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نوريت بيلد- إحلنان*

* تدرِّس نوريت بيلد- إحلنان مادة تعليم اللغة في اجلامعة العبرية وفي كلية دافيد 

العام  منذ  تعّدها  تزال  ال  التي  الدراسات  وترّكز  القدس.  في  للمعلمني  يلني 
1995 على التعليم املدرسي، واخلطاب العنصري في املدارس، والكتب الدراسية 
ر اللغة احملكّية واملكتوبة في املدارس، واحلوار في الصفوف  في إسرائيل، وتطوُّ
املتعددة الثقافات. وإلى جانب التدريس تلقي إحلنان احملاضرات وتكتب املقاالت 
نشاطها  على  وبناًء  لفلسطني.  اإلسرائيلي  باالحتالل  املرتبطة  القضايا  عن 
في هذا املجال، نالت في العام 2001 جائزة ساخاروف حلقوق اإلنسان وحرية 
 Sakharov Prize for Human Rights and the Freedom( التعبير
البروفسور عزت  األوروبــي، مناصفًة مع  البرملان  التي مينحها   ،)of Speech
غزاوي من جامعة بير زيت. وإحلنان هي كذلك أحد األعضاء املؤسسني حملكمة 
راسيل لفلسطني )Russell Tribunal on Palestine( )بروكسل، آذار 2009(، 
وهي عضٌو في دائرة اآلباء: آباء فلسطينيون وإسرائيليون ثكالى من أجل السالم 
واملصاحلة. كما تشترك إحلنان مع الدكتور سامي عدوان من جامعة بيت حلم 

في ترّؤس اللجنة الدولية للتعليم في ظل االحتالل. 

)*( تعريف
العام  في   )Visual Literacy( مجلة  في  ال��دراس��ة  ه��ذه  ُنشرت 
تشكل  وه��ي   ،208  -179 ص.   ،2 ال��ع��دد   ،37 املجلد   ،2009
مناهج  ف��ي  العربي  ص��ورة  ع��ن  الباحثة  أج��رت��ه  شامل  بحث  م��ن  ج���زًءا 

جغرافيا العداوة واإلقصاء!
 حتليل متعّدد الوسائط للكتب املدرسّية املتداولة في إسرائيل1

 Palestine باالنكليزية حتت عنوان  قريبا  التعليم اإلسرائيلية ويصدر 
 in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in

Education وذلك عن دار I.B.Tauris، وستصدر ترجمته العربية 

عن املركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية- مدار في العام 2012.

ملخص 
تتناول هذه الورقة األساليب املتعّددة الوسائط التي ُيعاد تشكيل 
األيديولوجيات بواسطتها في كتب اجلغرافيا املتداولة في املدارس 

اإلسرائيلية. 
وتستعرض  الورقة بالتحليل خمسة كتٍب من الكتب املتداولة في 
املدارس اليهودية في إسرائيل،2 نظًرا إلى توظيف الوسائل البصرية، 
البيانية واأليقونات واأللوان، بهدف  كالصور واخلرائط والرسوم 
إعادة تشكيل سياق اخلطاب املعرفّي والسياسي في التعليم ووضعه 
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اجلغرافيا  علماء  يضعها  التي  املالحظات  وتعّزز  موضعه.  غير  في 
االجتماعية والسياسية التحليل السيميائّي لهذه الكتب املدرسية. 

ما  اإلسرائيلية  امل���دارس  في  س  ُت���درَّ التي  اجلغرافيا  كتب  ومتّثل 
 Van Leeuwen،( الوسائط  متعّددة  أنواًعا  ليوين  فان  يسّميه 
2005a، p. 80(. وتتأّلف البنية العامة التي تشّكل هذه الكتب من 

توظيف أساليب متعددة الوسائط، كالصور والرسوم التوضيحية، 
والعبارات  واألل��وان  والتصاميم،  البيانية،  والرسوم  واخلرائط، 

اللفظية. 
كما تفترض الورقة بأن كتب اجلغرافيا املقّررة في مدارس إسرائيل 
التمثيل  يشملها  التي  العلمية  واملبادئ  احلقائق  تشويه  على  تعمل 
البصري واللفظي من خالل الرسائل السياسية، والتزام تلك الكتب 
بتعزيز الهوية اليهودية اإلقليمية )اجلغرافية( والقومية التي تستند في 
جانٍب كبيٍر منها على إنكار الهوية الفلسطينية. ويعّزز تشويه احلقائق 
اجلغرافية وطْمس أية حياٍة ذات معنًى إلى جانب حياة اليهود حالة 

العداوة، ويعيد إنتاج النخبة العنصرية.3 
اجلغرافيا،  الوسائط،  املتعدد  التحليل  املفتاحية:  املصطلحات 

اخلطاب العنصري، التمثيل، الفلسطينيون. 

مقدمة 
في  املقّررة  الورقة خمسة كتب من كتب اجلغرافيا  تدُرس هذه 
عامْي  بني  الواقعة  الفترة  في  ُنشرت  والتي  اإلسرائيلية،  املدارس 
إسرائيل  بني  أوسلو  اتفاقيات  على  التوقيع  بعد  و2003   1994
بأنها  الكتب  هذه  جميع  وتصّرح  الفلسطينية.  التحرير  ومنظمة 
أجازتها وزارة  احلالي، وقد  الوطنّي  الدراسّي  املنهاج  تتوافق مع 
التربية والتعليم كّلها باستثناء واحٍد منها.4 وقد اخترنا عّينة الكتب 
أوساط  في  وذيوعها  انتشارها  درج��ة  بحسب  املذكورة  املدرسية 

املعلمني.5 وهذه الكتب هي على النحو التالي: 
"الناس في املكان" )People in space(، للصف التاسع. 
اجلغرافيا"  في  مختارة  فصول   - واملكان  اإلنسان  "إسرائيل: 
 Israel-The Man and the Space – selected(

 .)chapters in geography

 The Geography of the( إس��رائ��ي��ل"  أرض  "جغرافيا 
Land of Israel(، للّصفني احلادي عشر والثاني عشر. 

"املستوطنات في املكان: فصول في جغرافيا املستوطنات في 

 Settlements in space: Chapters in the( العالم" 
Geography of settlements in the world(، للّصفني 

الثامن والتاسع. 
The Medite - املتوسط"  األبيض  البحر  )"ُبلدان حوض 

ranean Countries(، للصف اخلامس.6 

يتطّرق الفصل األول من هذه الورقة إلى األساس األيديولوجّي 
إسرائيل  ف��ي  اجلغرافية  ال��دراس��ات  إليه  تستند  ال��ذي  الصهيونّي 
وتوظيف اجلغرافيا في ترسيخ الهوية اإلقليمية اليهودية. ويتناول 
الفصل الثاني الصور اللفظية والبصرية التي توّظفها كتب اجلغرافيا 
الثالث أساليب  املدرسية في متثيل الفلسطينيني. ويناقش الفصل 
رسم اخلرائط التي تقوم على إقصاء اآلخر، وال سيما األساليب 
التي ُتعِملها اخلرائط لتشويه الواقع اجليو-سياسي للمنطقة وإقصاء 
السكان األصليني في هذه األرض. وتعّرج الورقة، بعد ذلك، 
صور  خالل  من  الفلسطينيني  املواطنني  عن  الشخصنة  نزع  على 
واألي��ق��ون��ات  العنصرية،  الكرتونية  ك��ال��رس��وم  النمطية  التمثيل 
هذه  من  األخير  الفصل  ويستعرض  املهينة.  والصور  العنصرية 
الشارحة  السردية  اللغة  في  املستخَدمة  الصور  تصنيف  ال��ورق��ة 
يعني  التي  ‘التطّور’،  مسألة  تتناول  التي   )meta-narrative(
العربية’ أو غزو  ‘احلالة  اليهودية’ على  ‘احلالة  انتصار  فيها  التقّدم 
الشرق األوسط من قبل الغرب. كما يناقش هذا الفصل املصدر 

السيميائّي للمعنى. 

السؤال الذي تطرحه الدراسة 
يطرح فان ليوين )Van Leeuwen، 1996، p. 35( أفضل 

صيغٍة للسؤال العاّم الذي تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عنه: 
"كيف يتّم حتويل املمارسات االجتماعية إلى أشكاٍل من اخلطاب 
الوسائل  هي  ما  مبعنى   ،]...[ االجتماعية  املمارسات  ح��ول 
في  بالفعل  بذلك  نقوم  كيف  ومبعنى  ب��ذل��ك،  للقيام  لنا  املتاحة 
سياقاٍت مؤسساتيٍة محددٍة تسودها عالقاٌت محددٌة مع املمارسات 

االجتماعية التي تنتج صور التمثيل؟"" 
يشير السياق املؤسساتي واملمارسة االجتماعية في هذه الورقة 
س في إسرائيل.  إلى تعليم اجلغرافيا في الكتب املدرسية التي ُتدرَّ
رسائلها.  لنقل  الوسائط  متعّددة  نصوًصا  الكتب  هذه  ف  وتوظِّ
وترتكز العالقات احملّددة التي تقيمها تلك الكتب مع املمارسات 
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التفّرع  على  خاللها،  من  التمثيل  صور  تنتج  التي  االجتماعية، 
النصي )hypertextuality(، وذلك وفًقا للمفهوم الذي يسوقه 
جينيت )G. Genette، 1982، p. 12-14(. وبحسب ما 
يراه جينيت، يشير التفّرع النصي إلى أية عالقٍة تقوم بني نصٍّ معنٍي 
م" به.  )ب( مع نصٍّ سابٍق عليه )أ(، بحيث ُيستنَبط منه أو "ُيطعَّ
ويبنّي جينيت أن هذا االستنباط قد يكون على أشكاٍل عدة: فقد 
ال يأتي النص )ب( على ذكر النص )أ( على اإلطالق، مع أنه ال 

له.  يستطيع أن يوجد من دونه، ألنه يشّكل صورة حتوُّ
عة )hypertexts( لكلٍّ من  ومتّثل الكتب املدرسية نصوًصا مفرَّ
النص األصل أو النص السابق )hypotext( االجتماعي السياسي 
املهيمن والنصوص املعرفية املرتبطة به. كما تعّبر هذه الكتب عن 
Ber - )حتويل، أو حتى عن إعادة تشكيل سياق هذه النصوص 

stein، 1996( ليتناسب مع سياق العملية التعليمية املستهدفة. 

 )Hodge and Kress، 1993: 10( ف هودج وكريس ويعرِّ
ل جائز". فهو  التحويل )Transformation( على أنه "تدخُّ
يشتمل على "حذف نسٍق )syntagm( مع عناصره أو استبداله 
التحويالت  تعتبر  "ال  وب��ذل��ك،  ترتبيه".  إع���ادة  أو  جمعه  أو 
 Van( فكما يبنّي فان ليوين .)Bernstein، 1996( ‘بريئة’" 
Leeuwen، 2007: 96(، "فإن ما يتم حتويله بالضبط يعتمد 

على املصالح واألهداف والقيم التي يتضّمنها السياق الذي ُتعاد 
فيه صياغة سياق املمارسة املعنية". 

ويشير بيرنشتاين )Bernstein( إلى أن التواصل البيداغوجي 
يعمل على نحٍو انتقائيٍّ فيما يتصل "باخلطاب الكامن الذي ميكن 
مؤّلفو  ويقوم   .)42  :1996( التدريس"  عملية  ضمن  إدراج��ه 
الكتب املدرسية الذين "يعملون في حقل إعادة صياغة السياق" 
من  املناسبة  العناصر  بانتقاء   )Bernstein، 1996: 39-41(
التواصل  قنوات  ضمن  توزيعها  وإع���ادة  املعرفية،  احلقول  أح��د 
أيديولوجي  طابع  من  تخلو  ال  التي  للقواعد  وفًقا  البيداغوجي 
م القواعد املتَّبعة في إعادة  )Bernstein، 1996: 49(. وال تنظِّ
‘كيفيته’ كذلك.  ‘ماهية’ التدريس فحسب، وإمنا  صياغة السياق 
وتقترن  التدريس.  نظرية  القواعد  هذه  تشّكل  أخ��رى،  وبعبارٍة 
قواعد إعادة صياغة السياق مع القواعد التقييمية التي تسعى إلى 
 Bernstein، 1996:( "نقل املعايير ]و[ إنتاج حاكٍم للوعي"
يجري  بأنه   )47  :1996( بيرنشتاين  يفترض  ولذلك،   .)46

تركيزها  وإع��ادة  وترحيلها  مواضعها  من  اخلطاب  أشكال  "ن��زع 
السياق  صياغة  إع���ادة  عملية  ف��ي  البيداغوجية"  للمبادئ  وف��ًق��ا 
وتشكيله. وبذلك، ال تعتبر أشكال اخلطاب التي توّظفها الكتب 
في  املعرفية  لألساليب  مماثلًة  األح��وال  من  ح��اٍل  أّي��ة  في  املدرسية 
حول  دراستها  في  كوفني  تقول  وكما  تستخدمه.  الذي  اخلطاب 
س في املدارس الثانوية، فإن هذا اخلطاب  كتب التاريخ التي ُتدرَّ
يضع "السياسة الصارمة التي متلي االلتزام باحلقيقة على احملّك" 

 .)Coffin، 1997: 201(

منهجية هذه الدراسة
واألساس النظري الذي تستند إليه 

الوسائط. وهي  متعددة  املدرسية نصوًصا  متّثل كتب اجلغرافيا 
ف مجموعًة متنوعًة من األساليب اللفظية والبصرية من أجل  توظِّ
نقل القيم واملعاني التي تريدها. ويتبّنى التحليل املتعدد الوسائط 
في  السيميائية  االجتماعية-  املبادئ  الورقة  هذه  تستخدمه  الذي 
التحقيق )Van Leeuwen، 2005(، وهي تعتمد بصورٍة رئيسٍة 
 )Van Leeuwen( ليوين أّلفه كريس )Kress( وفان  ما  على 

اللذان تتمثل فرضّيتهما األساسية فيما يلي: 
"مبا أن املعاني ُتصَنع كإشاراٍت بطرٍق متمايزٍة وفي صيٍغ 
محددة... مبعنى أن ما يجري متثيله في عالمٍة أو تراكيب 
عالمٍة يحّقق املصالح، ووجهات النظر، والقيم واملواقف 
 ]...[ العالمة  تلك  يصنعون  الذين  أولئك  يتبّناها  التي 

فالتمثيل ‘حاضٌر’ دائًما". 
(Kress 2003, p. 37 and p. 44). 

