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السلسلة ِري حمرِّ بقلم متهيد

علماء تأليف من متوافرة، ُكتُب مجموعة هي الجغرافيا» لعلم قصرية «مقدمات سلسلة
املهتمني القراء من وغريهم للطالب أساسيٍة جغرافيٍة أفكاٍر لتقديم أُِعدَّت بارزين،
إىل معريف، لفرٍع تقليديٍة معاَلجٍة إطار عن تخرج التي السلسلة، تسعى باملوضوع.
املوجزة املقدمات هذه تنقل واستكشافها. الرئيسية واملكانية الجغرافية املفاهيم توضيح
كل حول نشأت مهمة ومناقشات املتباينة، النظر ووجهات الفكرية، الحيوية من جانبًا
الجوهرية املفاهيم بشأن وناقدٍة جديدٍة بطرٍق التفكري عىل أيًضا القراءَ ع وتُشجِّ مفهوم.
عىل الطالب بتشجيع أساسيًة تربويًة مهمًة السلسلة وتؤدِّي الجغرافيا. دراسة إىل بالنسبة
يطمنئ وسوف بينها، وفيما مجتمعًة التجريبية والتحليالت املفاهيم ر تطوُّ كيفية إدراك
بإمكانهم أساسية مفاهيمية مرجعية نقطة لديهم الطالب أن إىل ذلك غضون يف املعلمون
إمكانيَة املعلمني للسلسلة املوجُز القيايسُّ الشكُل ويمنح ونقاشهم. أمثلتهم إىل إضافتُها
عرب النص استخدام أو واحد، درايسٍّ فصٍل يف النصوص هذه من أكثر أو اثنني دمِج

مختلفة. فرعيٍة تركيٍز بنقطة الدراسية الفصول
برات جريالدين
بلوميل نيكوالس





ظلًما. العدوان أو االحتجاز أو الطرد أو لإلقصاء تعرَّضوا الذين أولئك إىل





وتقدير شكر

سلسلة يف للمشاركة إياي لدعوتهما برات وجريي بلوميل نيك إىل بالشكر ه أتوجَّ أن أودُّ
وميشيل كريسويل، وتيم ألكسندر، سايمون أشكر أن أيًضا أودُّ قصرية». «مقدمة
ساك، وبوب بايس، وأنيس موث، وجانيت ماثيوز، وكيلفن كيمرلينج، وباروخ إيمانيشن،
من قدَّموه ملا فون؛ وجاستن أندروود، وكارين سيلفرين، وستيف سيدوروف، ودميرتي

الطريق. طول عىل إلهاٍم أو دعٍم

نَْسخ بإعادة ترصيٍح عىل لحصولهما وامتنانهما تقديرهما وافر عن والنارش املحرر يُعربِّ
الكتاب: هذا يف التالية والنرش الطبع حقوق مواد

الجغرافيا األوسط: «الرشق كتاب من بيكو»، سايكس «تقسيم أندرسون، إي
مستخَدم ص١٠٤. ،(٢٠٠٠ روتليدج، (لندن: الثامنة الطبعة الجغرافية» والسياسة

روتليدج. من بترصيح
الفلسطينية اإلرسائيلية و«االتفاقية «١٩٤٩ لعام الهدنة «خط بورنشتاين، إيه
وإرسائيل» الغربية الضفة بني ما األخرض الخط «عبور كتاب من «١٩٩٤ املؤقتة،
مطبعة من بترصيح مستخَدم ص٣١-٣٢. ،(٢٠٠٢ بنسلفانيا، جامعة مطبعة (فيالدلفيا:

بنسلفانيا. جامعة
إرسائيل: «حروب كتاب من ،«١٩٦٧ اإلرسائييل، االحتالل «مناطق بريجمان، إيه
روتليدج. من بترصيح مستخَدم ص٩٤. ،(٢٠٠٠ روتليدج، (لندن: «١٩٤٧ عام منذ تاريخ
األمم و«توصية العثماني» الحكم تحت «فلسطني ميجدال، وجيه كيمرلينج، بي
تاريخ» الفلسطيني: «الشعب كتاب من «١٩٤٧ فلسطني، يف دولتني إلقامة بحلٍّ املتحدة
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العربية، الجامعة الخرائط، قسم هارفرد، جامعة مطبعة ماساتشوستس: (كامربيدج،
واملؤلفني. هارفرد جامعة مطبعة من بترصيح مستخَدم .١٣٩ ص٣٣، ،(٢٠٠٣

ترصيٍح عىل والحصول والنرش، الطبع حقوق مالكي تتبُّع أجل من ممكٍن جهٍد كلُّ بُِذل لقد
يف محذوفاٍت أو أخطاءٍ أي النارشعن ويعتذر والنرش. الطبع حقوق مواد الستخدام منهم
إدخالها ينبغي تصحيحاٍت بأي إخطاره حاَل ممتنٍّا يكون وسوف ذكرها، السابق القائمة

