصادر يف 1992 بعنوان “كل ما تبقى” القرى الفلسطينية 

املدمرة بالصور واملعلومات الدميغرافية. وعىل نحو مشابه، وضع سلامن أبو ستة، 

مؤسس هيئة أرض فلسطني، خطًة شاملة للعودة باستخدام خرائط تُبني أن الكثري 

من القرى املدمرة مل تُسكن لغاية تاريخه وميكن بالتايل أن تستوعب العائدين. ويُعد 

أطلس فلسطني الذي وضعه أبو ستة يف 2010 ِسجال تاريخيًا لفلسطني ما قبل النكبة، 

ويستند هذا األطلس إىل طريقة منهجية تستخدم صوًرا جوية مبقياس 25,000:1.

ميكن استخدام التكنولوجيا كأداٍة لوضع تصور ملموس لحق العودة. فالخرائط 

التاريخية املفصلة والصور عالية الوضوح غري الخاضعة للرقابة تسمح للفلسطينيني 

م هذه الصور  بتصنيف بقايا القرى والبلدات املدمرة إبان النكبة وفهرستها. وتقدِّ

دلياًل ملموًسا عىل التعديات االستعامرية املستمرة عىل األرض الفلسطينية، وتتيح 

للفلسطينيني تصوَر واقع بديل.

تسعى منظمة ذاكرات )زوخروت( اإلرسائيلية غري الحكومية إىل رفع مستوى 

الوعي بالنكبة الفلسطينية يف الشارع اإلرسائييل. ومن مشاريعها العديدة مرشوع 

له ما  “iNakba” وهو تطبيق تفاعيل للهواتف الذكية طورته املنظمة يف 2014، وحمَّ

يزيد عىل 40,000 مستخدم عىل هواتفهم. يحتوي تطبيق iNakba عىل قامئة تضم 

رت إبان النكبة، ويحتوي كذلك عىل صور،  أكرث من 600 بلدة وقرية فلسطينية ُدمِّ

ونصوص عربية وعربية وإنجليزية، وإحداثيات عىل تطبيق ويز وخرائط جوجل 

ملساعدة املستخدمني يف الوصول إىل تلك املواقع ومتكينهم من إضافة املعلومات 

بأنفسهم.

تقول مطورة تطبيق iNakba، رنني جريس، إن الهدف من التطبيق هو إحياء الرتاث 

الفلسطيني والهوية الفلسطينية، وتأكيد حق العودة: “لقد أعدنا القرية الفلسطينية 

إىل الخريطة، ونسعى اآلن إىل إعادة الالجيء الفلسطيني... التطبيق مؤثٌر ألنه 

تفاعيل... فإذا كنت يف مخيم عني الحلوة ]يف لبنان[، ستصلك آخر أخبار قريتك يف 

فلسطني وأنت هناك. فهذا التطبيق يُعيد قريتك إىل الحياة.”

تعمل منظمة ذاكرات أيًضا عىل مشاريع أخرى تُعنى بحق العودة. ومنها مرشوع 

خرائط العودة، وهو مرشوع بحثي تشاريك انطلق يف 2010 ويتصوُر اإلمكانيات 

واملعوقات املكانية التي تواجه حق الفلسطينيني يف العودة إىل قرية ميسكة املدمرة 

الواقعة يف قضاء طولكرم. ويف هذا املرشوع، وضع املشاركون الفلسطينيون واليهود 

خريطًة شاملًة بديلة متعددة الطبقات فكَّكت السياسات التمييزية الحالية. واتفقوا 

عىل أن الخطوة األوىل هي االعرتاف بالدمار الذي ألحقته النكبة بالفلسطينيني أفراًدا 

وجامعات.

ميثل إطالق خرائط فلسطني املفتوحة )مرشوٌع تعاوين بني مؤسسة تصوير فلسطني 

ن التابع لجامعة كولومبيا( يف 2018 أوَل مرشوع للخرائط  وستوديو-إكس عامَّ

مفتوحة املصدر املستندة إىل الخرائط التاريخية من حقبة االنتداب الربيطاين. 