وترفض وجهة النظر هذه فكرة االعتباطية، وهي تشير إلى أنه: 
 )signifier( ال���داّل  بني  القائمة  العالقات  حتفيز  "يتم 
أن  مبعنى  األح����وال،  جميع  ف��ي   )signified( وامل��دل��ول 
أو  ماديٍة  ناحيٍة  من  ُي��درس  ال��ذي  ال��داّل، و‘هيئته’،  شكل 
يراد  عّما  للتعبير  مالءمته  بسبب  اختياره  يجري  مجردة، 

الداللة عليه". 
(Kress 2003, p. 42). 

ولذلك، 
"ينبغي علينا أن جند طرًقا لفهم ووصف تفاعل هذه املعاني 
بني مختلف الصيغ في كلٍّ متماسٍك، أي ضمن النص". 

(Kress 2003, p. 37). 
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األساس األيديولوجي الصهيوني 
الهوية  تدريس  أهمية  البداية،  منذ  الصهيونية،  "أدرك��ت  لقد 

 .)Bar-Gal، 1993b، p. 421( "اإلقليمية
م��ادة  ت��دري��س  إليه  يستند  ال��ذي  األيديولوجي  األس���اس  يتأّلف 
اجلغرافيا في مدارس إسرائيل من الرسالة الصهيونية املتعلقة باستعادة 
الذين عادوا  أبناء إسرائيل،  الوطن وإعادة االستيطان فيه على يد 
إليه، وهم ميلكون احلقوق التاريخية احلصرية في أرضه، بعد ألفْي 

عاٍم قضوها في املنفى. 
في  املتداولة  املدرسية  الكتب  حول  مؤخًرا  ُنشرت  دراس��ٍة  وفي 
إسرائيل، تؤّكد فيرر )R. Firer( في كتابها الذي صدر في العام 
 "1948 العام  في  إسرائيل  دول��ة  تأسيس  "ُأعيَد  أنه  على   2004
)وأنا ُأبِرز التأكيد باخلط العريض(. وتستند هذه اجلملة في أساسها 
إلى الفرضية، أو حتى إلى االعتقاد القائل بوجود "دولة إسرائيل" 

أخرى في زمٍن غابٍر آخر. 
ويشير يفتاحئيل )Yiftachel، 2006، p. 61( إلى أن "شكاًل 
حصرّيًا من القومية اإلثنية اإلقليمية نشأ في إسرائيل من أجل ‘إضفاء 
سمة السكان األصليني’ على املهاجرين اليهود على وجه السرعة، 
ومن أجل طمس وجود الشعب الفلسطيني على هذه األرض قبل 
أو  الوجود  هذا  شأن  من  التقليل  أو  إليها  الصهاينة  اليهود  وصول 

تهميشه". 
وينظر إلى اليهود اجلدد "الذين مّتت أصلَنتهم" على أنهم غربيون 
معاصرون ميثلون الساللة املباشرة للعبرانيني الذي ورد ذكُرهم في 
الكتاب املقدس. وفي هذا اجلانب، ال تقّدم الكتب املدرسية التي 
فيها  عاش  التي  املنطقة  حول  معلومات  أية  اجلغرافيا  م��ادة  ت��دّرس 
العرب الفلسطينيون أو حول حياتهم، سواء أكانت هذه املعلومات 
أو  الريفية  التغيرات  أم  الظروف االجتماعية،  أم  بالزراعة،  تتعلق 
‘الغياب’  األلفْي سنٍة من  فترة  التي أحاطت بهم، خالل  احلضرية 
اليهودي. ومع ذلك، تأتي هذه الكتب على ذكر لهفة اليهود وتوقهم 
إلى الوطن املفقود. فعلى سبيل املثال، جند النص التالي في كتاب 
جانب  إلى   )54 )ص.  املتوسط"  األبيض  البحر  حوض  "بلدان 

خريطة لهذه البلدان: 
"لو ُرسمت هذه اخلريطة قبل 100 سنة، ملا كان من املمكن 
أن يوجد لوٌن خاصُّ لليهود ألنهم كانوا معظمهم يعيشون في 
بلدان أخرى )فقد كان اليهود في املنفى على مدى ألفْي سنة(. 

إن أرض إسرائيل هي أرض اليهود. فعلى مدى السنوات التي 
كان اليهود بعيدين خاللها عن بلدهم ]...[ كانوا يتوقون 
إلى العودة إليه وإعادة االستيطان فيه. ]...[ وهم لم ينفّكوا 
يقولون في قلوبهم ‘إن نسيتِك يا أورشليم، فلتنَسني مييني’ 
عاد  وحينما   .)5 اآلي��ة   ،137 اإلصحاح  املزامير،  )سفر 
الشعب اليهودي وأقيمت دولة إسرائيل، أصبحت القدس، 
عاصمتنا، مرًة أخرى أهّم مركٍز يهودّي للشعب اليهودي". 

ولذلك، ُتختزل ألفا سنة من احلضارة في تسع كلمات تقع بني 
حوله  حيكت  الذي  الوطن  إلى  الشوق  قصة  ُتسرد  بينما  قوسني، 
اجلغرافيا  كتاب  م��ن  النص  ه��ذا  ف��ي  س��ط��وٍر  ف��ي خمسة  اخل��راف��ات 

املذكور. 
كيفية  بتدريس  األول،  املقام  في  اجلغرافية،  ال��دراس��ات  ُتعنى 
في  الصهيونية  اإلجن���ازات  واحتضان  ومحبته"،  ببلدنا  "املعرفة 
مجاري  وحتويل  وتطويعها،  الصحراء  )تذليل  الزراعة  مجاالت 
األنهار وجتفيف املستنقعات(، وزراعة الغابات )إعادة مجد الغابات 
فيه محو  يتّم  الذي  الوقت  ذات  في  املقدس،  الكتاب  ذكرها  التي 
وينقل  والعمران.  البناء  ومشاريع  وطمسها(،  العربية  القرى  آثار 
نظام التعليم في إسرائيل فكرًة مفادها أن اليهود اغتصبوا األرض 
من العرب من أجل إصالح الضرر الذي أحلقوه ]أي العرب[ بها 

خالل فترة "غيابنا". 
القرن  من  األول  النصف  َوسمت  التي  الغايات،  ه��ذه  ت��زال  وال 
العشرين والتي أعيدت تسمية اجلغرافيا خاللها ب� "دراسات الوطن"، 
تدريس  في  علمًيا  نهًجا  تكتسب  التي  املدرسية  الكتب  في  س��ائ��دًة 
اجلغرافيا في هذه األيام )Bar-Gal 1993a، 2003(. ويؤّكد بار- 
غال على أن الكتب اجلديدة احلديثة ما هي إال متويٌه مزركٌش للمناهج 
القومية  األه��داف  على  تؤكد  "كانت  والتي  الزمان  عليها  عفا  التي 

 .)Bar-Gal، 2000، p. 169( "باعتبارها الغاية األساسية
 ،)genres( األن���واع  من  غريًبا  مزيًجا  بالتالي،  جن��د،  ونحن 
كتب  ف��ي  وال��ب��ص��ري،  اللفظي  بشكلْيها  وال��رس��ائ��ل،  واألس��ال��ي��ب 
س في مدارس إسرائيل. وغالًبا ما يتألف اخلطاب  اجلغرافيا التي ُتدرَّ
ف في هذه الكتب من خطاٍب سياسيٍّ وتاريخيٍّ وعلمّي، تعّززه  املوظَّ
الوطنية واألشعار  الكتاب املقدس، واألغاني  املقتبسة من  اآليات 
البطولية. وفيما يتصل بالوسائل البصرية، يشتمل هذا املزيج على 
خرائط ال متّت في معظمها إلى الواقع بصلة، وعلى رسوٍم توضيحيٍة 
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مت هذه املكونات  وصوٍر ُترَسم على أساٍس أيديولوجّي. وقد ُصمِّ
اللفظية والبصرية من أجل تخليد الهيمنة اليهودية من خالل عرضها 
على أنها لم تزل شرعيًة منذ أوقاٍت موغلٍة في الِقدم. وتستنبط هذه 
املقدس بصورة رئيسة،  الكتاب  الشرعنة سلطتها وصالحيتها من 
وذلك من خالل إعادة التأكيد على الوعد اإللهي مبنح أبناء إسرائيل 
الغربي" )سفر  البحر  الفرات- إلى  النهر - نهر  املنطقة كلها "من 
التثنية، اإلصحاح 11، اآلية 24(. وكما يفترض عالم اجلغرافيا 
يفتاحئيل )Yiftachel(، يساعد الدين نظام التعليم العلماني في 
إسرائيل في تشكيل روايٍة جمعيٍة "ُتِعني على متزيق احلدود وشرعنة 
 .)Yiftachel، 2006: 121( "التدريس بشأن األرض اإللهية
كما جند أحد األمثلة، التي نستطيع أن نسترشد بها في هذا املقام، 
 p. املتوسط" )1994،  البحر األبيض  في كتاب "بلدان حوض 
ففي  اخل��ام��س.  الصف  لطلبة  س  ي��درَّ جغرافيا  كتاب  وه��و   ،)60

الفصل املعنون "بحر واحد بأسماٍء عدة"، ال يجد القارئ بجانب 
خريطة "إسرائيل"، التي تشمل األراضي الفلسطينية احملتلة وقطاع 
غزة )أنظر الصورة رقم )1( أدناه(، سوى عباراٍت توراتيٍة تستعرض 
األبيض  للبحر  امل��ق��دس  الكتاب  يسردها  التي  األس��م��اء  مختلف 
التأكيد  املذكور  الفصل  فيه  يعيد  الذي  الوقت  ذات  في  املتوسط، 
على الوعد اإللهي. ومتثل هذه اآليات اإلجابة عن السؤال الذي 
املتوسط مذكوٌر سلًفا  األبيض  البحر  الفصل: "إن  به هذا  يستهّل 
في الكتاب املقدس. فهل ُيسمى بهذا االسم في كتاب الكتب؟". 
املفتاح  )ب��خ��الف  اليابسة  على  امل��رس��وم  اخلريطة  مفتاح  ويحمل 
املرسوم على البحر( مصطلحاٍت توراتيًة للشمال واجلنوب والشرق 
والغرب، وهو ما يعتبر تلميًحا آخر إلى أن هذا البلد كان عبرانًيا منذ 
زمٍن سحيق. ومتثل هذه األسماء، التي تشّكل عنوان اخلريطة في 
ذات الوقت، جزًءا من اآلية "ومتتد غربا و شرقا و شماال و جنوبا" 
)سفر التكوين، اإلصحاح 28، اآلية 14(. وتظهر هذه اآلية نفُسها 
املقدس  الكتاب  من  االقتباسات  من  قائمٍة  ضمن  اخلريطة  بجانب 
والتي حتتوي كّلها على الوعد اإللهي على وجٍه أكبر من التفصيل: 
سفر اخلروج، اإلصحاح 23، اآلية 31: "َوَأْجَعُل ُتُخوَمَك ِمْن َبْحِر 
ُسوٍف )= البحر األحمر( إَِلى َبْحِر ِفِلْسِطنَي )= السواحل اجلنوبية(، 
ِة إَِلى النَّْهِر". وسفر التثنية، اإلصحاح 11، اآلية 24:  يَّ َوِمَن الَبرِّ
"كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم ]...[. من النهر، نهر 
الفرات )= سوريا + العراق(، إلى البحر الغربي يكون تخمكم". 

وسفر يشوع، اإلصحاح 1، اآلية 4: "من البرية ولبنان هذا إلى 
النهر الكبير نهر الفرات وإلى البحر الكبير ... نحو مغرب الشمس 

يكون تخمكم". 
ولكن ال يفّسر الفصل املذكور سوى اآلية املتعلقة ب�"االمتداد" 
بني قوسني باللغة العبرية احلديثة ")تفسير اآلية: سوف ميتد بلدكم 
إلى الغرب وإلى الشرق وإلى الشمال وإلى اجلنوب في املستقبل(". 
وأول ما تقع عني القارئ على قائمة اآليات املقتبسة من الكتاب 
املقدس، وذلك بالنظر إلى اجتاه قراءة اللغة العبرية )من اليمني إلى 
اليسار(. وترتبط هذه اآليات باخلريطة عبر اجتاهات أفقية مستقيمة 
تدّل على االرتباط القوي الذي قد يتأّتى عن روايٍة أو سبٍب ونتيجة 
)Kress and Van-Leeuwen، 1996/2007(. وبذلك، 
ُتعَرض اخلريطة التي َتِرد على اجلانب ‘اجلديد’ )األيسر( من الصفحة 
للنبوءات  احلديث  التجسيد   - اإللهية  للوعود  جتسيًدا  باعتبارها 

القدمية. 

الصورة رقم )1(: )كتاب "بلدان حوض البحر األبيض املتوسط"، ص. 11(، بحر واحد 
بأسماٍء عدة

بإذن من دار معالوت للنشر، وزارة التربية والتعليم

 Van( عن طريق وظيفتها )genres( ومبا أنه ميكن تعريف األنواع
الصفحة  ه��ذه  يعّرف  أن  للمرء  يجوز   ،)Leeuwen، 2005a

احتالل  تشرعن  ألنها  ع��ام،  بوجٍه  "شرعنة"  أنها  على  بكاملها 
الكتاب  لليهود -  أعلى سلطٍة  إلى  باالستناد  الفلسطينية  األراضي 
املقدس. وتكمن اإلجابة عن هذا السؤال االفتراضي "ملاذا ال تظهر 
اخلريطة احلدود املعتَرف بها دولّيًا؟" في "ألن الكتاب املقدس يقول 

ذلك". 
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القداسة  العلمّي  النّص  ضمن  التوراتية  اآليات  إدخال  ويضفي 
التي َتِسم الكتاب املقدس نفسه وحقيقته اإللهية على هذا النص، 
كما يعطي هذا األمر الكتاب املقدس والوعود اإللهية التي يزخر بها 

صالحيًة علميًة آنّية. 