الكتاب. هذا من املستقبلية والطبعات الطبع إعادة يف
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مقدمة (1)

غيابه، أو اليشء هذا تعطيل من وجدواه ما يشءٍ أهمية عىل للحكم أفضل طريقة َة ثَمَّ ليس
من ْلم السِّ يُعزِّز املشرتكة، للتفسريات وفًقا اإلقليم، فمفهوم ذلك؛ من استثناءً اإلقليم وليس
ففي بوضوح؛ عملها آليات ورسم للسلطة واضٍح تعريٍف وضع طريق عن اليقني خالل
السيادة ولهم الحاجز، من الجانب هذا عىل «السيادة» لنا تكون الدولية العالقات مجال
من الجانب هذا عىل ذُرًة أزرُع قد ملكيتها، أو أرٍض بحيازة يتعلق وفيما اآلخر. الجانب عىل
قد الخصوصية سياق ويف اآلَخر. الجانب عىل املاشية قطعان برْعي أنت تقوم وقد السياج
وجود ففي بالخارج؛ البقاء التزام بأكمله العاَلم وعىل الباربي بدمياتي وألعب بابي أُغِلُق
إىل النزاعات تتصاعد وال نزاعات، إىل الفهم وسوء االلتباس حاالت تتحوَّل ال جلية، حدوٍد

طيبني. جريانًا تصنع الجيدة الجدران جميًعا، نعلم وكما معارك.
أمريكي جندي ألف ١٠٠ عىل يزيد ما احتشد ،٢٠٠٣ ربيع شتاء/أوائل أواخر يف
الجانب عىل — الصحفيون ومعهم واملؤن، والطائرات، املدافع، من بعتادهم — وبريطاني
حسني بصدام أطاح الذي العراق، لغزو استعداًدا الكويتية العراقية الحدود من الكويتي
للواليات اإلذن حجب أو منح سلطة إن للبالد. األمد طويل احتالٍل عن وأسَفَر السلطة من
النطالق كمواقع األخرى القومية والدول وقطر للكويت اإلقليمي الحيِّز الستخدام املتحدة
غزو هي األصلية املعركة خطة كانت الواقع، يف سيادي. امتياٌز ذاتها حدِّ يف هي الغزو؛
الربملاُن رَفَض األخرية اللحظة يف أنه إال الشمال، جهة من متزامٍن نحٍو عىل العراق
فعلت وكذلك ،(٢٠٠٣ وآَخرون (بوردوم الغرض لهذا أراضيه باستخدام السماَح الرتكيُّ
غياب به يُقَصد الذي — اإلقليمية السالمة مبدأ ويَُعدُّ األقل. عىل شكليٍّا ولو السعودية،
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كما أيًضا، وهو الدويل، للقانون األساسية املبادئ أهم من واحًدا — اإلقليمي االنتهاك
أن خاللها من يمكن طرٍق عدة َة ثَمَّ دوًما. تُحرتَم ال التي املبادئ من تماًما، معروف هو
وسائَل ن تتضمَّ التي تلك وتدمريًا وضوًحا أكثرها أن إال للخطر، اإلقليمية تتعرَّضالسالمة
انتابت قد تكون ربما التي املشاعر عن النظر وبرصف الحديثة. بالحرب املرتبطة الدمار
ومهما العالم، أنحاء جميع يف األمريكية والرتويع» «الصدمة حملِة صوُر بُثَّْت حني املرء
مثاٌل واحتاللها العراق غزو فإن ذلك، صاحبَْت التي قة املنمَّ الخطابية التربيرات كانت
النحو عىل — خاص نوٍع من اإلقليم أو — اإلقليم مبدأ تطبيق عدم عىل ما نوًعا واضٌح

املفرتض.
مناَص ال التي النتيجَة ببساطٍة كان البعض، يُعلِّله قد ما حسب الغزو، ذلك ولكن
دحَرِت األوىل الخليج حرب ففي العراقية؛ القوات ِقبَل من عاًما ١٢ قبل الكويت لغزو منها
بالسماح العراق حكومة أُلِزمت الحرب تلك تسوية من وكجزءٍ املعتدين، املتحدة الواليات
يف بالتحقيق مخوَّلني كانوا الذين املتحدة، األمم لهيئة التابعني األسلحة مفتيش بدخول
اقتصادية عقوبات ُفِرضت كذلك .(٢٠٠٣ وسريف (سيفري شامل دماٍر أسلحِة وجود
اآلالف، عرشات وفاة عن العقوبات هذه وأسفرت العراق، شعب أْي «العراق»؛ عىل قاسية
كذلك .(٢٠٠٣ السيايس لالقتصاد البحثية الوحدة ٢٠٠١؛ (هريو أطفال منهم الكثري
الشمالية األجزاء يف « جويٍّ حظٍر «مناطَق األوىل الخليج حرب يف املنترصون فَرَض
انتهَكت عراقيٍة طائراٍت إسقاط إىل دوريٍّ نحٍو عىل يعمدون وكانوا البالد، من والجنوبية
سيادة من األكرب الجانب انتُِزع ٢٠٠٣ حرب بداية ففي املحظورة؛ اإلقليمية املناطق تلك

