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  باإلنكليزية كتب
  

  :غزة وقطاع الغربية الضفة
  ارتباط وفك احتالل جغرافيا

  
The West Bank and Gaza Strip: 
A Geography of Occupation and Disengagement 
Elisha Efrat 
Oxon, U.K.: Routledge, 2006. 216 pages. 

   
 مل عامة، بصورة إنه إالّ  اإلسرائيلي؛ – الفلسطيني الصراع جوهر دوماً  كانت أنها ألرضا اعتبار اليوم شائعاً بات
 باإلضافة( الصراع هذا ضمن األرض على اخلالف موضوع تدرس التي املنهجيات من معقدة جمموعة تطوير يتم
 تقاطعت كيف اإلسرائيليون األكاديميون سبر وقد. الثمانينيات أواخر يف إالّ ،)املعنيَّين للشعبين الشامل التاريخ إىل

 بدراسة قاموا ذلك خالل ومن – والوطنية اإلثنية والهويات االقتصادية األنظمة إنتاج مع املكان إنتاج عملية
 هذا،. األخير القرن خالل اإلسرائيلي/اليهودي – الفلسطيني التفاعل كوّنت التي األوسع السياسية الديناميات

 جمموعة مستخدمين إسرائيل،/فلسطين دراسة على" املكاين البعد" إضفاء يف أيضاً الفلسطينيون الباحثون وساهم
 والهندسة املدن تنظيم وتاريخ االجتماع وعلم كاجلغرافيا اجملاالت خمتلف من املستقاة املنهجيات من متنوعة

 بداية، الصهيونيين مع ملتناميا والصراع الفلسطيني للمجتمع الداخلي التطور استبيان بهدف وذلك املعمارية،
  .الحقاً إسرائيل دولة ومع
 وقطاع الغربية الضفة" املعنون إفرات إلليشا األخير الكتاب بقراءة البعض يغري ما هي اخللفية هذه تكون وقد
 املعاصرة النقدية النظرية تطبيقات أحدث عن بحثاً الكتاب هذا مقاربة إن إالّ ،"ارتباط وفك احتالل جغرافيا: غزة

 ذلك املتقدمة، النظرية النقاشات إىل كثيراً إفرات يحتج مل احلقيقة، ففي. يظلمه قد األرض، على اخلالف ملوضوع
 ترسم إنها إذ كالم، أي عن تغني) إليه وصلت الذي املدى إىل( االرتباط وفك اإلسرائيلية املستوطنات وقائع بأن

 ،1993 بسنة بدءاً – وبعدها أوسلو مرحلة أثناء يف اإلسرائيلية للسياسات األساسية للديناميّات الفهم سهلة لوحة
 املستمر الصراع إىل وصوالً ثم سنوات، سبع مرور بعد 2000 سبتمبر/أيلول يف األقصى انتفاضة باندالع ومروراً

  .احلين ذلك منذ
 احلكومة يف رفيعة مناصب عدة وتبوّأ أبيب، تل جامعة يف اجلغرافيا يدرّس كان متقاعد فخري أستاذ هو وإفرات

 يف نفاذاً منحته املهنية السيرة هذه أن يف شك وال. واإلقليمي الوطني التخطيط دائرة رئاسة فيها بما اإلسرائيلية،
 على للوقائع يمكن وكيف احملتلة، واملناطق إلسرائيل السياسية اجلغرافيا تطورت كيف رؤية من مكّنته البصيرة
 فترة اتفاقيات من جزءاً كانت التي التعهدات وعن الورق، على صورتها عن فعالً، اختلفت وقد تختلف، أن األرض
  .أوسلو
 وتتوخّى وواقعية مهنية هي الكتاب هذا انطالق نقطة" أن مقولته شرح الكفاية، فيه بما خمفّفة بلهجة إفرات يباشر
 يونيو/حزيران منذ احملتلة األراضي يف املتعاقبة اإلسرائيلية السلطات نشاط تأثير وكيفية(...)  األرض دراسة
 واستعمال" املهنية"و" الواقعية" املالحظات على التركيز هذا وما). 1 ص" (غزة وقطاع الغربية الضفة يف ،1967

 الضفة: "أي العلمية، الدراسات يف املعهود اسمها من بدالً – والسامرة يهودا – الغربية للضفة العبرية األسماء
 املضمون نفي يتم ما سرعان إنه إالّ . التقليدية اإلسرائيلية اجلغرافيا عالمات من مميزة عالمة سوى ،"الغربية

 التغييرات أغلبية فإن التسعينيات، بداية منذ" أنه إفرات يشرح حيث التالية الفقرة يف االستعمال لذلك السياسي
 امللحة احلاجات من الرغم على وذلك ،)1 ص)" (خضراأل للخط( الرسمية احلدود وراء حدثت إنما تمّت، التي