توظيف اخلطاب العنصري 
متثيل الفلسطينيني 

اجلغرافيا  علم  في  خبير  وهو   ،)J. Morgan( مورغان  يشير 
االجتماعية والثقافية، في كتابه الصادر في العام 2003، إلى أنه 
طاملا كانت "الصور تشكل أسلوًبا من أساليب اإلقناع التي تدفع املرء 
إلى التمسك مبعتقداٍت وقيٍم معينة"، فاألسئلة احملورّية التي تثور في 
علم اجلغرافيا تتمثل في "من يستهلكها؟ وما الذي يصنعونه منها؟" 
)Morgan، 2003، p. 254-255(. وترتبط هذه األسئلة بتلك 
األسئلة التي يطرحها فان ليوين )Van Leeuwen( حول صور 

 :)p. 92 التمثيل البصري )2000، 
الصور وكيف  رة في  امل��ص��وَّ أن��واع األشخاص واألش��ي��اء  ما هي 

نعرفها بأنها كذلك؟ 
أو  األماكن  أو  باألشخاص  نربطها  التي  والقيم  األفكار  هي  ما 

األشياء املصورة، وما الذي يسمح لنا بفعل ذلك؟ 
تعتبر هذه األسئلة، التي يجوز طرحها حول أية عالمة بصرية، 
مهمًة في التدريس ألن "جزًءا معتبًرا من الرسالة التي يؤّديها النص 
املتعّدد الوسائط يظهر قبل قراءة أية كلمٍة من كلمات ذلك النص" 
ليمكي  يفّسر  وكما   .)Van Leeuwen، 2001، p. 92(
ثابتًة  )Lemke، 1998، p. 283( ذلك، فإن "املعاني ليست 
ل من خالل سياق الصورة، ومعنى  ومضافًة )أي أن معنى الكلمة ُيعدَّ
ل من خالل السياق النصي(، مما يجعل الكّل أكبر بكثيٍر  الصورة يعدَّ
في  املتداولة  اجلغرافيا  في كتب  أجزائه. وكما سنرى  من مجموع 
املدارس اإلسرائيلية، يعتبر إقصاء الفلسطينيني وتصويرهم كعناصر 
الشخصانية، وباعتبارهم "مشكالٍت" و"تهديداٍت"، جلّيًا قبل 

قراءة الكلمات التي يسردها النص املكتوب. 

اليهود مقابل غير اليهود 
الثنائيات  م��ع  األح����وال  جميع  ف��ي  العنصري  اخل��ط��اب  يتعامل 
اخلطاب  أش��ك��ال  م  وتقسَّ  .)Wodak and Reisigl 2001(

لفظّيًا  أكان  سواء   - اإلسرائيلي  والتعليمي  واالجتماعي  السياسي 
أم بصرّيًا- السكان اإلسرائيليني إلى يهود وغير يهود. فعلى سبيل 
املكان"  في  كتاب "املستوطنات  من  في صفحة )55(  املثال، جند 
أزرق:  إسرائيل:  في  الريف  في  "السكن  ع��ن��وان:  حتت  خريطًة 
اللفظية،  الناحية  ومن  يهودية".  غير  قرى  أحمر:  يهودية،  قرى 
يساعد تعريف الناس على أنهم كياٌن غير موجود )مبعنى أنهم "غير 
يهود"( في نزع الشخصنة عنهم وعزلهم وإقصائهم. فكما يقول فان 
ديجك )Van Dijk(، متّهد الالشخصنة الطريق نحو "الهيمنة على 
جماعات األقلية وإقصائها من النشاطات االجتماعية، بل وتدميرها 
 Reisigl and Wodak، االقتباس في )وقد ورد هذا  وقتلها" 
أصولهم  عن  النظر  بصرف  اليهود،  غير  ويسّمى   .)2001: 28

ومعتقداتهم، في بعض األحيان باالسم العام الفضفاض ‘العرب’.7 
 Van Leeuwen، 1996،( وهذا مثاٌل على ما يصطلح فان ليوين
والذي   -  )genericisation( التعميم  تسميته:  على   )p. 46

يتحّقق في العادة من خالل إطالق "اسٍم عامٍّ بصيغة اجلمع من دون 
إيراد أداة التعريف". 

ومن األمثلة على ذلك: 
الصفحة 12 من كتاب " إسرائيل: اإلنسان واملكان": "السكان 
العرب: هناك عدة جماعاٍت دينيٍة وعدة جماعات إثنية ضمن هذه 
اجلماعة: املسلمون، واملسيحيون، والدروز، والبدو والشراكسة. 
إليهم مبسّمى  ولكن مبا أن غالبيتهم عرب، فسوف جتري اإلشارة 

عرب". )وأنا أبرز التأكيد هنا باخلط العريض(. 
‘العرب’  القارئ حول هؤالء  التي يجدها  الوحيدة  واملعلومات 
هي معلوماٌت سلبية. فجميع الكتب تقّدم املواطنني الفلسطينيني أو 
العرب املقيمني في إسرائيل على أنهم عبارة عن ‘وَسٍط’ متخّلف، 
االجتماعية  احلياة  تتناول  التي  الروايات  جميع  من  تقصيهم  وهي 
والثقافية واالقتصادية فيها. ففي كتاب "الناس في املكان" )ص. 
76(، يستطيع رسٌم توضيحيٌّ أن يصّور متوسط عمر الزواج بني 
النساء على أنه إحدى اخلصائص املرتبطة بالتنمية، كما يضع إسرائيل 
في آخر خانٍة في سلسلٍة من "البلدان املتقدمة" بفضل احلاشية التالية 
السكان  إلى  اإلسرائيلية  البيانات  "تشير  صغيٍر:  بخطٍّ  تظهر  التي 
اليهود دون غيرهم". وتتعامل الكتب األخرى، ككتاب "جغرافيا 
أرض إسرائيل" )2003(، مع ‘عرب إسرائيل’ على أنهم دخالء 
يجب ثْنُيهم عن "غزو أراضي الدولة" في اجلليل،8 ألنهم يهّددون 
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"بخلق ساللٍة غير يهوديٍة قد تتسّبب في فصل هذه املناطق عن دولة 
إسرائيل" )"جغرافيا أرض إسرائيل"، ص. 240(. 

رسم خرائط اإلقصاء 
"لم َتُعد األرض تسبق اخلريطة، بل ال تقوم لها قائمة بدونها. 
فاخلريطة هي التي تسبق األرض ]...[ وهي التي تلد األرض" 

 .)Baudrillard، 1983: 2(
تستطيع اخلرائط تطبيع )naturalize( اإلقصاء أكثر من أية أداٍة 
أخرى. فكما يفترض هنريكسون )Henrikson(، "نحن نرى 
اخلريطة"  عدسة  خالل  من  الواسع،  العالم  ونخلق  بل  ونعرف، 
)Henrikson، p. 52(. ويفترض هنريكسون كذلك بأن "رسم 
اخلرائط، شأنه شأن السياسة، يشّكل ‘خطاًبا غائّيا’ يجّسد القوة، 
ويعزز الوضع القائم، ويجّمد التفاعل االجتماعي ضمن اخلطوط 
املرسومة". ولذلك، "كانت اخلريطة تعّبر في جميع األحوال عن 

 .)Henrikson، pp. 58-59، 60( "التمثيل املتَقن للدولة
املناهج  إع��داد  على  القائمني  أن   )Bar-Gal( غ��ال  ب��ار-  ويبنّي 
التي صنعها  احل��دود  يقبلوا على اإلط��الق  لم  التعليمية في إسرائيل 
األوام��ر  عن  جنم  ع��ارٍض  "تسلسٍل  مبثابة  لهم  تبدو  والتي  البشر، 
 Bar-Gal( العسكري"  ال��زخ��م  شّلت  التي  ال��ن��ار  إط��الق  بوقف 
1993a، p. 125(، وهم لم يتوّقفوا عن تدريس أرض إسرائيل 

املدرسية على  الكتب  تقّدمها  الكبرى "املوعودة" للطالب، والتي 
أنها "وحدٌة جغرافيٌة كاملة" )Bar-Gal 1993a(. وُتعَرض هذه 
في  الداخلية  املمرات  تزّين  مادية’  ‘خرائط  في  اجلغرافية‘  ’الوحدة 
املدارس والوزارات والبنوك. وتضم تلك اخلرائط إسرائيل وأجزاء من 
لبنان وفلسطني ومعظم أراضي األردن )التي تسّميها اخلرائط األرض 
الشرقية إلسرائيل(، باإلضافة إلى أجزاء من سورية ومصر. وتبث 
اخلرائط املذكورة فكرة احلدود "الطبيعية" لشعب دولة إسرائيل الذي 
جرى إنشاؤه حديًثا. وبذلك، ال تعرض اخلرائط اإلسرائيلية "‘دولة 
إسرائيل’ التي  ‘أرض  ]وإمنا[  الدولية  الشرعنة  نالت  إسرائيل’ التي 
حتظى بالشرعنة اإللهية" )Bar-Gal 1993b، p. 430(. ووفًقا 

ملا يؤّكده بار-غال في كتابه الصادر في العام 1996 )ص. 69(: 
ًرا  "ال يزال النظام التعليمي يقّدم اخلريطة باعتبارها منوذًجا مصغَّ
للواقع. ويؤكد هذا النظام في حاالٍت قليلٍة على أن اخلريطة تشكل 
ًها، ميكن أن "يكذب" في بعض احلاالت، وأن يحتوي  منوذًجا مشوَّ

على عناصر تختلف اختالًفا كلًيا عن الواقع". 
وال يحمل أي كتاٍب من الكتب التي أشرنا إليها عنوان جغرافيا 
دولة إسرائيل. بل تتضّمن العناوين في العادة كلمة إسرائيل أو أرض 
إسرائيل، بحيث تشتمل في جميع اخلرائط الواردة فيها على ضّم 
األقاليم التي تقع خارج احلدود الرسمية إلسرائيل، مبا فيها املناطق 
احملتلة التي استولت عليها إسرائيل خالل احلروب، والتي ال يجعلها 
وضعها القانوني جزًءا من دولة إسرائيل. ومن بني كتب اجلغرافيا 
التي نستعرضها في هذه املقالة، ال يصّرح سوى كتاب "إسرائيل: 
اإلنسان في املكان" من أول صفحٍة فيه أنه يتناول دولة إسرائيل. 
ولكن تتضّمن اخلرائط التي يوردها هذا الكتاب األراضي الفلسطينية 
التي تقع خارج احلدود الرسمية إلسرائيل باعتبارها جزًءا ال يتجزأ من 
أراضي الدولة. ومع ذلك، فال تظِهر هذه اخلرائط أية مدينٍة عربيٍة 
داخل إسرائيل )كالناصرة، أو عكا أو أم الفحم(. فعلى اخلريطة 
الصورة  – أنظر   7 )ص.   "2002 وجيرانها  "إسرائيل  األول��ى: 
رقم )2( أدناه(، يحيط خطٌّ متقطٌع رفيٌع جًدا باملناطق التي تسيطر 
عليها السلطات الفلسطينية )املناطق "أ"(، وهو ما يشير في العادة 

إلى الصفة املؤقتة لوجود هذه املناطق. 

الصورة رقم )2(: )كتاب "إسرائيل: اإلنسان في املكان"، ص. 7(: إسرائيل وجيرانها، 2000
بإذٍن من مركز تكنولوجيا التعليم، تل أبيب 
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الفلسطينية  املناطق  إلى  اخلرائط  تشير  تقدم،  ما  وعالوًة على 
ل��الح��ت��الل  ت��خ��ض��ع  ال��ت��ي  و"ج"(،  "ب"  )م��ن��اط��ق  األخ����رى 
العسكري والتي لم ُتَضّم إلى إسرائيل على اإلطالق، على أنها 
جزٌء من أراضي الدولة. وعلى نحٍو مماثل، تظِهر خريطٌة أخرى 
التي  اليهودية  اجلامعات  املذكور  الكتاب  من   )23( صفحة  في 
ُأقيمت في مستوطنات "أريئيل" و"ألون شفوت" و"إلكناه" 
غير القانونية. وفي الوقت الذي تبِرز فيه هذه اخلريطة حتى أصغر 
اليهودية، فهي تستبعد كبريات  التابعة لتلك اجلامعات  املالحق 
اجلامعات الفلسطينية الواقعة في ذاتها هذه املنطقة، كجامعة بير 
زيت وجامعة القدس وجامعة بيت حلم، وذلك على الرغم من أن 
هذه اجلامعات الفلسطينية أكبر من نظيراتها اإلسرائيلية ومعروفٌة 
أخريان  خريطتان  وتظِهر  العالم.  أنحاء  جميع  في  منها  أكثر 
األراضي الفلسطينية بحسب ما يصطلح هنريكسون على تسميته 
‘املواقع اجلغرافية أو أسمائها املغيَّبة’، مبعنى إظهارها كبقٍع دون 
لوٍن داخل دولة إسرائيل. ويتم ‘تغييب املواقع اجلغرافية وأسمائها’ 

)toponomyc silences( في العادة من خالل: 
"حذف أسماء األماكن أو تغييرها - إعادة تسمية املواقع 
جماعات  أو  االحتالل  حتت  الواقع  الشعب  ميلكها  التي 
امل��واق��ع  "تغييب  إل���ى  ذل���ك[  يفضي  ]ب��ح��ي��ث   - األق��ل��ي��ة 
اجلغرافية وأسمائها"، وال سيما عن طريق إبراز األمكنة 
أو  املشتركة  واملعايير  املوّحدة  السمات  وتغييب  اخلالية، 
االضطهاد  حتى  أو  املقصود  والتجاهل  املتعمد  اإلقصاء 

 )Henrikson، 1994، p. 59( "الفعلي
في  العرب  "السكان  توزيع  تبنّي  التي  اخلريطة  على  جند  كما 
إسرائيل، 2002" )في كتاب "إسرائيل: اإلنسان في املكان"، 
أنها  على  ف  وتعرَّ ل��وٍن  دون  من  الفلسطينية  املناطق   )16 ص. 
"مناطق ال تتوفر بيانات بشأنها"، مبعنى أنها مناطق تقع داخل 
إسرائيل وال يوجد ‘سكان’ فيها )أنظر الصورة رقم )3( أدناه(. 
وت��ت��ض��ّم��ن اخل��ري��ط��ة ال��ت��ي ت��ب��نّي ت��وزي��ع ال��ع��م��ال��ة )ف���ي كتاب 
توضيحًيا  رسًما   )33 ص.  املكان"،  في  اإلنسان  "إسرائيل: 
يظِهر اإلسرائيليني الذين يعملون في األراضي الفلسطينية احملتلة. 
وال تعرض هذه اخلريطة بياناٍت حول العمال الفلسطينيني في ذات 
الوقت. ويشار إلى هؤالء العمال في النص اللفظي باعتبارهم 

"أجانب" أو "عمال ضيوف": 

"يشكل العمال الفلسطينيون الذين يأتون من املناطق التي 
تسيطر عليها السلطة الفلسطينية جزًءا من العمال األجانب. 
وهم يعملون في وظائف غير مهنية، وتقّل أجورهم عن 
املواطنني اإلسرائيليني الذين يعملون في ذات الوظائف... 
وهو ما يعتبر سمًة من سمات البلدان النامية مبجموعها" 

)كتاب "إسرائيل: اإلنسان في املكان"، ص. 32(. 
أية  اإلسرائيلية  املدارس  في  املتداولة  اجلغرافيا  كتب  تورد  وال 
الفلسطينيون،  به  يقوم  ال��ذي  العمل  نوع  عن  أخ��رى  معلوماٍت 
مع  التعامل  ويشير  مهنية".  غير  "وظائف  في  عملهم  باستثناء 
الفلسطينيني باعتبارهم أجانب إلى مفهوٍم جغرافيٍّ متناقض: حيث 
م األراضي الفلسطينية - باستثناء املنطقة "أ" منها - على أنها  تقدَّ
جزٌء من إسرائيل. ومع ذلك، يعتبر سكان هذه األراضي أجانب. 
وقد يغيب هذا التناقض عن ذهن القارئ ألن الكتب املذكورة ال 

تشير إلى أن هذه األراضي احملتلة هي مناطق فلسطينية. 