نظريًة. — تقدير أفضل عىل — اإلقليمية سالمتها وكانت العراق،
،١٩٩١ عام للكويت العراقي الغزو عىل ًقا منمَّ خطابيٍّا تربيًرا حسني صدام أسبغ
ِقبل من العثمانية البرصة والية لتقسيم املفرتض الرشعية انتفاء إىل اإلشارة خالل من
٢٠٠٣؛ (دودج العرشين القرن مطلع يف و«الكويت» «العراق» استحدثوا حني الربيطانيني،
جانبيٍة عروٍض سوى اإلقليمي االستحداث من الحلقات «تلك» تكن ولم .(١٩٩٢ فيني
األوىل، العاملية الحرب بعد ما فرتَة واكبَْت التي العظمى للقوة السياسية للجغرافيا
نظاٍم ظل يف النفط يف بالتحكُّم يتعلَّق فيما الناشئة والعداءات اإلمرباطورية، واستمرار
مدعوًما العراق، خاَض الكويت، غزو قبل حياة. رشياَن إليه بالنسبة النفط صار صناعيٍّ
خطٍّ عرب يقع لم ٢٠٠٣ فغزو إذًا إيران؛ ضد سة َرشِ حربًا املتحدة، الواليات من املرة هذه
عمليات من متواِليٍة لسلسلٍة التاريخي السياق يف بل فحسب، الرمال عىل ُرِسم حدوديٍّ
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ثروٍة من ذلك عن ض يتمخَّ وما النفط، يف بالتحكم يتعلَّق فيما األقلمة وإعادة األقلمة
تسويغها ذلك يَعنَي أن دون التاريخي، ق التعمُّ من بمزيٍد األحداث إىل فالنظر وسلطة؛
«عملية» باعتبارها اإلقليمية عىل الضوء تسليط يف املتمثِّل الغرَض يخدم حال، بأي
عرب بل فحسب، املكان يف ف وتتكشَّ ر تتطوَّ ال وثقافية) واقتصادية، (وسياسية، اجتماعية
«نواتج» بوصفها األقاليم رؤية يف السهولة من مزيًدا يمنحنا فهو ثَمَّ ومن أيًضا؛ الزمن
التي والعوالم ككلٍّ العاَلم العاَلم: فْهِم تعلُّم يف قيمته له اإلقليم عرب النظر وتعلُُّم اجتماعية.

حياتنا. فيها نعيش
وسيلٌة أنه — اإلقليمية الدولة األقل عىل أو — لإلقليم شيوًعا التفسريات أكثر من
«الخارج». ب املوجودة الدائمة األخطار تلك من «الداخل» يف القابعني ألولئك األمن لتوفري
اآلالف مئات تجاِرَب املرء يتأمل حني ولكن الغرض، هذا يخدم ما غالبًا شك، بال واإلقليم،
داخَل لٍة متأصِّ مزاعَم إىل استناًدا وعنف، قسوٍة بكل أرواحهم أُزِهقت الذين الناس من
رقم (وهو املاضية عاًما الثالثني خالل العاَلم من الجزء هذا يف اإلقليمية السالمة مبدأ
من الفرتة خالل وإيران العراق حرب جرَّاء من األرواح يف الخسائر من اآلالف مئات يضمُّ
ويضيف العراقية)، الدولة ِقبَل من الكردي للشعب الجماعية واإلبادة ،١٩٨٨ إىل ١٩٨٠
التفسرياُت تلك تصبح مماِثلة؛ تربيرات إىل استناًدا ُقِتلوا الذين اآلَخرين املاليني إىل هؤالء
املنطقي من يكون فقد «األمان»، هو هذا كان فإذا األقل. عىل جزئيٍّا ولو شكٍّ محلَّ الشائعُة
الدوُل فيها َقْت حقَّ فرتة وهو العرشين، القرن ويف األمان. عدم يكون كيف املرء يتساءل أن
ما ُقِتل «الوحيدة»، الرشعية السياسية املؤسسَة بوصفها عامليًة هيمنًة اإلقليمية القومية
باإلقليم، مباٍرش نحٍو عىل منها الكثريُ تعلق التي الحروب، يف شخٍص مليون ١٠٠ عىل يزيد