 فإنه أُخرى، بكلمات. التطورات من ذلك وبغير سابقاً، السوفياتي االحتاد من اليهود هجرة موجات بتدفق املرتبطة
 انخرطت اإلسرائيلي، – العربي للصراع خاتمة أوسلو سالم عملية تضع أن املفروض من كان التي اللحظة يف
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 بحيث احملتلة، األراضي يف السياسية للجغرافيا النطاق واسع تغيير عمليات يف املتالحقة اإلسرائيلية احلكومات
  .مستحيالً سلمي حل أي حتقيق عملياً يصبح

 تدميري هو طبيعته، بحكم االحتالل، أن كيف االحتالل، جغرافيا نطاق تناوله لدى األول الفصل يف إفرات ويوضح
 تطور بشأن تاريخي بنقاش التمهيدي التحليل هذا ويردف). 6 ص" (األراضي حيازة" بـ أبداً ومرتبط واستغاليل
 كيف التحديد وجه على ويشرح احلايل، وقتنا إىل وصوالً 1948 سنة منذ الغربية للضفة السياسية اجلغرافيا

 املستوطنين على بالفائدة يعود وتطوير مصادرة برنامج فرض يف املتتالية اإلسرائيلية احلكومات جنحت
. جاهدين البقاء ويحاولون أراضيهم، ملغادرة حافز أي إىل يفتقرون حمليين سكان من حميط يف اإلسرائيليين

 عمّا اليوم خمتلف والسامرة يهودا واقع أن كم تصديق الصعب من أنه" كيف شرحه لدى بصيرته نفاذ هنا ويتجلى
  ).24 ص" (الستة األيام حرب إثر يف اإلسرائيليون اخملططون تصوّره

 التي الكيفية على مركزاً  الغربية، للضفة والتنموية االستيطانية اخملططات خمتلف إىل أيضاً إفرات ويتطرق
 الفراغ تمأل كي وذلك الصهيونية، للحركة األصلية" الريادية الروح" أمونيم غوش مستوطنة حركة بها استرجعت

 جيش أن إىل الكاتب ويشير. املنظمة اخملططات وضع عن السبعينيات يف العمل حزب حكومات قصور عن الناجم
 من ومركبة متنوعة جمموعة يتناول كما ،"االستيطانية املؤسسة يف عميقاً استثمر" ما كثيراً اإلسرائيلي الدفاع

  .املناطق خمتلف يف هائلة احتالل جغرافيا متضافرةً أنشأت التي املستوطنات
 العسكرية النقاط أنشئت كيف يشرح عندما وذلك السالم، أجل من باملفاوضات يتعلق فيما حمقاً إفرات ويبدو

 يف مساومة أوراق الحقاً عرضها يتم كي األغلب، على) 46 ص" (متعمد إبهام" خالل من املتعددة واملستوطنات
 الضفة تعبر التي" أبارتهايد/العنصري الفصل طرقات" نظام يسميه ملا إفرات حتليل إن إالّ. النهائية املفاوضات

 بشأن" العنصري الفصل" تعبير استعمال منتقدو يردّ كيف التساؤل من للمرء بد ال وهنا إدانة، األكثر يبقى الغربية،
 عن فعلياً اليهود املستوطنين اجلانبية الطرقات نظام فصل فقد إفرات؟ بقامة شخص على اإلسرائيلية، السياسات

 بهم خاص نظام ضمن الفلسطينيين احتجاز يتم حديث، طرقات بنظام املستوطنون يتمتع وبينما الفلسطينيين،
  .حجماً وأصغر قدماً أشد

 وذلك ،"الفاصل اجلدار" بـ يعرف ملا السياسية اجلغرافيا بشأن موجزاً، كان وإن مهماً، نقاشاً إفرات ويختتم
 أهم الديموغرايف فالتبرير للجدار، الرئيسي السبب هو ليس األمني التبرير أن إدراك من بد ال" أنه إىل باإلشارة

 يبدو إنه إالّ ذلك، يقول ال إفرات أن ومع االستيطانية، املنظومة جممل على ينطبق قد األمر هذا إن). 110 ص" (كثيراً
 يف سور بناء وقتها عليها السهل من لكان أوالً، باألمن 1967 سنة بعد معنية إسرائيل كانت لو أنه حتليله من جلياً

 بناء دون من بينها، والربط منها، والغربية الشرقية الغربية، الضفة حلدود خارجي حميط إنشاء أو احلدود، حماذاة
 القوة هو دائماً كان باملستوطنات االلتزام لكن. احملتلة األراضي يف الطبيعي التطور مسار تعكّر واحدة مستوطنة

 يشير ملا وفقاً وذلك غزة، وقطاع الغربية للضفة السياسية اجلغرافيا على طرأت التي التغييرات يف الكامنة احملركة
  .كتابه يف إفرات إليه
 بغزة، اإلسرائيلي االرتباط فك ويف القدس، ملدينة املتغير املشهد يف فيبحث الكتاب، هذا من األخير اجلزء أمّا

 فالوقائع جدالية، لهجة إفرات يتبنى ال احلالتين كلتا ويف. والسكان كاملياه خالفية قضايا من الطرفين وموقف
  .كالم أي عن تغني وحدها

  ليفين مارك
  كاليفورنيا جامعة يف التاريخ أستاذ

  خليل أبو ميرفت: ترجمة
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