الصورة رقم )3(: )كتاب "إسرائيل: اإلنسان في املكان"، ص. 16(: السكان العرب في 
إسرائيل، 2000.

بإذٍن من مركز تكنولوجيا التعليم، تل أبيب 
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 :)Henrikson( وكما يشرح هنريكسون
"تتمّيز اخلرائط بالقوة واإلقناع، بصورٍة صريحٍة أحياًنا 
وبصورٍة ضمنيٍة في جميع األحوال تقريًبا. فكّل خريطة 
هي مبثابة الوسيلة التي يدفعك شخٌص ما من خاللها إلى 
النظر إلى العالم بالطريقة التي يراها. وهو يفعل ذلك من 
خالل اإلشارة إلى أنه ليس له مصلحة في ذلك. فاخلرائط 

مقنعٌة ألن املصالح التي تخدمها مخفّية". 
(Henrikson 1994, p. 58-59) 

وميثل ‘تغييب املواقع اجلغرافية وأسمائها’ في سياق استعراض 
املناطق الفلسطينية التعبير البصري عن الشعار الصهيوني "أرض 
االح��ت��الل  سياسة  ي��ب��ّرر  ال���ذي  أرض"،  ب��ال  لشعب  شعب  ب��ال 
في خريطة  بجالٍء  األمر  ويظهر هذا  ال��دوام.  واالستعمار على 
كتاب  )في  اليهودي"،  للشعب  التاريخية  "العاصمة  القدس، 
فهذه   .)175-174 ص.  املكان"،  في  اإلنسان  "إسرائيل: 
احلكومة   - العاصمة  "القدس  عنوان  حتت  ترد  التي  اخلريطة، 
والثقافة واإلدارة واملواقع الوطنية"، ال تظِهر أي مواقَع ثقافيٍة أو 
مبان إداريٍة فلسطينيٍة في الشطر الشرقي من مدينة القدس، الذي 
يقطن املواطنون الفلسطينيون في املساحة العظمى منه. وتتكّفل 
هذه اخلريطة بإقناع الناظر إليها بأن القدس الشرقية ما هي إال مكاٌن 
املبكى"  الهيكل" و"حائط  تظِهر سوى "جبل  خ��اٍل، وهي ال 

باعتبارها "مواقع وطنية" فيها. 

املمارسات السيئة في اجلغرافيا 
اجلغرافيا  كتب  أكثر  إسرائيل"  أرض  "جغرافيا  كتاب  يعتبر 
اللفظي  التمثيل  أمن���اط  ناحية  م��ن  وذل���ك  خ��ط��اب��ه،  ف��ي  ُس��ف��وًرا 
والبصري التي يوّظفها. فكما يبدو بال مواربة في اخلريطة املعنونة 
"إسرائيل بعد اتفاقيات أوسلو" )أنظر الصورة رقم )4( أدناه(، 
م القوانني والقرارات الدولية على أنها غير قابلٍة للتطبيق في  ُتقدَّ
هذا الكتاب املدرسي. ففي جميع أنحاء الضفة الغربية، يشاهد 
املرء أشكااًل مستطيلًة بيضاء مكتوٌب عليه أن "يهودا والسامرة" 
من  عمليٍة  طور  "في  هي  الغربية(  للضفة  العبري  االسم  )وهو 
التغيرات الديناميكية" )املستطيل الذي يرد على ميني الصفحة(، 
اإلسرائيلية"  السيطرة  حت��ت  غ��زة  ق��ط��اع  يبقى  "س���وف  ول��ك��ن 
)املستطيل على يسار الصفحة(. أما املستطيل الذي يقع في اجلهة 

اليمنى أسفل الصفحة فيشير إلى أن: "هذه املناطق التي ُنقلت 
إلى السلطة الفلسطينية لم تكن محددًة على اخلرائط الواردة في 
هذا الكتاب ألنها لم تكتسب وضع احلدود الدولية بعد". ومع 
الغربية  الضفة  املقامة في  اليهودية  املستعمرات  إلى  ذلك، يشار 
ومرتفعات اجلوالن، والتي لم يحظ ضّمها بوضٍع دوليٍّ كذلك، 
باعتبارها جزًءا من الدولة، ويطمئِن اجلنديان اللذان ُيطالن من 
إطار اخلريطة ويوّجهان بندقيتيهما نحو سورية ولبنان القارئ بأن 
إسرائيل لم توافق على احلدود اإلجبارية، ولن تلتزم بها. وهذا 
وهاريس  ودورلينغ  أكسفورد  يعّرفه  ما  هو  اخل��رائ��ط  من  النوع 
 Oxford، Dorling،( 2003 العام في  الصادر  كتابهم  في 
and Harris، 2003( "املمارسات السيئة في رسم اخلرائط" 

 :)"cartographic bad practice"(
"من املمارسات الرديئة أن يتم حشو اخلريطة مبعلوماٍت 
ال داعي لها أو إضافة العناصر البصرية غير الضرورية إلى 
يصرف  ال��ذي  التزيني  وخصوًصا  التوضيحية،  ال��رس��وم 

االنتباه عن املعلومات املهمة" )2003: 154(. 
ويجب أن تشير "املعلومات املهمة" في هذه احلالة، وبحسب 
ما يوحي به العنوان، إلى احلدود املّتفق عليها دولًيا وإلى املناطق 
التي استعادتها السلطة الفلسطينية في أعقاب اتفاقيات أوسلو. 

اًل أيًضا - ال يندرج أيٌّ  وفيما عدا هذا العنوان - الذي يعتبر مضلِّ
من العناصر املذكورة أعاله في منت اخلريطة. وفضاًل عن ذلك، ال 
تأتي اخلريطة على ذكر املصدر الذي اقتبست البيانات الواردة فيها 
عنه. ومن الواضح كذلك أنها حتتوي على عناصر غير ضرورية 
من النادر أن يجدها القارئ في أي أطلٍس أو مجّلد خرائط آخر. 
القارئ هي أن هذه اخلريطة ال  التي يخرج بها  والنتيجة احلتمية 
تسعى إلى تدريس الطلبة رسم اخلرائط أو احلدود الدولية، وإمنا 
نقل رسالٍة واضحٍة بشأن عدم سريان القرارات الدولية ونفاذها 

في إسرائيل. ووفًقا ملا يوّضحه بار- غال: 
"متثل حدود إسرائيل على الوجه الذي تبّينه هذه اخلريطة 
والذي  اليمني،  تيار  يحمله  ال��ذي  األيديولوجي  املفهوم 
يرفض رؤية منطقة الضفة الغربية وغزة باعتبارهما إقليًما 

يخضع لسيادة مغايرة". 
• (Bar-Gal 1993a: 125)
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الصورة رقم )4(: )كتاب "جغرافيا أرض إسرائيل"، ص. 17(، إسرائيل بعد اتفاقيات أوسلو 
بإذٍن من دار ليالخ للنشر، تل أبيب 

 Oxford، Dorling( ويسرد أكسفورد ودورلينغ وهاريس

يجب  التي  الرئيسة  العناصر   )and Harris، 2003: 154

إدراجها في اخلريطة: 

"العنوان الذي يبنّي املوضوع الرئيس الذي يجري رسمه 

واملنطقة والبيانات. ومفتاح اخلريطة الذي يتضمن شرًحا 

وافًيا ملا ميثله كل رمز من رموز اخلريطة، بحيث يرد النص 

إلى ميني كل رمز. ومصدر البيانات، مبعنى املصدر الذي 

اقُتبست البيانات عنه، والتاريخ الذي مّت فيه احلصول على 

هذه البيانات واجلهة التي حصلت عليها. واملسميات التي 

تشير إلى املالمح التي تكتسب اهتماًما خاًصا". 

اخلرائط الذهنية - املركز وما يحيط به 
وهي   - حيوّيًا  متغيًرا  عاماًل  الذهنية  اخلرائط  "تعتبر 

إع��داد  في   - احل��االت  بعض  في  احلاسم  العامل  تشّكل 

 .)Henrikson 1994، p. 50( "السياسات العامة

متثل ’اخلرائط الذهنية‘ تراكيب أيديولوجية قد ال ترتبط باألدلة 

اجلغرافية. وتعكس هذه اخلرائط املفهوم الذي يحمله الفرد أو 

املجتمع حول العالم أو التفكير بشأنه. فعلى سبيل املثال، تأتي 

أوروبا في موقع مركز العالم في اخلرائط األوروبية. كما يتأثر 

باأليديولوجيات  أو  الذهنية  باخلرائط  كبيًرا  تأّثًرا  اخلرائط  رسم 

السياسية التي تبدي الدولة االهتمام بنشرها وإذاعتها. ولذلك، 

فعلى الرغم من اإلطار الصغير الذي تقوم فيه إسرائيل، تستطيع 

والواقع  الوعي  هوامش  خ��ارج  الفلسطينيني  تدفع  أن  اخلرائط 

االجتماعي، وهو ما يتّم التعبير عنه بصراحٍة في الرواية التالية 

التي يسردها كتاب "جغرافيا أرض إسرائيل" )2003: 197(: 

"العوامل التي حتول دون تنمية القرى العربية: ]...[ 

القرى العربية بعيدٌة عن املركز، والطرق التي توصل إليها 

والتنمية،  التغيير  إط��ار عملية  خ��ارج  بقيت  وقد  وع��رة. 

وسكانها بالكاد يعرفون احلياة احلديثة، وهناك صعوباٌت 

في ربطها بشبكات الكهرباء واملياه". 

وال يظهر أيٌّ من هذه القرى "النائية" في أية خريطٍة على الرغم 

من أنها تقع كّلها ضمن ‘املنطقة الوسطى الضّيقة في إسرائيل’، 

كيلومتًرا   50 إلى  منها  األوس��ع  اجل��زء  في  عرضها  يصل  والتي 

)تستغرق 30 دقيقًة الجتيازها في السيارة(، وتساوي مساحتها 

في اجلزء األضيق منها املسافة القائمة بني مانهاتن ومطار جون 

كنيدي الدولي - وهي مساحٌة تبلغ 15 كيلومتًرا، أو تسع دقائق 

في السيارة - وفق ما تؤكد عليه اخلرائط اإلسرائيلية التي تصدرها 

وزارة اخلارجية9 )أنظر الصورة رقم )5( أدناه(. 

االستيطانية  البؤر  املدرسية  الكتب  جميع  تقّدم  ذل��ك،  ومع 

العبرية(10  في   )Mitzpim( بامليتزبيم  ُتعَرف  )التي  اليهودية 

املشّيدة على قمم اجلبال التي تشرف على هذه القرى "النائية" 

أو غير املوجودة، واملستعمرات اليهودية التي تقع خارج احلدود 

الرسمية إلسرائيل، على أنها أمثلٌة على مستوى املعيشة املتقدم، 

وليس باعتبارها مستوطناٍت نائيٍة أو هامشيٍة أو محرومة. 
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الصورة رقم )5(: املنطقة الوسطى الضيقة في إسرائيل 
املصدر: وزارة اخلارجية اإلسرائيلية، قصة إسرائيل في خرائط: التهديدات والتضاريس 

إسرائيل على  املتداولة في  املدرسية  الكتب  تعمل  املقابل،  وفي 
واحل��ي��اة  الثقافي  اخل��ط��اب  م��ن  ُتقصيهم  حيث  ال��ع��رب،  تهميش 
 )Yiftachel، 2006( يفتاحئيل  )أنظر  إسرائيل  في  االجتماعية 
"طابعها  على  احملافظة  يجري  والتي   ،))Yona، 2005( ويونا 
مثاًل،  رأي��ن��ا،  فقد  امل��رك��زي��ة".  األوروب��ي��ة  "صبغتها  أو  الغربي" 
والتاسع  الثامن  الصفني  لطلبة  س  يدرَّ الذي  التاريخ  في أحد كتب 
وحتت عنوان "من احملافظة إلى التقدم" )ص. 269( أن "آالف 
األشخاص وصلوا إلى ميناء يافا في الفترة الواقعة بني عامْي 1881 
و1882 من روسيا، ومن رومانيا، ومن البلقان، بل ومن مناطق 
بعيدٍة أخرى كاليمن. وغنّي عن القول إن اليمن أقرب إلى ميناء يافا 
من روسيا"، ولكن املركز القائم في "اخلريطة الذهنية" التي يحملها 
مؤلفو ذلك الكتاب والعديد من اللجان واملستشارين الذين صادقوا 