اإلقليم. إىل اإلشارة مع خطابيٍّا تربيًرا األقل عىل ُمِنحت أو
للواليات السياديَة األراَيض تفصل التي كتلك أخرى، حدوٍد عىل األحداث تأمل أو
هذه كانت أيًضا. معقًدا تاريًخا األرايض وهذه الحدود لهذه إن املكسيك؛ عن املتحدة
١٨٤٨ عام هيدالجو جوادالوبي معاهدة يف رسميًة قانونيًة صيغًة ُمِنحت قد الحدود
املكسيكية؛ الحرَب األمريكيون عليه يُطِلق ما املعاهدة تلك أنهت وقد .(١٩٩٨ (فريجر
وسيلٍة مجرَد عاًما ١٥٠ قبل وقَعْت التي الحرب هذه كانت للكويت، العراقي الغزو ومثل
مقنع. مربٍِّر ودون أخرى، دولٍة أراَيض إليها تضمَّ أن قوميٍة دولٍة حكومُة بها حاوَلْت
عليها املعتَدى الدولة تكن لم القريب، باألمس وقع الذي الغزو هذا ملجريات خالًفا ولكن
املعتدية الدولة وكانت عاملية، عظمى قوٍة أي من دعًما أو مساعدًة تَلقى (املكسيك)
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املفروغ تفوُّقها يف تمثََّل الذي الواضح، مصريها وتأكََّد الَغَلبة. لها املتحدة) (الواليات
األميال آالَف الحدوُد فتحركت السيادة؛ خريطة رسم وأُِعيد املعركة، أرض عىل منه،
الواليات «داخل» أنفَسهم املكسيك «داخل» كانوا الذين واألشياء األشخاص ووجد جنوبًا،
النشطاء يقول وكما املكسيكيني، املواطنني آالف يف يتمثَّلون حديثًا املنضمون وكان املتحدة.
،١٩٩٦ (أكونا عربتنا» التي هي الحدود الحدود، نَْعُرب لم «نحن األمريكيون: املكسيكيون
ونافاجو والهوبي األباتيش مثل األصلية، الشعوب عرشات كذلك الحدود وضمت .(١٠٩
آلليات — فقط جزئيٍّا ذلك كان وإْن — عنهم رغًما خضعوا الذين الشوشون، وشعب
ذهَب أيًضا ْت ضمَّ كما ة. املتغريِّ الحدود لهذه املواِجه ملوقعهم نظًرا األمريكية؛ السيادة

وعقاراتها. وخشبَها كاليفورنيا
آَخر، «غزًوا» بأن الناس من العديد يصفه ما يوجد املعارصة، بالحدود يتعلق فيما
القوات تشتبك «بينما يقول: جريجز ويليام فيكتب يحدث؛ خبثًا، أكثر يكون ربما
آسيا، أنحاء يف نائيٍة حرٍب ميادين يف إرهابيٍة خاليا يف القاعدة تنظيم مع األمريكية
و«جارتنا» «صديقتنا» تعتدي العراق، يف جديدٍة ملواجهاٍت العسكرية قيادتنا وتستِعدُّ
املكسيكية، «الحكومة أن رأيه ويف ،(٢١ ،٢٠٠٢) هوادة» بال وطننا عىل الجنوب من
عىل جميًعا يتفقون بوش؛ وإدارة األمريكيني، املكسيكيني من الراديكاليني واالنفصاليني
وكأنها تُعاَمل أن ينبغي املكسيك عن دولتنا تفصل التي الحدود أن هو واحد، يشءٍ
إىل الجنوب من الحدوَد العمال من اآلالف مئاُت ويَْعُرب .(٢١ ،٢٠٠٢) وجود» لها ليس
عنه التجاُوز أو عبورهم تشجيع يتم ولكن لذلك، رسميٍّ حْظٍر ظل يف أسبوٍع كلَّ الشمال
أنفاًقا يَْعُربون أو يتسلَّلون إذ تامة، رسيٍة يف ذلك يفعلوا أن بد ال ولكن أخرى. بطرٍق
أو عمل، عىل العثور أو العبور، يف آالٌف ينجح وبينما .(٢٠٠١ (مارتينيز الحدود تحت
أخرى مرًة وترحيلهم توقيفهم يتم كثريين َة ثَمَّ فإن أخرى، مرًة أَُرسهم مع االجتماع
يموتون واألطفال والنساء الرجال من والكثري مراًرا. الَكرََّة ليعاودوا اآلَخر الجانب إىل
أو الشاحنات يف االختناق أو الصحاري، يف القاسية للظروف التعرُّض جرَّاء من أو عطًشا
الفرتة خالل إنه بل .(٢٠٠٤ (إيجان الداخل إىل لتهريبهم تُستخَدم التي القطارات عربات
عبوَر محاولتهم إثَر نَحبَهم َقَضْوا الذين املكسيكيني العمال عدُد كان ،٢٠٠٢-٢٠٠٣
االنتصار إعالن قبل ُقِتلوا الذين األمريكيني الجنود لعدد تقريبيٍّ نحٍو عىل مساويًا الحدود
مثل دينية، منظماٌت َسْت أسَّ وقد األمريكية). الخارجية (وزارة العراق ضد الحرب يف
املكسيك من املؤقتون الزوَّار يستطيع أماكَن يف مياٍه لرتِْك برامَج بوردرز، هيومان منظمة
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قامت نفسه، الوقت ويف .(www.humaneborders.org) عليها العثوَر الوسطى وأمريكا
شبَه عملياٍت ذ تُنفِّ مسلَّحٍة حراسٍة مجموعات بتأسيس ريسكيو رانش مثل منظمات
.(www.ranchrescue.com) والسيادة املمتلكات عن دفاًعا الحدود، الستطالع مسلَّحٍة
بمنزلة وتفصلها تُميِّزها التي واألرايض فهي خريطة؛ عىل خطٍّ مجرد ليست الحدود إن