تحيك هذه الخرائط املفصلة متعددة الطبقات روايات مصورة تبث الحياة يف 

مناطق جغرافية ُمغيَّبة ومختفية، وتسمح للمستخدمني بالبحث يف املشهد الجغرايف 

الفلسطيني يف فرتة ما قبل النكبة. يُنظم مرشوع خرائط فلسطني املفتوحة فعاليات 

“مابثون” التي تتيح للمستخدمني استخراج البيانات من خرائط االنتداب )وهو 

أسلوب تستخدمه منظامت أخرى مثل منظمة تحالف إعادة البناء األمريكية غري 

الحكومية(. 5
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“ُيثِّل تواطؤ رشكات التكنولوجيا يف تعزيز 
السيطرة املكانية اإلرسائيلية فرصًة مهدورة 

الستخدام التقدم التكنولوجي يف رسم الخرائط 
بطريقة ديقراطية وتشاركية.’”

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0265964617301170
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0263775818820326?journalCode=epda
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0263775818820326?journalCode=epda
https://academicworks.cuny.edu/gc_pubs/526/
https://books.google.co.uk/books/about/Mapping_Exile_and_Return.html?id=NiedAgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q=counterpoint%20to%20exile&f=false
https://thefunambulist.net/articles/introduction-cartography-power
https://books.google.com/books?id=_By7AAAAIAAJ&q=inauthor:%22Walid+Khalidi%22&dq=inauthor:%22Walid+Khalidi%22&hl=en&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwik37KvltLlAhUsxVkKHdQoBHQQ6AEwAHoECAUQAg
http://www.plands.org/en/maps-atlases/maps/al-nakba-return
http://www.plands.org/en/maps-atlases/atlases/the-atlas-of-palestine
https://zochrot.org/en/keyword/45323
https://jspp.psychopen.eu/article/view/145
https://jspp.psychopen.eu/article/view/145
https://visualizingpalestine.org/
https://palopenmaps.org/?blm_aid=22581#/
https://palopenmaps.org/about


ويف الوقت نفسه، يستخدم الفلسطينيون التكنولوجيا إلنشاء خدمات الخرائط املستقلة 

الخاصة بهم، مثل نظام املالحة دروب، الذي أُطلق يف صيف 2019 والذي يَعتمد عىل 

جمهور املستخدمني يف الحصول عىل بيانات إغالقات الطرق واالزدحام، ويسمح للسائقني 

الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية املحتلة مبتابعة حركة السري عند نقاط التفتيش 

وباختيار الطُرق التي بوسعهم أن يسلكوها.

إن هذه املشاريع وغريها مثل مرشوع خريطة حرب غزة وجمعية دار للتخطيط 

املعامري والفني ومنظمة “Forensic Architecture” )الهندسة املعامرية العدلية( 

مُتكِّن الفلسطينيني من معارضة الخطاب املهيمن وتفنيده، وتأكيد رؤية بديلة للتحرير 

والعودة بلغة املكان والخرائط. وغالبًا ما تتقوى هذه املبادرات بجهود الفلسطينيني من 

رة، كجهود النازحني من أهايل قرى إقرث والولجة والعراقيب  أجل العودة إىل القرى املدمَّ

الذين عادوا بعد عقوٍد من تهجريهم رغم املخاطرة بالتعرض لعنف الدولة وهدم 

منازلهم. ومثة جهود رمزية أخرى مثل مسرية العودة الكربى يف غزة املستمرة منذ 2018.

مواجهة ُحراس الخرائط

لطاملا ظلت الخرائط سالًحا آخر يف ترسانة املستعِمر، وأداًة يستخدمها يف االستحواذ 

عىل األرايض والسيطرة عليها وطمس معاملها. إن املعرفة بوضع الخرائط، بحسب 

رسام الخرائط اإلرسائييل مريون بنفنستي، يعني القوة والنفوذ، ما يفرس ارتباط هذه 

املهنة ارتباطًا وثيًقا بالجيش والحرب. ويف حالة فلسطني، دأبت جهود رسامي الخرائط 

الربيطانيني والصهاينة عىل إزالة اآلثار الفلسطينية من املشهد الجغرايف، حتى جاء العقد 

التايل لسنة 1948 وأحدَث تحواًل كليًا عىل األرض بصدور خريطة عربية متكاملة تُصاِدر 

مئات السنني من حياة الفلسطينيني وتاريخهم.