على تدريسه ال يزال يتمثل في أوروبا الشرقية، وهي املركز الروحي 
ملا  املهيمنة في إسرائيل. ووفًقا  الفئة االجتماعية  للصهيونية ومهد 
 :)Henrikson، 1994: 55-56( جاء على لسان هنريكسون

الكولونيالية  على  ترتبت  التي  املؤسفة  التبعات  بني  "من 
في  يقع  املركز  ب��أن  الشعور   ]...[ ولدته  ال��ذي  وال��ظ��رف 

مكاٍن آخر". 
Bar-( وفيما يتعلق بتأثير اخلرائط الذهنية، يفترض بار- غال

Gal( بأن:

"امل��واط��ن��ني اإلس��رائ��ي��ل��ي��ني م��ن أب��ن��اء ه��ذا اجل��ي��ل اكتسبوا 
بنى كل  املاضي، حيث  في  السياسية وحّددوها  معتقداتهم 
واحد منهم ’خريطته الذهنية‘ بناًء عليها. وسوف تؤّثر هذه 
ُيدلون  حينما  االقتراع  صناديق  في  قراراتهم  على  اخلرائط 

بأصواتهم بشأن مسألة احلدود املستقبلية للدولة". 
(Bar-Gal, 1993b, p. 421) 

حتويل املركز 
ا إجمالّيًا )مبعنى أنها تظِهر ما يحصل  تكتسب اخلرائط طابًعا عاّمً
‘التنومي  ويعبِّر  إيحائًيا.  تأثيًرا  أي   - ًما  منوِّ وتأثيًرا  ما(  منطقٍة  في 
Cart -(  ’ إليه الناظر  على  اخل��رائ��ط  متارسه  ال��ذي  ااملغناطيسي 

hypnosis( )وهو مصطلٌح أطلقه بوغز )Boggs، 1947(( عن 

اإلقناع اخلفّي الذي متارسه اخلرائط التي "تدفع الناس إلى التسليم 
باألفكار التي توحيها لهم دومنا وعٍي ودون توجيه االنتقاد إليها" 
)Henrikson، 1994: 50(. ويفترض كريس وفان ليوين بأن 
فتقدمي  تركيز اخلريطة ]...[.  دائًما مع نطاق  يتطابق  "املركز ال 
التي  املعلومات  نواة  باعتباره  تقدميه  يعني  املركز  أنه  على  ما  شيٍء 
 Van Leeuwen and( "تدور في مدارها جميع العناصر األخرى
Kress، 1996: 30، 90(. وميكن حتويل االنتباه عن البؤرة غير 

املركزية عن طريق استخدام اللون واحلجم واملنظور. 
ويظهر سطران يوّجهان انتباه القارئ مباشرًة فوق خريطة بعنوان 
البحر  ح��ول  واملسلمون  واملسيحيون  اليهود  م��دارك��ك:  ���ع  "وسِّ
األبيض املتوسط" )أنظر الصورة رقم )6( أدناه( في صفحة 53 من 
كتاب "بلدان حوض البحر األبيض املتوسط": "تقطن الكثير من 
الشعوب حول البحر األبيض املتوسط: اليهود والعرب والطليان 
التونسيون  هم  و"اآلخ��رون"  وآخ��رون."  واألسبان  واليونانيون 
ضمن  مبجموعهم  يقعون  وهم  واألت��راك،  واجلزائريون  واملغاربة 
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‘العرب’ الذين متّثلهم كتلتان ضخمتان تضّمان  نطاق االسم العام 
‘بلداًنا إسالمية’ تظهران باللون الزهري الغامق وحتيطان بإسرائيل 
‘اليهودية’. كما تظهر في اخلريطة كتلٌة ال يظهر عليها اسٌم باللون 
الزهري الفاحت، وهي تشير إلى ‘الدول املسيحية’. ويجعل اللون 
ز املخّصص إلسرائيل الصغيرة - وهو األرجواني  "اليهودي" املركَّ
األخريني  الكتلتني  عن  األس��م��اء  ن��زع  مع  يقترن  وال��ذي   - الغامق 
بحيث  بؤرتها،  وتشّكل  اخلريطة  في  معَلٍم  كأبرز  تظهر  إسرائيل 
نحوها.  ال��ع��ني  ي��ج��ذب  ال���ذي  األول  العنصر  ه��ي  ب��ذل��ك  ت��ك��ون 
ويفترض أرنهامي )Arnheim( )الذي يستشهد به هنريكسون في 
كتابه )Henrikson، 1994: 58(( بأن دراسة اخلرائط قد تدفع 
الناظر إليها إلى الشعور "بالقوى املكانية الضمنية التي متلكها بنية 
اخلريطة باعتبارها ‘قوى جاذبًة وطاردة’ في نظامه العصبي"، وذلك 
ًكا.  ألن الشكل واللون املستخَدمنْي في اخلريطة ميلكان تأثيًرا محرِّ
وأول شيٍء تصادفه العني في قراءة اخلرائط هو اخلصائص التعبيرية 
زة، كاللون مثاًل.  التي َتِسم اخلريطة، والتي تبِرزها البيانات احملفِّ
ويشير مومنونير )Monmonier، 1996( في كتابه "كيف تكذب 
باستخدام اخلرائط" )How to Lie with Maps( إلى أن "اللون 
يرمز إلى املأزق في رسم اخلرائط" )ص. 163(، وأن "]...[ 
يبدو  الغامق  واللون  أفتح  يبدو  الفاحت  اللون  جتعل  اآلنية  املقاربة 

أغمق". )ص. 172(. 

اليهود   :)53 ص.  املتوسط"،  األبيض  البحر  حوض  "بلدان  )كتاب   :)6( رقم  الصورة 
واملسيحيون واملسلمون حول البحر األبيض املتوسط 

بإذٍن من دار معالوت للنشر، وزارة التربية والتعليم، القدس 

ويشير مفتاح اخلريطة التي يعرضها كتاب "بلدان حوض البحر 
‘األغلبية’ في كل كتلة،  أن األلوان تصّور  إلى  املتوسط"  األبيض 
ر أس��ف��ل ه��ذه اخل��ري��ط��ة: "تظهر ف��ي هذه  ال��ن��ص احمل���رَّ ي���ورد  كما 

اخلريطة بقعٌة من اللون البارز الذي ميثل اليهود الذين يعيشون في 
البحر  حوض  من  الشرقي  اجلانب  على   - إسرائيل  دولة   - دولتنا 
األبيض املتوسط". وفي املنطقة التي ُتسمى إسرائيل، التي تغطي 
جميع األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها قطاع غزة، يصل عدد 
جميع السكان إلى ما يقرب من 5ر5 مليون يهودي و5ر5 مليون 
فلسطيني، لم يجر حساب تعدادهم. وال يظهر في الكتل التي تضم 
الدول اإلسالمية أي يهوٍد أو مسيحيني، وال يتواجد يهود في كتلة 
البلدان املسيحية كذلك. وفي املقابل، تظِهر اخلريطة ثلث مساحة 
البلقان على جيوٍب  أنه كتلة مسلمة. وحتتوي منطقة  قبرص على 
غير متساويٍة ومتفاوتة احلجم من ‘املسلمني’، وهي مناطق ال يورد 
مفتاح اخلريطة ذكًرا لها. ومع أن هذه اجليوب وثلث مساحة قبرص 
ال متثالن األغلبية، فهما تعّززان األثر الذي يفرزه تدّخل املسلمني. 
ويشير فان ليوين )Van Leeuwen، 1992: 51( إلى أنه طاملا 
التي تظهرها  العالقات  كانت اخلرائط تكتسب طابًعا حتليلًيا، فإن 
ليست ديناميكية، وإمنا ثابتة. وفضاًل عن ذلك، تبِرز هذه اخلريطة 
الثابتة في الشرق األوسط من خالل  عالقات القوة أو التهديدات 

اللون.11 
ونحن جند، مرًة أخرى، أن بعض العناصر التي يجب إدراجها 
ضمن اخلريطة مفقودة. وفي املقابل، حتتوي اخلريطة على عناصر 

إضافية ال يتطرق مفتاحها إلى ذكرها. 
وع��ل��ى وج���ه ال��ع��م��وم، "ت��ت��ّم جت��ل��ي��ة اإلق���ن���اع وإخ���ف���اء التلقني 
 )Kress and Van Leeuwen، 1996: 90( والتعريض" 

في جميع اخلرائط التي يستعرضها هذا الفصل. 

الصور الفوتوغرافية ذات الطابع األيديولوجي 
يفترض فان ليوين )Van Leeuwen، 2001( بأن الصور 
الفوتوغرافية، حتى الوثائقية منها، قد حتمل معنًى رمزًيا. كما 
فحسب،  السيميائية  الناحية  من  ليس  الصور  هذه  حتليل  ميكن 
كذلك.  وتفسيرها  وحتليلها  األيقونات  صنع  ناحية  من  وإمن��ا 
ويسعى مثل هذا التحليل إلى الوقوف على ما متّثله الصورة ضمن 
السياق احملّدد للثقافة أو الوضع القائم، وربطها مع "املوضوعات 
أو املفاهيم أو املعنى التقليدي" )Woodrow، 1999(، من 
أجل تفسير السبب )‘ملاذا’( الذي يقف وراء صور التمثيل اخلاضعة 
للتحليل )Van Leeuwen، 2001، p. 116(. فكما يرى 
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التحليل  يجّلي  وقد   )Panofsky، 1974: 30( بانوفسكي 
"املواقف األساسية التي تتبّناها األمة أو التي تسود في فترٍة أو 
 ]...[ – طبقٍة معينٍة أو في أسلوب اإلقناع الديني والفلسفي 
والتي ُتختَزل في عمٍل واحد". )ويستشهد به وودرو في كتابه 

 .)Woodrow، 1999: 1
كأشخاٍص  إسرائيل  في  الفلسطينيني  املواطنني  إظهار  يتم  ال 
ما  وفق  يوصفون،  منطيٍة  كقوالَب  وإمن��ا  ومنتِجني،  معاصرين 
تسميته  على   )Barthes، 1977، p. 24( بارثز  يصطلح 
’عرب‘  عن  عبارة  فهم  األصلي:  نوعهم  على  تدّل  ‘عالماٍت’ 

منطيني ومزارعني بدائيني َيبدون للعيان من مسافٍة بعيدة ومن دون 
إشارةٍ إلى الزمان، وهو ما يضفي عليهم سمة ’السرمدية‘ ويجعل 
للفلسطينيني  الوحيدة  التمثيل  ص��ور  وتظِهر  أيقونات.  منهم 
القاطنني في األراضي احملتلة، وذلك في احلاالت النادرة التي 
يجري تصويرهم فيها، كإرهابيني أو ‘الجئني’ وجوُههم مغطاٌة، 
لها.  أسماء  أماكن ال  في  ويقيمون  بعيدة  مسافٍة  ويظهرون من 
ولذلك، يتم تصوير الفلسطينيني "كأشخاٍص ال تؤثر حياتهم، 
 )Van Leeuwen 1992، p.45( "ولن تؤثر، على حياتنا
‘مشاكل’ وتهديدات.  باستثناء أنهم يشّكلون ظاهرًة، أو حتى 
وهم ميثلون التخلف )‘اآلسيوي’( واإلرهاب ومشكلة الالجئني 
 Bar Navi،( العالم  عيون  ف��ي  إسرائيل  ص��ورة  تلّطخ  التي 

 .)1999

وجند أحد األمثلة ذات الصلة في كتاب "الناس في املكان" 
 :)4( رقم  احلالة  "دراس��ة  املعنون:  الفصل  في   )150 )ص. 
بحياتهم".  النجاة  إلى  يسعون  العالم  في  الالجئني  من  الكثير 
العديد  يظِهر  فهو  أساٍس حتليلّي:  الفصل على  بنية هذا  وتقوم 
الفرعية ملن يصنَّفون على أنهم "الجئون". وتبنّي  من األنواع 
إحدى اخلرائط مناطق جتّمع الالجئني في العام 1992، حيث 
يقطن مليون الجئ منهم في منطقة إسرائيل بحسب ما جاء في 
هذا الفصل. ويتضمن الفصل سبع صوٍر، ثالٌث منها مأخوذة 
وص��ورٌة  و1956،   1945 عامْي  بني  يهود  لالجئني  ُق��رٍب  عن 
بٌة ألطباء من اجليش يعاجلون رضيًعا رواندًيا، وصورٌة  واحدٌة مقرَّ
جويٌة مأخوذٌة عن ُبعٍد لالجئني الروانديني، وصورٌة جويٌة أخرى 
مأخوذٌة عن ُبعٍد لالجئني صوماليني، وصورٌة مأخوذٌة عن ُبعٍد 
ملواطنني من هاييتي، وصورٌة ملتقطٌة من مسافٍة بعيدٍة جًدا لبلدة 

صفيٍح خاليٍة ُتعّرف على أنها "مخيم جباليا لالجئني في منطقة 
غزة".12 )أنظر الصورة رقم )7( أدناه(. 