وموت. حياة مسائل
يوجد حني ففي ما؛ نوًعا متطرفة أمثلة التوضيحية األمثلة هذه أن إنكار يمكن ال
الغارات فإن الكوكب، عىل تحدث التي الحدودية والنزاعات الحروب من معنٌي عدٌد دوًما
املناطق من قليل باملثل، نسبيٍّا. نادرة العراق يف الضخمة األمريكية للحرب العسكرية
األمريكية الحدود مناطَق تميِّز التي الخصائص من املتقلِّب املزيج به يوجد الحدودية
أن األقل عىل ح توضِّ فإنها متطرفًة، املواقف هذه تكون قد ما بقدِر ولكْن، املكسيكية.
األهمية هذه أن إىل كذلك وتشري منها، التقليل يمكن ال الحديث العاَلم يف اإلقليم أهميَة
حياة أن وكيف الكوكب، مستوى عىل االجتماعية العالقات تنظيم كيفية من بكلٍّ تتعلَّق
الحديثة. اإلقليمية بآليات بأخرى، أو ما بطريقٍة سلبًا، تأثََّرْت األفراد من له حَرص ال عدٍد

الجميع. عىل يرسي بالطبع وهذا
بشكٍل يتعلَّق منهما فكلٌّ فقط؛ سطحيٍّ نحٍو عىل املوضوَع يعالجان املثالني هذين إن
وتشمل الحديثة. القومية للدولة السياسية باملؤسسة ارتبط اإلقليم، من فحسب واحٍد
العالقاِت اإلقليم، من النوع هذا أساسها عىل ح يُوضَّ التي األساسية، التواصل وسائل
عددها البالغ اإلقليمية املساحات ولكن السياسية. والجغرافيا الدويل، والقانوَن الدوليَة،
يتَّخذها التي األشكاَل تستنزف ال للدول، الدولية املنظومة تُشكِّل التي ذلك، نحو أو ٢٠٠
يوجد تحليله، ودقة للمرء النظري املنظور عىل اعتماًدا الواقع، يف الحديث. العالم يف اإلقليم
إقليمية عات وتجمُّ تكوينات وهناك وصغرية، كبريٍة بني ما األقاليم، مليارات األرجح عىل
الدول «داخل» ففي البرشية؛ والتفاعالت والعالقات االجتماعية الحياة تُشكِّل لها حَرص ال
وأبرشيات، وضواٍح، ومقاطعات، ومناطق، ومحميات، وإدارية، سياسية تقسيمات توجد
ومعسكرات وزنزانات، ومكاتب، وُغَرف، وشقق، أراٍض، ِقَطع أيًضا وتوجد عديدة؛ ونواٍح
وطنية، فوق أقاليم القومية الدول إقليمية وتشمل تنتهي. ال والقائمة … لها حَرص ال
االتحاد مثل اتفاقيات أو معاهدات بفعل ظهرت عديدة ودولية الجنسيات، ومتعددة
التي املساحة يف اإلقليم يتمثَّل وقد الشمالية. ألمريكا الحرة التجارة منطقة أو األوروبي
البقالة؛ محل أمام السيارات وقوف فيها يُحَظر التي املنطقة ويف الناتو، عضويَة تشمل
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التي واألماكن العمل، أماكن ويف األندية؛ ومباني والسجون، املتنزهات، يف يتمثَّل قد كما
مكاٍن بكلِّ يتعلق وفيما الجنسيات. املتعددة التجارية واملؤسسات العصابات، عليها تهيمن
األقاليم تكون وقد «الخارج». ب أم «الداخل» ب كنَت إْن معرفة املهم من األماكن، هذه من
بروًزا أكثَر األقل عىل أو األرجح، الناسعىل معظم إىل بالنسبة أهمَّ اليومية للحياة املصغرة