وبالنسبة إىل الالجئني الفلسطينيني، الذين ال ميلك غالبيتهم القدرَة عىل الزيارة ناهيك 

خ ُغربتهم عن  عن العودة إىل األرض التي نُفوا هم أو أسالفهم منها، فإن الرقابة تُرسِّ

موطنهم وتحرص عالقتهم به يف العامل االفرتايض. أما الفلسطينيون الرازحون تحت أحكام 

القانون العريف يف األرض الفلسطينية املحتلة أو تحت الحصار يف قطاع غزة، فإن تطبيقات 

الخرائط السائدة ال تُظهر الواقع املعزول عىل األرض أو ما ينطويه من قيود وتداعيات 

عىل حركة الفلسطينيني، بالرغم من وجود التكنولوجيا التي تتيح فُسحًة لدمقرطة 

املامرسات املكانية.

ومع ذلك، يواصل الفلسطينيون وحلفاؤهم العمَل عىل مقاومة الخرائط االستعامرية 

وتفنيدها من خالل الخرائط املضادة. وهناك خطوات ملموسة أخرى ميكن اتخاذها 

للميض قدًما: 

ينبغي أن تُسمى فلسطني يف خرائط جوجل بحسب ما نص عليه قرار الجمعية . 1

العامة لألمم املتحدة الصادر يف ترشين الثاين/نوفمرب 2012، وذلك كام يويص املركز 

العريب لتطوير اإلعالم االجتامعي )حملة(.

ينبغي أن يظهر الوضع الدويل للقدس عىل خرائط جوجل كام أقرها قرار الجمعية . 2

العامة لألمم املتحدة رقم 181. ويجب عىل خرائط جوجل أن تحدد املستوطنات 

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 . 3

تُبنيِّ معوقات الحركة والطُرق املحظورة.

ينبغي لجوجل أن تحدد مواقع القرى الفلسطينية “غري املعرَتف بها” داخل إرسائيل . 4

وكذلك القرى الفلسطينية يف املنطقة )ج(.

ينبغي للواليات املتحدة أن تُلغي قانون كايل-بينجامان، وأن تساوي مزودي صور . 5

األقامر الصناعية األمريكيني بغريهم. فهذا من شأنه أن يسمح ملشغيل األقامر 

الصناعية 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 . 6 ينبغي للمجتمع املدين الفلسطيني أن يروِّج الخرائط املضادة ويُشجِّ

كبديل للخرائط املعارصة الناقصة. ويف الوقت نفسه، ينبغي للمجتمع املدين 

الفلسطيني وحلفائه أن يركزوا جهودهم عىل مامرسة الضغط عىل: )1( الحكومة 

األمريكية إللغاء قانون كايل-بينجامان، و)2( جوجل لتنفيذ التغيريات املبينة أعاله.
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“يكن استخدام التكنولوجيا كأداٍة لوضع 
تصوٍر ملموس لحق الفلسطينيني يف العودة.’”

http://www.doroob.net/enindex.html
http://www.decolonizing.ps/site/
http://www.kolor.com/virtual-tours-files/20140818-kolor-lewis-whyld/#s=pano115
https://forensic-architecture.org/
http://www.decolonizing.ps/site/
https://books.google.co.uk/books?id=NiedAgAAQBAJ&pg=PA5&lpg=PA5&dq=salman+abu+sitta+abolished+from+the+map&source=bl&ots=J1VGNd7E6C&sig=ACfU3U05BfFJQN_n49cMYrQ3pw7QiU1g0A&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://7amleh.org/2018/09/18/google-maps-endangering-palestinian-human-rights/
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»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

شغلت زينة اآلغا موقع الزمالة السياساتية للشبكة يف الواليات املتحدة 

األمريكية يف الفرتة املمتدة بني 2019-2017. تغطي خرباتها بناء املستوطنات 

اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة وال سيام القدس، وتاريخ الرشق 

األوسط الحديث، واملامرسات املكانية. عملت سابًقا يف مجلة اإليكونوميست، 

ولدى السفارة العراقية يف باريس، ويف الوفد الفلسطيني ملنظمة اليونسكو.

https://al-shabaka.org/ar/author/zena-agha/