الفلسطينيني،  الالجئني  باستثناء  الالجئني،  جميع  ر  ويصوَّ
كأناٍس "يسعون إلى النجاة بحياتهم"، وذلك في ذات الوقت 
الذي يظهرون فيه، باستثناء الالجئني اليهود، من مسافٍة بعيدٍة 
النّص  يورد  ذلك،  ومع  أف��رادا.  وليس  "ظاهرًة"،  باعتبارهم 
املشاكل التي يعاني منها هؤالء الالجئون على وجه التفصيل، 
تتضمن  التي  اخلرائط  على  يسلكونها  التي  املسارات  تظهر  كما 
احلقائق الضرورية: حجم البلد، وتركيبة السكان، وغير ذلك. 
والالجئون الوحيدون الذي ال يظهرون على نحٍو "يسعون فيه 
إسرائيل،  منطقة  في  الج��ئ  املليون  هم  بحياتهم"  النجاة  إل��ى 
والذين ال يبنّي النص وال أية خريطٍة التقّلبات أو الصعوبات التي 
يواجهونها.13 وال يزيد متثيل هؤالء الالجئني عن عرضهم في 

صورٍة فوتوغرافيٍة جويٍة ملخيم جباليا. 
على  هو  جباليا  ملخيم  اجلوية  الصورة  يشرح  ال��ذي  والتعليق 

النحو التالي: 
االكتظاظ  تشهد  التي  الالجئني،  مخيمات  أكبر  أحد 

ويعيش سكانها في فقر مدقع )ص. 153( 
وهذا هو العنوان الوحيد الذي ال يحّدد هوية سكان هذا املخيم 
وال يفسر كيفية حتّولهم إلى الجئني. ويصّور هذا التعليق الفقر 
existentializ - )واالكتظاظ في املخيم من وجهة نظٍر وجودية 

tion( - أي باعتبار أن احلالة القائمة أو حتى الظروف التي ال 

 Van Leeuwen 2008،( "ترتبط بالزمن "موجودٌة ببساطة
p. 67(، وهو وضٌع تصادف أن وجد هؤالء السكان أنفسهم 

النصُّ  ويشير  البشرية.  الواسطة  عن  مبعزٍل  فيه،  ُول��دوا  أو  فيه 
التحريريُّ الوارد أعلى صورة مخيم جباليا إلى ما يلي: 

"تشهد أعداد السكان القاطنني في مخيمات الالجئني 
الصعوبة  بالغة  فيها  املعيشية  والظروف  متسارًعا  تزايًدا 
البيوت  وتكتّظ  مرتفعة  معدالت  البطالة  تشهد  حيث   -
اخلدمات  ومستوى  الفقر،  من  يعانون  الذين  بساكنيها 

الصحية والتعليم والنظافة العامة فيها متدّنية". 
"تشهد  اجلملة  وتشبه  حتديٍد.  أي  دون  من  النص  هذا  وي��رد 
أعداد السكان في مخيمات الالجئني تزايًدا متسارًعا" الروايات 
التي تتناول وباًء من األوبئة، من قبيل زيادة أعداد البعوض أو 
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اجلرذان في أمكنٍة يكون "مستوى النظافة العامة فيها متدنًيا". 

الصورة رقم )7(: )كتاب "الناس في املكان" ص. 153(: مخيم لالجئني في جباليا، قطاع 
غزة: أحد أكبر مخيمات الالجئني، التي تشهد االكتظاظ ويعيش سكانها في فقر مدقع.

ليوين )Van Leeuwen، 1992، p. 49( عن  فان  ويقول 
مثل هذه الصور اجلوية: 

وهي  والنفوذ،  القوة  ميلك  ال��ذي  املراقب  زاوي��ة  متثل  "إنها 
ما  وإذا  الهائجة.  اجلماهير  حشود  فوق  عاٍل  مكاٍن  في  توضع 
أردنا استخدام صورٍة أقوى: تؤخذ الصورة من الطيار الذي يطير 
على مسافٍة مرتفعٍة جًدا لكي يتمّكن من مشاهدة الناس الذين 
يرمي قنابله عليهم ]...[ وهذا هو النوع من املعرفة الذي ال 

يزال التعليم معنًيا بإنتاجه بصورٍة رئيسة". 
لالجئني  فوتوغرافيٌة  ص��ورٌة  الصفحة،  هذه  ظهر  على  تظهر،  كما 
القرن  العقد اخلامس من  اليهود وهم في طريقهم إلى إسرائيل خالل 
)ص.  جباليا  مخيم  لصورة  "سلبيٍة"  أو  "مقابلٍة"  كصورة  املاضي 
الذي تزدحم بهم  اليهود األك��راد  154(، حيث تعرض هذه الصورة 
 Kress and Van( الطائرة التي تنقلهم. ويصّرح كريس وفان ليوين
Leeuwen، 1995: 34( بأنه "يتم استعراض العالقات على أنها 

عوامل من عوامل القوة ]...[ على صفحة مزدوجة أو على جانبْي 
صفحٍة واحدٍة أو عبر عدٍد من الصفحات". ويؤكد النص الوارد فوق 

هذه الصورة على العالقة بني جانبْي الصفحة: 
منهم  الكثير  ي��زال  ال  الذين  الفلسطينيني،  الالجئني  نقيض  "على 
يعيشون في املخيمات ولم يجِر حّل مشكلتهم ]من قبل الدول العربية[ 
- فقد مّت إيجاد حلٍّ ملشكلة الالجئني اليهود الذين نزحوا من البلدان 
اإلسالمية قبل وقٍت طويل ]...[. فقد استثمرت دولة إسرائيل قدًرا 

كبيًرا من اجلهود من أجل استيعاب هؤالء الالجئني". 

نزع الشخصنة من خالل
الرسوم الكرتونية العنصرية 

في  الفلسطينيني  سوى  إسرائيل"  أرض  "جغرافيا  كتاب  يصّور  ال 
أيقوناٍت ورسوٍم كرتونيٍة عنصرية، من قبيل الصورة الكالسيكية للعربي 
الذي يطلق شاربيه ويرتدي الكوفية ويسوق جمله خلفه. ويلّخص فان 
ليوين )Van Leeuwen، 1992: 56( الدافع الذي يقف وراء صور 

التمثيل في الرسوم الكرتونية على النحو التالي: 
"الرسوم الكرتونية عامٌة على الرغم من أنها ليست مجردة. 
األت��راك  فجميع  كرموز.  وليس  ك��أن��واٍع،  الناس  تصّور  وه��ي 
يطلقون شواربهم وجميع العرب ميلكون اإلبل. إن هذه احلقيقة 

تستبدل الواقع الذي يوحيه النزوع الطبيعي والفردي". 
)أنظر  كأيقونٍة  الكرتونية  الرسوم  ُتظِهره  ال��ذي  ‘العربي’  ويرتدي 
الصورة رقم )8( أدن��اه( س��روااًل فضفاًضا وح��ذاًء مدبَّب ال��رأس، لم 
يسبق ألحد أن رأى مثلهما في إسرائيل أو فلسطني. وهذا نوٌع من أنواع 
أيقونة األيقونة، التي جرى توريدها إلى الكتب املتداولة في مدارس 
إسرائيل من الرسوم التي كان األوروبيون يرسمونها في كتٍب ككتاب 
"ألف ليلة وليلة"، الذي يكتسب خصائصه ومعامله ليس من ’النموذج‘ 
 Groupe μ، 1992 p.( نفسه، وإمنا من النموذج الذي يراه منتجه
‘عربًيا’ يتخّيله ذلك املنتج في سياٍق يعيش ويعمل  132(، وهي متّثل 

م هذه الرسوم للطلبة اليهود اإلسرائيليني  فيه العرب احلقيقيون. وتقدَّ
الذين يعيشون بجوار نظرائهم من املواطنني العرب، والذين قد يقضون 

حياتهم حتى من دون أن يقابلوهم وجًها لوجه. 

العيش في  العرب  الصورة رقم )8(: )كتاب "جغرافيا أرض إسرائيل"، ص. 303(: "يرفض 
البنايات املرتفعة ويصّر الواحد منهم على السكن في منزٍل من طابٍق واحٍد على قطعة 

أرض مرتفعة". 
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ويطلعنا النص الرئيس الذي يرافق هذه الصورة على أن: 
"املجتمع العربي مجتمٌع تقليدي، من طبيعته مقاومة التغيير، 
ويعارض تبّني التجديد ]...[ ويبدو أن التحديث يعتبر خطيًرا 
بالنسبة له ]...[ وهو ال يبدي استعداده للتخّلي عن أي شيٍء 
ص.  إسرائيل"،  أرض  "جغرافيا  )كتاب  العام".  للصالح 

 )303
ويشّكل اإلطار البيضاوي للرسم الكاريكاتوري أعاله سياًجا يعّبر 
عن "نظاٍم منغلٍق يتصرف بكل ما فيه كمركٍز للطاقة ]و[ يعزل ]صورته[ 
عن البيئة ]...[ ويتم التعبير عن وظيفته كسياٍج بال مواربٍة عندما يكون 
 .)Arnheim 1988، pp. 56، 62( ."شكل هذا السياج دائرًيا
ويجري عزل العربي، في هذه األيقونة، عن املنزل احلديث في صورٍة 
يتعذر إلغاؤها. كما يظهر جزء من اجلمل - وهو العالمة الداّلة على 
البدوّي البدائّي - داخل اإلطار، ولكنه يدير ظهره للمنزل احلديث الذي 

يّتضح أنه ال يستطيع أن يسعه. 
ثنايا  جميع  في  متباينة  بصوٍر  تتكّرر  التي  األيقونة،  هذه  وتوَضع  
الكتاب )مع أو بال امرأٍة جتلس القرفصاء، أو مع أو بال مجموعٍة من 
األطفال، أو راكًبا على اجلمل أو يقوده(، في أي موضع يتطّرق إلى 
‘العرب’، خارج اإلطار. وعلى خريطٍة أخرى تبني "التوزيع اجلغرافي 
للقرى واملدن العربية في إسرائيل" في الكتاب )ص. 145(، يظهر 
نهر  م��ن  اآلخ��ر  اجل��ان��ب  على  إسرائيل  ‘العرب’ خ��ارج  م��ن  شخصان 
األردن، ومعزوالن عن منطقة سكناهما على نحٍو يبدو معه أنهما ُنقال 
عبر احلدود، في اململكة األردنية، حيث حاولت إسرائيل مراًرا وتكراًرا 
تسفيرهما إليها. وتفصل احلدود أو النهر، الذي يظهر كإطاٍر بيضاوي، 
هذين الشخصني ويضعهما في حّيٍز مختلٍف اختالًفا كلًيا. ومثل هذه 
الوسائط "تقّيد التفاعل وتخلق العقبات، بصورٍة ال يستطيع سوى من 

 .)Van Leeuwen، 2005: 16( "ميلكون املفتاح جتاوزها
وتترافق أيقونات ‘العربي’ مع جميع اخلرائط، والرسوم التوضيحية 
والنصوص اللفظية التي تتناول مسألة ‘العرب’. ولذلك، تؤّدي هذه 
 Van( ‘التصوير’ و‘التفصيل’  وظيفة  والنصوص  والرسوم  اخلرائط 
البصرية  الناحية  م��ن  وحت���ّدد   ،)Leeuwen، 2005، p. 230

خصائص ‘العرب’، بحيث تظهر الهيئة التي يبدو عليها هؤالء ‘العرب’. 
ولكن مبا أنه ال توجد خريطة أو رسم توضيحي أو ‘رسم هرمّي’ يظِهر 
أو  الفنانني  أو  األكادمييني  أو  األع��م��ال  رج��ال  أو  احملامني  أو  األط��ب��اء 
الصناعيني العرب، فإن هذا التصوير يحصر مصطلح ‘العربي’ باملزارعني 

والبدو البدائيني الذين ُيحاكون املهرجني، والذين ليس لهم وجوٌد في 
إسرائيل وال في فلسطني في هذه األيام. 

وعلى خالف خريطة السكان العرب التي ُتقصي العرب من األرض، 
تظِهر خريطة السكان اليهود رسوًما ألشخاٍص يتضح للناظر أنهم داخل 
كتاب  م��ن   136 صفحة  على  )ال����واردة  اخلريطة  ه��ذه  فعلى  اإلط���ار. 
والتي  أدن��اه(،   )9( رقم  الصورة  أنظر   - إسرائيل"   أرض  "جغرافيا 
ترد في مكاٍن مثاليٍّ جديٍد )في الزاوية اليسرى العليا( من صفحٍة حتمل 
العنوان "الهجرة إلى إسرائيل باعتبارها عاماًل دميغرفًيا مؤثًرا"، تخفي 
أجزاًء من سورية، ويرفرف علم  اليهود  املهاجرين  تنقل  التي  الطائرة 
إسرائيل على ربوع البالد، بحيث يغطي جميع أرجاء فلسطني )قطاع 
نحو  مباشرًة  اليهود اخلطى  املهاجرون  الغربية(، ويحّث  والضفة  غزة 
األراضي الفلسطينية احملتلة. ويرى املرء أسفل هذه الصورة عقد املواَطنة 
إسرائيل.  إلى  يصلون  بعدما  اجلدد  اليهود  القادمون  عليه  يوّقع  الذي 
وتصّور هاتان اخلريطتان الواقع الذي يقضي بأنه في الوقت الذي ُيطرد 
فيه السكان األصليون إلى خارج احلدود، يتم جلب اليهود من البالد 

األخرى لكي يحّلوا محلهم ويستوطنوا أرضهم. 

الصورة رقم )9(: الهجرة اليهودية تكتسح إسرائيل 
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باأليقونة  الشبيهان  وزوجته  العربي  يظهر  تقّدم،  عما  وفضاًل 
على هرٍم سكانيٍّ يقّسم سكان إسرائيل إلى "يهود وآخرين" مقابل 
"العرب" )كتاب "جغرافيا أرض إسرائيل" - أنظر الصورة رقم 
)10( أدناه(. فبينما يتم متثيل العرب من خالل الرسوم الكرتونية 
الواردة أعاله، يشبه اليهود واآلخرون الناس الغربيني ‘العاديني’، 
دون إيراد أية عالماٍت داّلٍة معينة. وجند هنا أن التمييز ال يقتصر على 
التفريق بني ‘هم’ و‘نحن’، وإمنا بني ‘هم’ و‘نحن وكافة من ليسوا 
هم’. وال يقدم هذا الكتاب أي تفسير يبني من هم هؤالء ‘اآلخرون’. 
وبذلك، فال مناص من النتيجة التي تفيد بأن بعض ‘اآلخرين’ من غير 
اليهود يستحقون إدراجهم ضمن فئة اليهود طاملا لم يكونوا عرًبا. 