العاملية. للسياسة الواسعة الكبرية األقاليم من ووضوًحا
الطرق إىل حولك انظر أنت؛ حيث من ْ َوْلتبدأ لربهة، ٍر مصغَّ نطاٍق عىل نفكِّر َدْعنا
لك املسموح الُغَرَف ِل تأمَّ تشغله، الذي االجتماعي الحيِّز عىل بناءً أياُمك بها تتشكَّل التي
اجتماعيٍّ نظاٍم أي يف بإذن. إال بدخولها لك يُسَمح ال أو عنها، تُقَىص التي وتلك بدخولها
وهذا عليك، اليومية التجربة عاَلم معظم ينغلق جوهرية، سمًة الخاصُة امللكيُة فيه تُعتَرب
تأثري مدى تخيَّْل والخاصة؛ العامة باملساحات يتعلَّق فيما أيًضا أقاليم إىل م مقسَّ العالم
أن املثال، سبيل عىل تخيَّْل، اليومية؛ حياتك عىل العام/الخاص التكوين هذا يف ات التغريُّ
وصارت «ُخصِخصت» قد يومك مسارات خاللها تمتد التي «العامة» املساحات من الكثري
الرشوط من أيٍّ عىل أو الدفع، عىل قدرتك عىل تعتمد عنه إقصائك أو إليه دخولك رشوُط
هذه تجسيد يف (للمساعدة دخولك مقابل عليك فْرَضها الجدد «املالكون» يختار التي
مدينٍة يف « «تقليديٍّ رئييسٍّ شارٍع بني االختالفات ل تأمَّ مادي، نحٍو عىل الفكرية التجربة
أبيض بهيئتك: مرشوًطا صار قد دخولك أن أيًضا تخيَّْل حديث). تجاريٍّ ومركٍز صغرية،
ما أن تخيَّْل اآلَخر، الجانب عىل لإلقليمية. العميل التجسيد هو هذا شاب؟ أنثى؟ البرشة؟
املزمع من — نومك غرفة منزلك، الخاص، مكانك — خاصة مساحًة يكون أن اعتدَت
إن التليفزيون؛ شاشة عربَ تُبَثُّ تُلتَقط التي الصور وأن مستمرة، حكوميٍة ملراقبٍة فتحه
كَليْهما تخيَّْل واآلن اإلقليمية. املراجعة من ما حدٍّ إىل مهمٍّ نمٍط تشكيل شأنه من أيًضا هذا
جوهريًة طريقًة يكونا أن عن نعرفهما كما و«الخاص» «العام» فيه َف توقَّ اجتماعيٍّا نظاًما

االجتماعية. الحياة ألَْقَلمة
كنتاكي، بوالية جيمستاون من بالقرب مزرعة يمتلك أوليفر راي كان هذا: ْل تأمَّ أو
التجاُوز» «ممنوع الفتات «علََّق فقد األمريكية، العليا القايضباملحكمة بول للويس ووفًقا
الواليات ٤٦٦) املزرعة» وسط إىل املؤدِّي املدخل عند البوابة وأوَصَد متساوية، مسافاٍت عىل
بالٍغ عىل ِبناءً كنتاكي، والية من ُرشطيان تحرَّك األيام أحد يف .(١٧٣ ،١٩٨٣ ١٧٠ املتحدة،
املوصدة. البوابة إىل ومتَِّجَهنْي منزَله متجاوَزيْن أوليفر، أرض إىل بالسيارة إليهما، وَرَد
انطلقت التي األشخاص أحد وصيحات التجاوز» «ممنوع الفتة من لكلٍّ تجاُهلهما ووسط
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أرض عىل شجريٍة منطقٍة إىل ودخَال البوابة حول تجوََّال «الخروج»، ب تأمرهما بعيٍد من
الجوانب، جميع من باألشجار محاطٍة بقعٍة يف أوليفر، منزل من ميٍل نحو بُْعد وعىل أوليفر،
تفتيٍش أمر الستصدار املدينة إىل عائَديْن الرشطيان، غاَدر مزروعة. ماريجوانا عىل عثََرا
ترتكب لم األمريكي القانون يف عليه. للقبض أوليفر مزرعة إىل عاَدا ثم القضاة، أحد من
عىل أو ألوليفر، دستوريٍّا املحمية الخصوصية حقوَق انتَهَكْت بل فحسب، تجاوًزا الرشطُة
األمريكي للدستور الرابع التعديُل ويحظر محاكمته. يف محاميه به دافع ما هذا كان األقل
ما هذا األقل عىل أو ُمذكرة، دون تفتيٍش عمليات إجراءَ الحكومية الفاعلة الجهات عىل
عىل عليها الحصول يتم التي األدلة أن عدٍة مناسباٍت يف العليا املحكمة وأعلنت يبدو،
يتم الرابع) للتعديل باملخاَلفة عليها ل التحصُّ يتمُّ جريمٍة عىل أدلة (أي قانوني غري نحٍو
واتفقت املسمومة. الشجرة ثمرة بمبدأ ى يُسمَّ ما وهذا الجنائية؛ املحاكمات من استبعادها
عىل للتأكيد منه عه توقُّ أمكن ما كلَّ «فعل أوليفر إن أوليفر. محامي مع الرأي يف املحكمة
عىل َفْت ترصَّ والرشطة (ص١٧٣)، املزرعة» من تفتيشه جرى الذي الجزء يف خصوصيته
نجاح ثبت أن بعد فقط مذكرٍة استصدار ثم أوًال، بالتفتيش بقيامها قانونيٍّ غري نحٍو