الصورة رقم )10(: هرم العمر: السكان اليهود مقابل السكان العرب 

التمثيل السيميائي 
اللغة السردية التي تشرح ‘التطّور’ 

 Van Leeuwen( التصنيف’  ‘صور  القسم  ه��ذا  يستعرض 
Morgan 2003 ،54 :1992( التي ُتستخدم للتعبير عن التطور 

والتخّلف. 
السيطرة  أدوات  من  وأداًة  العالم  لتنظيم  أداًة  التصنيف  ويشّكل 
كذلك )Hodge and Kress، 1993: 63(. ومن بني أساليب 
التصنيف التي جتّمد عالقات القوة في إسرائيل تصنيف اليهود مقابل 
غير اليهود، وتصنيٌف آخر يرتبط به هو تصنيف املجتمعات املتقدمة 
ما  بحسب  التصنيفات،  هذه  وتعتبر  املتخلفة.  املجتمعات  مقابل 
يسميها ألبورت )Allport، 1958: 171(، "احتكارية، وغير 

متمايزة، وثنائية القيمة وجامدة" يتعذر إلغاؤها في العادة. 
تقول كتب اجلغرافيا املدرسية في إسرائيل بأن "احلدث التاريخي 
 Bar-Gal،( املشهد"  على  أثره  ترك  اليهود  أمة  بعث  في  املتمثل 
‘األثر’ في  هذا  تسمية  على  االصطالح  ويجري   .)1993a: 60

‘التقّدم’، وهو يظهر في اإلجنازات التي  ‘التطّور’ أو  ب�  أحياٍن كثيرة 
وزراع��ة  الصحراء،  تذليل  قبيل  من  الصهيونية،  احلركة  حققتها 
الغابات، وتنفيذ مشاريع البناء الضخمة وحتويل مجاري األنهار. 
Yift - يفتاحئيل  يقول  كما  املشاريع،  هذه  أن  من  الرغم  )وعلى 
واحلداثة  التنمية  خطاب  في  "مغّلفة   ،)chel، 2006، p. 38

اخلطأ،  يعتريها  أن  ميكن  ال  القائمة  املادية  فاحلقيقة  والدميقراطية، 
فهي تتضمن استالب األقلية وإقصاءها". ويندرج )الدروز والبدو( 
الفلسطينيون ضمن لغة السرد الشارحة التي تتناول التطور باعتبارهم 
قطاعاٍت متخّلفٍة غير غربية وتعمل إسرائيل على ‘تطويرها’ متاًما كما 
 Bar-Gal: 1994( الطبيعية  واملناظر  املشهد  تطوير  على  تعمل 
هذا  تعزو  اإلسرائيلية  امل��دارس  في  امل��ق��ّررة  الكتب  ولكن   .)231

’التخلف‘ إلى أسلوب احلياة ‘العربي’ الذي يعتبر ‘تقليدًيا’ و‘قبلًيا’، 
تستبعدهم  التي  اإلسرائيلية  التنمية  مشاريع  إل��ى  ت��ع��زوه  ال  وه��ي 
Yift - يفتاحئيل  ويفّسر  أوساطهم.  في  الفقر  وتنشر  )وتقصيهم 

chel، 2006: 133، 166( هذا األمر بقوله: "من بني املالمح 

الصارخة للجغرافيا العربية االستقرار واالحتواء الذي ُفرض عليها. 
فلم يطرأ أي تغييٌر على املناطق العربية الفلسطينية منذ العام 1948، 
وهو ما يشّكل منطقًة عربيًة مستقرة". وعلى الرغم من أن "العرب 
يشّكلون ما نسبته 20% من مجموع السكان، فهم ال ميلكون سوى 
5ر3% من مساحة األرض ]...[ لقد عملت الدولة على االستيالء 
على نصف مساحة األراضي ونزع ملكيتها من أصحابها بعد العام 
1948 وشّيدت ما يربو على 500 مستوطنٍة يهوديٍة عليها ]...[. 
وقد بنت الدولة، منذ قيامها، أكثر من 700 جتمٍع سكانيٍّ يهودّي، 
ولم تشّيد جتمًعا واحًدا للعرب". وعالوًة على ذلك، فقَد املواطنون 
الفلسطينيون ممتلكاتهم الشخصية وأصولهم ومصاحلهم العامة في 
مبثابة  هي  تقريًبا  أراضيهم  جميع  أن  أعلنت  إسرائيل  ألن  أرضهم 
أراضي دولة. "وعلى الرغم من زيادة أعداد السكان العرب إلى ستة 
أضعاف بحلول العام 2006، فقد تقّلصت مساحات األراضي التي 
ميلكون التصرف فيها. ومن شأن هذا الوضع خلق غيتوات للعرب 

على أرض الواقع". 
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وهذا يفّسر السبب الذي تعتبر إسرائيل من أجله أن كل منزٍل يشّيده 
املواطنون العرب الفلسطينيون غير قانوني وتقوم بهدمه على الفور. 
ومع ذلك، تشير الكتب املدرسية إلى هذا الوضع بصورٍة مغايرة. 
فعلى سبيل املثال، يورد كتاب "جغرافيا أرض إسرائيل" العنوان 

التالي في صفحة 199 منه: 

"البناء غير القانوني في القرى العربية 
ُبنيت غالبية املنازل غير القانونية على أراٍض تابعٍة للبلديات 
مبوجب  ال��دول��ة  إل��ى  ملكيتها  ت��ع��ود  زراع��ي��ٍة  أراٍض  وع��ل��ى 
التشريعات اإلسرائيلية. ويأتي هذا البناء غير القانوني نتيجًة 

للرغبة في التهّرب من دفع رسوم الترخيص املطلوبة". 
الكتاب  يفتأ  ال  التي  العربية  القبلية  العقلية  خصائص  بني  ومن 
املذكور يرّددها ويكررها، كما يوّضح االقتباس أعاله، عدم رغبة 
املواطنني العرب الفلسطينيني في تخصيص األراضي لالستخدامات 

العامة: 

"تنظيم استخدام األراضي في الوسط العربي 
األراض��ي  بعض  تخصيص  اليهودي  الوسط  يعارض  ال 
اخلاصة ملشاريع البناء العامة. أما في الوسط العربي، فيسود 
من  وتأمينها  العامة  اخل��دم��ات  بكافة  ال��وف��اء  بوجوب  توّقع 

احتياطي األراضي التابعة للدولة". 
امل��درس��ي��ة بني  ال��ك��ت��ب  ت��رس��م��ه  ال���ذي  ال��ص��ارخ  التمييز  ه���ذا  إن 
املجتمعات املتقدمة واملتخلفة يناقض التفكير احلالي الذي يراه علم 

جغرافيا التنمية، الذي يقول بأنه: 
عن  كاحلديث  الشارحة،  السرد  بلغة  الوثوق  ينبغي  "ال 
‘التنمية’ مثاًل، ]و[ يتوجب إثارة التساؤالت حول ‘التنمية’. 
فال ميكن فهم العالم مبا يشمله من تبايناٍت واستيعابه باستخدام 
عدٍد ضئيٍل من املفاهيم. فالناس الذين يختارون املفاهيم التي 
تأتي من املناطق الغنية في العادة إمنا يصفون العالم بحسب 
رؤيتهم للكيفية التي يجب أن يكون عليها هذا العالم، وهم 
 .)Page 2003: 98( "يسّمون تلك املفاهيم مفاهيم عامة

تخضع  أن  التنمية  ألعمال  كان  "إذا  بأنه   )Page( بيج  ويقول 
كذلك  ي��ق��ت��رح  وه���و  ع��ل��ي��ه��ا"،  ال��رق��اب��ة  ف���رض  فيتعنّي  للتنظيم، 
مشاريع  عن  املدافعون  يوّظفها  التي  املنطقية  التكتيكات  "حتليل 

التنمية..."، حيث يصّرح بأن "العمل احلالي الذي تؤديه اجلغرافيا 
يسعى إلى التشويش على بساطة دعاية التنمية من أجل تعميق فهمنا 
لألماكن املختلفة ]...[. لقد استغنت جغرافيا التنمية عن وجهة 
مسمى  يحمل  كان  طاملا  شيٍء  أي  تبرير  بإمكانية  تقول  التي  النظر 

 .)Page 2003: 101( "’تقدمي‘
ومن بني أكثر صور التمثيل الشائعة للتخّلف ما ُيعرف ب� ’صورة 
 ،)Oxfam image›( )Hicks، 1980، p. 13›( ‘أوكسفام
وهي صورة تِسم املزارع البدائي الذي يحمل محراثه البدائي، بحيث 
 Van Leeuwen،( ’التخلف‘ تعّبر عن أي شيٍء آخر سوى  ال 
56 :1992(. ويعرض كتاب "الناس في املكان" )ص. 110( 

إطاًرا يضّم أربع صور، حتت عنوان "من احلياة التقليدية إلى احلياة 
احلديثة عند السكان غير اليهود" )أنظر الصورة رقم )11( أدناه(، 
حيث نرى على اجلانب األمين من هذا اإلطار )وهو اجلزء ‘املخصص’ 
يثور ج��داٌل  ال��ذي ال  امل��ع��روف  املاضي  إل��ى  ل��إش��ارة  الصفحة  من 
ونشاهد  ‘تقليدية’.  وقريًة  اجلليل"  في  التقليدية  "الزراعة  حوله( 
ص للمعلومات اجلديدة( ما يقابل  على اجلانب األيسر )الذي ُيخصَّ
الفحم"  أم  مدينة  احلديثة في ضواحي  الصورتني: "املباني  هاتني 
اخلانة  الزراعية احلديثة )وذلك في  باستخدام اآلالت  ُزرع  وحقاًل 

التي حتتوي على املعلومات اجلديدة املثالية(. 

الصورة رقم )11(: )كتاب "الناس في املكان"، ص. 110(: من "احلياة التقليدية إلى احلياة 
احلديثة عند السكان غير اليهود"

الصورة اليمنى في األعلى: الزراعة التقليدية في اجلليل 
الصورة اليمنى في األسفل: البناء التقليدي في قرية دير حنا العربية في اجلليل األسفل 
الصورة اليسرى في األعلى: الزراعة احلديثة في الطيبة، وهي إحدى القرى العربية 

الواقعة على السهل الساحلي 
 .)Dr. Zvi Ron( بإذٍن من د. تسفي رون
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ش للمزارع في احلقل ‘التقليدي’ من مسافٍة  وُيرى الشكل املشوَّ
بعيدٍة وعلى جانب الصورة، وهو بالتحديد "الشخصاني باعتباره 
 Van Leeuwen and Selander 1995:( "نوًعا، وليس إنساًنا
46(. وال ميلك هذا املزارع أية عالمٍة دالٍة إثنية، من قبيل الكوفية 

‘العربي’، وإمنا يرتدي قميًصا ذا لوٍن كاكي، وسروااًل  اللباس  أو 
وهي  كذلك،  اللون  كاكّية  صوفيًة  وقبعًة  اللون،  كاكّي  فضفاًضا 
مالبس ترمز مبجموعها إلى العطايا التي اعتاد اإلسرائيليون منحها 
جليرانهم الفقراء. وقد حتّول العوز واالعتماد على نزعة اخلير عند 
الذي   ،)Ogbu، 1986: 96-97( أوغبو  يعّرفه  ما  إلى  اليهود 
يستشهد به كازدين )Cazden 2002( في كتابه "خصائص ثقافية 
العربية’ أو حتى  ‘احلالة  تعّبر عن  السكان، بحيث  لهؤالء  ثانوية" 
عن ‘الغْيرّية اليهودية’. و"تعّبر اخلصائص الثقافية الثانوية ]...[ 
عن املالمح الثقافية املختلفة التي وجدت طريقها إلى الوجود بعد 
التواصل  أشكال  في  سيما  وال  جماعتني،  بني  التواصل  جرى  أن 
منهما". ويسير  تنطوي على إخضاع جماعٍة جلماعٍة أخرى  التي 
املزارع من جهة اليسار إلى جهة اليمني، بحيث يبتعد ويدير ظهره 
للحقل "احلديث" املزروع باستخدام اآلالت الزراعية على يساره، 
واملثالية  اجل��دي��دة  املعلومات  يتضمن  ال��ذي  اجل��زء  في  يقع  وال��ذي 
ال��ص��ور وف��وق التعليق  )ال��ص��ورة اليسرى ف��ي األع��ل��ى( م��ن إط��ار 
الواقعة  العربية  القرى  إحدى  وهي  الطيبة،  في  احلديثة  "الزراعة 
يسود  الذي  التخلف  يتالشى  وبذلك،  الساحلي".  السهل  على 
منطقة اجلليل التي يقطنها العرب لصالح احلداثة كلما اقترب املرء 

من املركز اليهودي. 
وللمنازل الواقعة في "القرية العربية التقليدية في اجلليل"، التي 
املسّلم  احلقيقية  )املعلومات  اإلطار  أسفل  اليمنى  الصورة  تعرضها 
ولون  األم��ط��ار.  مياه  جتمع  لكي  مصممة  مستوية  سقوٌف  بها(، 
جدران هذه املنازل هو لون األرض التي حتيط بها. واملنازل مرتبطٌة 
تتألف  املقابل،  وفي  ع��اّم.  مركٍز  في وجهة  وتقع  البعض  ببعضها 
"املباني احلديثة في ضواحي مدينة أم الفحم"، التي تقع في خانة 
املعلومات اجلديدة واحلقيقية )الصورة اليسرى في األسفل( من منازل 
فرديٍة متناثرٍة تشبه املنازل التي ُتبنى في الغرب، حيث تعلوها سقوٌف 
منحدرة من القرميد األحمر - وهي مصممة ملقاومة الثلوج. وهذه 
البيوت مشيدٌة على منحدر غير مزروع من جبل صخري. وليس 
بني هذه البيوت طرٌق تقود املرء من بيٍت إلى آخر. ولذلك، يعني 

التقدم االنتقال من حياة املجتمع إلى السكن الفرداني ومن أسلوب 
السائد في منطقة الشرق األوسط وأشكاله وألوانه  الوظيفي  البناء 

إلى أساليب البناء الغربية. 