رسميٍّا. الدعوى رفض وتمَّ التفتيش؛
املحكمة ووافقت بإلغائه، أعىل محكمٌة وقضت الحكم عىل استأنفت الحكومة أن غري
النهاية. يف مسمومة تكن لم الشجرة أن وقرَّرت الدعوى، إىل االستماع عىل األمريكية العليا
ترسي عني، املرشِّ جمهور علَّل مثلما الرابع، التعديل كفلها التي القانونية الحماية فأَْوُجه
املباِرش). النطاق ى تُسمَّ مساحة (وهي مباَرشًة به املحيطة واملنطقة الفرد منزل عىل فقط
ٍل تدخُّ أي من متحررة تكون أن ينبغي التي هي فقط معينة «جيوبًا أن عىل الجمهور وأكَّد
من أخرى أجزاءً فإن والالفتات، األقفال من الرغم وعىل (ص١٧٨). في» تعسُّ حكوميٍّ
ال األماكن هذه يف والتفتيُش في، التعسُّ الحكومي للتدخل عرضًة تكون الشخص حيازة
القايض أوضحه ا ممَّ بالرغم املفتوحة»، «النطاقات األجزاء هذه عىل ويُطَلق إذنًا، يستلزم
مثلما «نطاًقا» وال «مفتوًحا» يكون ألْن يحتاج ال املفتوح «النطاق أن من بول لويس
املعزول املوقع هذا ألن ونظًرا (ص١٨٠). الدارج» الحديث يف املصطلحان هذان يُستخَدم
ولم العامة، َمْرأَى عن حجبه املمكن من يكن لم مفتوًحا»، «نطاًقا كان باألشجار املحاط
استبعاد ينبغي يكن لم وعليه، هناك؛ بالخصوصية منطقي ع توقُّ األرض مالك لدى يكن

الدعوى. َرْفض وال الجريمة عىل الدليل
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فقد النحو؛ هذا عىل األمر يََرُوا لم العليا املحكمة قضاة من آَخرين قضاًة أن غري
وكانت الحكومة، ِقبل من العتداءٍ رأيهم، يف (وحقوقه)، بأوليفر الخاصة املساحة تعرضت
بمالحظات مستشِهًدا مارشال القايضثرجود كتب وقد الجنائي. بالتعدِّي ُمدانة الرشطة

يقول: أخرى قضيٍة من بول القايض

الذي فالشخص اآلخرين؛ إبعاد حقُّ بامللكية املرتبطة األساسية الحقوق بني من
الحق بمقتىضهذا بالخصوصية مرشوٌع ٌع توقُّ لديه يكون سوف حيازًة يمتلك
باستثناء — إذنًا تحمل ال التي للحكومة املمثِّلة الفاعلة والجهاُت اإلبعاد، يف
من ويزيد آَخر، شخٍص أي من لإلبعاد قابليًة أقلَّ ليست — الطوارئ حاالت
األرض حدود تعيني خالل ومن واألقفاُل. الالفتاُت والتوقعات الحقوق هذه قوة
فيما غموٍض أيَّ أزال قد املالك يكون العامة، دخول عدم بوجوب بالتحذيرات

(ص١٩٥) برغباته. يتعلَّق

ولكن ابتِعْد. تعني املحاكمة قايض إىل وبالنسبة املعارضني، إىل بالنسبة «ابتِعْد»، كلمة إن
تفتيٍش لعمليات اآلن حيازاتُهم املعرَّضِة لهم، حَرص ال ن ممَّ وغريِه أوليفر حظ لسوء
رأيًا وليس معارًضا، رأيًا يكتب مارشال القايض كان القضية؛ هذه إىل استناًدا إذٍْن دون