قوة اللون باعتباره مصدرًا سيميائًيا من مصادر املعنى 
"يعتبر اللون مصدًرا سيميائًيا مثله مثل أي شيٍء آخر. فاأللوان 
منتظمٌة وحتمل عالمات تعّززها مصالح صانعها في تشكيلها، وهي 
 Kress and Van( مبجموعها".  فوضويًة  أو  اعتباطيًة  ليست 

 .)Leeuwen 2002: 345

التي تشير إلى درجة خّفته  لّلون ثالثة أبعاد: الدرجة، والقيمة 
أو ملعانه  اللون  إلى كثافة  الذي يشير  وشّدته، واإلشباع )الصفاء( 
)Monmonier، 1996: 164(. ويالحظ فان ليوين وسيالندير 
)Van Leeuwen and Selander، 1995: 506( بأنه "كلما 
زادت حدة اللون وإشباعه، زادت درجة حقيقة الشيء الذي ميثله" 
وتعتبر الصور اجلوية أمثلًة جيدًة على التحّكم في املسافة واللون 
والتالعب فيهما. فعلى الرغم من تصوير القرى اليهودية والعربية 
من األعلى، فإن الصور اجلوية للمستوطنات اليهودية تتمّكن من 
اكتساب مظهٍر يحاكي البطاقة البريدية، بحيث تظهر البيوت الفردية 
واحلقول واملناظر الطبيعية على نحٍو قد نستطيع معه ملسها وحتّسسها 
)Van Leeuwen 1992(. وفي املقابل، يجري تصوير القرى 
العربية من خالل لقطٍة أبعد بكثير، بحيث تظهر كصورٍة فوتوغرافيٍة 
تقع  التي  املستوطنات اإلسرائيلية، حتى تلك  ر  بسيطة. كما تصوَّ
تظهر  بحيث  مشّبعة،  غربيٍة  أل��واٍن  في  النقب،  صحراء  قلب  في 
فيها املنازل بيضاء مغسولة، ولها سقوف حمراء منحدرة، وحتيط 
بها األراضي اخلصبة واملزروعات اخلضراء واألزهار اليانعة. وهذا 
يعّبر، وفًقا لأليديولوجية الصهيونية- اإلسرائيلية، عن ’األثر‘ الذي 

أفرزته عودة اليهود، والتي ’جعلت البراري تزهر وتثمر‘. 
فكريٍة  معاني  احملكية،  اللغة  مثل  مَثلها  األل����وان،  متثل  وق��د 
أن  اللون  "يستطيع  الفكرية،  الناحية  فمن  ونّصية.  وشخصانيٍة 
طبقات  جانب  إل��ى  محددة،  وأشياء  وأماكن  أشخاص  عن  يعّبر 
من  أكبر  بقدر  تّتسم  أفكاٍر  وعن  واألش��ي��اء،  واألماكن  الناس  من 
 .)Kress and Van Leeuwen 2002: 347( العمومية" 
وتشير األلوان "اليهودية" في كتب اجلغرافيا املتداولة في املدارس 
اإلسرائيلية إلى التقّدم، أو إلى مستوًى متقدٍم من املعيشة أو الثقافة 
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املستوردة من الغرب. وفي املقابل، تدّل األلوان الطبيعية "العربية" 
 ،)Bar-Gal، 2000( على التخلف الذي يسم الشرق األوسط

وهو ما يعّبر بالتالي عن "احلالة غير اليهودية". 
على  أث���ره  ال��ل��ون  اس��ت��خ��دام  "ي��ف��رز  الشخصية،  الناحية  وم��ن 
األشخاص ويتحّكم فيهم، حيث يعّبر اللون عن وضع وعن مزاج" 
ويفترض   .)Kress and Van Leeuwen 1996: 349(
ب���أن"]...[   )Monmonier، 1996. p. 170( مومنونير 
بعض األلوان يحمل معنًى دقيًقا إضافًيا قد يؤثر على تفسيرنا ]...[ 
وذلك بسبب العواطف التي تضمرها أو بسبب املواقف املشروطة 
وقد  اخلريطة".  على  املرسومة  العناصر  جتاه  شعورنا  أو  بالثقافة 
فألوان  الفوتوغرافية.  الصور  على  كذلك  املالحظة  هذه  تنسحب 
القرى العربية - التي تظهر باللون األصفر الباهت والبني والرمادي 
واألخضر الزيتي - تعّبر في الوعي اإلسرائيلي عن التهديد واإلقصاء 
)Bar-Gal، 2000(. وكما يالحظ مومنونير، "يعتبر النسق الذي 
اًل بصفٍة عامٍة على نسٍق من  يشمل اللونني األخضر واألزرق مفضَّ
 Monmonier،( "اللونني األصفر واألخضر املائل إلى االصفرار

 .)1996، p. 170

ومن الناحية النصية، أو من ناحية ‘األسلوب’، "يستطيع اللون أو 
 Kress and Van Leeuwen،( "تنسيق األلوان خلق التماسك
بني  املقاربة  تتناقض  بالتماسك،  يتصل  ففيما   .)1996: 349

نسقني من أنساق األلوان - األلوان ‘العربية’ الطبيعية مقابل األلوان 
متثل  بحيث  بعض،  مع  بعضها  وتتعارض   - ‘اليهودية’ املصطنعة 
عالقات القوة القائمة بني الثقافتني. فالهيمنة اليهودية الغربية على 
املشهد العربي الشرقي هي ما يقّدمه نظام التعليم اإلسرائيلي على 
 Bar-Gal، 2000، p.( م. وكما يقول بار- غال أنه تطّور وتقدُّ
يتم تقدمي األماكن في كتب اجلغرافيا املدرسية مبا يتفق مع   ،)172

وجهات نظر مؤلفيها. 

اخلالصة 
إن وجهة النظر التي تقول بأن ال عالمة ُتخلق في عزلٍة أو بطريقٍة 
مستقلًة  أو  ‘حياديًة’  تعتبر  عالمة  ال  وأن  بها،  االه��ت��م��ام  تثير  ال 
اجلغرافيا  علماء  فيها  يشترك  نظر  وجهة  هي  األيديولوجية،  عن 
وتوظف  السواء.  على  االجتماعية  السيمياء  علم  في  واملختصون 
الكتب املدرسية املتداولة في إسرائيل الوسائط البصرية العلمية، التي 
يجري عرُضها دون حتيز، من أجل غرس األيديولوجية السياسية 
لة والصور  واألفكار التمييزية في أذهان الطلبة. وحتدد اخلرائط املضلِّ
املهينة، التي تشكل جزًءا ال يتجّزأ من اخلطاب املتمركز حول اإلثنية، 

املفهوم التي يشّكله الطالب حول بلدهم وحول جيرانهم. 
العلمي،  للخطاب  األصيلة  الطبيعة  املدرسية  الكتب  تقّدم  ال 
اإلسرائيلية  اإلثنية  القومية  ترسيخ  لغايات  اجلغرافيا  تستخدم  بل 
الواقع  عن  "يعّبر  ال��ذي  اإلسرائيلي  اإلثني"  اإلقليمي  و"الطابع 
 Yiftachel، 2006:( ،"اجلغرافي والعملية السياسية في آٍن مًعا
الفلسطينيني  وج��ود  طمس  العملية،  ه��ذه  في  ويجري،   .)166

من  سيما  وال  البلد،  حياة  عالم  ومن  الطبيعي  املشهد  من  ومحوه 
"تلك املجاالت االجتماعية غير املنّظمة ]التي[ تقّدم مستودًعا من 
املعاني والتفاهمات املشتركة ]...[، وهي اخللفية التي يجري فعل 

 .)Finlayson، 2005، p. 52( "التواصل بناًء عليه
إلى  النظر  اإلسرائيليني  الطلبة  املدرسية  اجلغرافيا  كتب  وتعّلم 
وتعلمهم  فلسطني،  إس��رائ��ي��ل/  أرض  أس��ي��اد  أنهم  على  أنفسهم 
السيطرة على سكانها وفضائها، وعمل أي شيء ضروري لتوطيد 

هيمنة اليهود وتعزيز ‘تقّدمهم’ فيها. 
وهذا األسلوب املّتبع في متثيل اآلخرين، وهو أسلوٌب جنده في 
الكتب املدرسية األوروبية التي تتناول "العالم الثالث" واملهاجرين 
الطلبة  نفوس  ف��ي  ي��زرع   ،)Van Leeuwen، 1992( كذلك 
العداوة واالحتقار جتاه جيرانهم وبيئتهم. وهو أسلوٌب ال يهّيئهم 
للتعايش السلمي في املجتمع املتعدد الثقافات الذي يجدون أنفسهم 

يعيشون فيه.
]مترجـم عن االنكليزيـة[
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 الهوامش
في   )Institute of Education( التعليم  معهد  في  الدراسة  هذه  ت  ُأعــدَّ  1
جامعة لندن، وشاركت في اإلشراف عليها مؤسسة )Leverhulme Trust( ومعهد 
 Mofet Institute for Educational( إسرائيل  التعليم في  موفيت ألبحاث 

 .)Research
2 ال تتطّرق هذه الورقة في مضمونها إلى الكتب الدراسية املقّررة في املدارس اخلاصة 
التي تديرها الطوائف اليهودية األرثوذكسية واملدارس الدينية التابعة للدولة.  

 .Reisigl and Wodak، 2001: 28  3
املعلمون  ويستطيع  جتارية،  كتًبا  إسرائيل  في  املتداولة  املدرسية  الكتب  تعتبر   4
اختيار الكتب التي يرغبون في تدريسها. ولكن يتعنّي احلصول على موافقة 
تكون  أن  ُيشترط  أو  املعلمون،  يختارها  التي  الكتب  املعارف على جميع  وزارة 

متوافقًة مع املنهاج الوطني على األقل. 
5 وقد تثّبتنا من صحة هذا االختيار من خالل التقارير التي نشرتها مستودعات 
الكتب حول أكثر الكتب انتشاًرا والتقارير الشخصية التي أعّدها املعلمون في 

هذا الصدد. 
 Centre( 6 جميع احلقوق محفوظة لدور النشر التالية: مركز تكنولوجيا التعليم
for Educational Technology( )"الناس في املكان"، و"املستوطنات في 
 )Lilach Publishers( ودار ليالخ للنشر ،)"املكان" و"إسرائيل: اإلنسان واملكان
 )Maalot Publishers( للنشر  معالوت  ودار  إسرائيل"(،  أرض  )"جغرافيا 

)"بلدان حوض البحر األبيض املتوسط"(. 
7 يصف فان ليوين في كتابه املنشور في العام 2001 موقًفا مماثاًل لألميركيني الذين 
يعاملون جميع "اآلخرين" الذين مارسوا هيمنتهم عليهم باعتبارهم "سوّدا". 

8 مصطلح "أراضي الدولة" هو املصطلح القانوني الذي يشير إلى األراضي التي 
صودرت من الفلسطينيني والبدو في مناطق اجلليل، والنقب واألراضي احملتلة. 
9 يذّكر التعليق، الذي يرافق اخلريطة الصادرة عن وزارة اخلارجية، الناظر إليها بأن 
"‘وسط’ إسرائيل الواقع في منطقة شارون كان بني عامْي 1948 و1967 ضيًقا جًدا، 
بحيث لم تتجاوز مساحته 15 كيلومتًرا )أو تسعة أميال( في املنطقة املمتدة بني 
طولكرم ونتانيا. وكانت هذه املساحة تشّكل خط وقف إطالق النار، وليست حدوًدا 
دائمًة، كما كانت تعتبر من املناطق التي لم يكن في ُوسع إسرائيل الدفاع عنها، 
وال سيما بسبب تضاريسها التي تركت القوات اإلسرائيلية تتمركز في السهول، 
بينما كانت اجليوش العربية تسيطر على األراضي املرتفعة التي تشرف على 
 )Abba Eban( تلك السهول. وقد اعتاد وزير اخلارجية اإلسرائيلية، آبا إيبان
على وصف تلك احلدود أو خطوط وقف إطالق النار على أنها ‘حدود أوشفيتش’ 
التي تتمّخض عن  املخاطر  يعّبر عن  )‹Auschwitz boundaries‹( لكي 

اإلبقاء عليها. أنظر املوقع اإللكتروني: 
ht tp: /www.mfa.gov. i l /MFA/facts  about  Israel / Israel  in 
maps#threats&topography. 

 وقد جرت زيارة هذا املوقع واالستشهاد به في يوم 1 كانون الثاني 2004. 
احلضرية،  املناطق  خــارج  تقع  صغيرة  مستوطنات  )امليتزبيم(  أو  البؤر  متثل   10
وجرى تشييدها خالل العقد السابع وبداية العقد الثامن من القرن املاضي في 
اجلليل، ويتراوح عدد األسر التي تقطن فيها من 30 إلى 1،000 أسرة. وتتناثر 

 .)Yiftachel 2006:33( هذه املستوطنات بني القرى العربية
 )How to Lie with Maps( "11 يورد كتاب "كيف تكذب باستخدام اخلرائط
)ص. 95( خريطًة مشابهًة نشرها الصندوق القومي اليهودي في كندا في العام 
1973، حيث تبدو إسرائيل فيها بضعفي حجمها احلالي حينما كانت حتتل شبه 
جزيرة سيناء. وتظهر في هذه اخلريطة بقعٌة بيضاء تقع ضمن مساحٍة ضيقٍة 
بني كتلتني تظهران باللون الغامق من البلدان اإلسالمية، إلى جانب العنوان 

الذي يعلن: "الدليل املرئي على كذب العرب حول ‘عدوان’ إسرائيل".  
 Van Leeuwen 1992، p.( 12 هذه املصطلحات مقتبسٌة من كتاب فان ليوين
45(، الذي يستخدم املصطلحات الشائعة في التلفزيون واألفالم. أنظر أيًضا 

 .)Van Leeuwen 2000، p. 340(
الدقيق، غير  العدد  الذي يبلغ مليوًنا،  الفلسطينيني،  13 ال ميثل عدد الالجئني 
أنه هو العدد الذي يورده الكتاب املذكور. وتعترف إسرائيل بوجود ثالثة ماليني 
الجئ، في حني تشير وكالة غوث وتشغيل الالجئني )األونروا( إلى أن عددهم 

يصل إلى 5ر3 مليون الجئ. ويقول الفلسطينيون بأن عدد الالجئني يصل إلى 
5 ماليني، منهم 5ر1 مليون الجئ في قطاع غزة. 

14 يشير كريس وفان ليوين )Kress and Van Leeuwen، 1996، 1995( إلى أن 
ترتيب الصور إلى اليسار واليمني وإلى األعلى واألسفل يحمل معنًى أيديولوجًيا. 
ففي اللغة اإلنكليزية، قد يدّل اجلانب األيسر على اجلزئية املسّلم بها أو املتفق 
عليها من الرسالة املعنية، بينما يتضمن اجلانب األمين املعلومات اجلديدة. 
وفي اللغة العبرية، تقع املعلومات املسّلم بها واملعروفة والتي ال يثور جدٌل حولها 
على اجلانب األمين، في حني توضع املعلومات اجلديدة على اجلانب األيسر من 
ٌص، في  الصفحة. ومع ذلك، فنحن نرى أن اجلانب األسفل من الصفحة مخصَّ
جميع الصور، للمعلومات احلقيقية اجللّية، بينما ُيخّصص اجلزء األعلى من 

م على أنها معلوماٌت مثاليٌة أو مجردة.  الصفحة للمعلومات التي تقدَّ
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