لألغلبية.
هذا من الحٍق موضٍع يف أوليفر راي قضية إىل العودة لنا الرضوري من يكون سوف
بقضايا فقط يتعلقان ال واإلقليمية اإلقليم أن فهي اآلن الرتكيز موضع النقطة أما الفصل.
عميل؛ نحٍو عىل متعددٌة أقاليُم توجد أوليفر قضية ففي الدولية؛ والعالقات الدولية الحدود
والخاص، العام أقلمة «إعادة» ب تتعلق نجدها ما، ناحيٍة من القضية إىل نظرنا فإذا
الحيازة بني العالقة أقلمة «إعادة» ب تتعلق نجدها أخرى، ناحيٍة من إليها النظر وعند
بإعادة تتعلق فنجدها تفصيًال، تناُولها عند أما املتحدة. الواليات يف الدستورية والفيدرالية
أو — املفتوحة» و«النطاقات امللحق»، و«النطاق «املنزل»، بني اإلقليمية العالقات تشكيل
والتجربة. والسلطة، اإلقليم، بني العالقة هيكلة إلعادة املفاهيم هذه استخدام باألحرى
الرشطة، ورجال ك، امُلالَّ جانب (من األقاليم هذه فهم طريقة فإن ترشيحها، حاولنا ومهما
أو السجن إيداعه بني الفارَق شكَّلت أوليفر، راي إىل بالنسبة فربما، رضورية؛ والقضاة)

إياه. إيداعه عدم

20



اإلقليم دائرة إىل الدخول

يف بحظريٍة زاجٍل بحَماٍم يحتفظ ماسون واالس كان أخرى. حيازٍة قضيَة ْل لنتأمَّ
مظلمٍة «ليلٍة يف لذا، َحَماماته؛ ويرسق الحظرية يقتحم كان أحدهم ولكنَّ منزله، فناء
املعتدين عىل بندقيته نريان أطلق فنائه، يف ألشخاٍص قاتمًة ظالًال رؤيته ولدى ممطرة»،
ماكيلر مايكل فأصاب و٧٠١)؛ ٧٠٠١٩٦٤ ،٢ مجموعة جنوبية، جلسات َمحاِرض ،١٥٩)
مايكل أُِصيب عاًما. ١٣ العمر من البالغ شنيل ليو وصديقه عاًما، ١٤ العمر من البالغ
أن إال بجريمة، يُتَّهم أو ماسون عىل القبض يُْلَق لم مشلوًال. حياته بقيَة وقىض ظهره يف
ماكيلر واستأنف الدعوى، املوضوع محكمة ورفضت ماسون، بمقاضاة قام مايكل والد

أن: املحكمة هيئة أغلبية وأعلنت العليا، لويزيانا محكمة أمام

وجود عدم من الرغم عىل نْي، اللِّصَّ عىل النار إطالق من ماسون عليه أَْقَدم ما
إنه نقول ألْن استعداٍد عىل لسنا نحن عليه. يُعاَقب ال تام، نحٍو عىل يُربِّره ما
لويزيانا ودستور املتحدة الواليات فدستور أمالكه؛ حماية يف حقوَقه تجاَوَز قد
حيازَة أن منطقيٍّا يستتبع وهذا وحملها؛ األسلحة حيازة يف الحقَّ يمنحاِننا
أجله. من ُصِنعت الذي للغرض استخدامها يف الحقَّ يمنحاِننا األسلحة وحْمَل
فإنما إجراميًة، نيًة ُمبيِّتًا يدخله وَمن حصنَه، هو دائًما الفرد منزل كان لقد

(ص٧٠٣-٧٠٤) هذا. عىل بإقدامه للخطر نفسه يُعرِّض

ممتلكاته» عىل السابقة االعتداءات «تاريخ وبوضع أكثر، ال أمالكه يحمي ماسون كان لقد
هي كما ولكن، … املعتدين عىل النار إطالق عىل مطلًقا يُالم ال فإنه (ص٧٠٣)، االعتبار يف
الحكم؛ وعاَرَض مختلٍف نحٍو عىل األموَر آَخر قاٍض رأى أوليفر، قضية إىل بالنسبة الحال
أنه األدلة ورجحت محنًكا صياًدا ماسون كان لقد أخرى. حقائَق إىل القايض تنبَّه فقد
يحاِوالن كانا الصبيَّنْي أن يف شكٍّ أي يوجد يكن «لم أنه ذلك كل من األهم مرتبًصا، كان
عىل ماسون «كان ظهره. يف أُِصيب الصبيَّنْي فكال النريان»؛ عليهما أُطِلقت حني الهرب
عليه أطلق حني السور عىل من «يقفز شنيل وكان املنزل»، عن بعيًدا يركضان بأنهما علٍم

(ص٧٠٦). النار» ماسون
مثل القانونية باملفاهيم يتعلَّق فيما أوليفر قضية يف معنًى لإلقليم صار ومثلما
قانونيٍة بمفاهيَم مدعومًة القضية هذه كانت امللحق»، و«النطاق املفتوحة» «النطاقات
الفرد)، «حصن» عن الدفاع يف مربٌَّر القوة استخداَم أنَّ (بمعنى الحصن» «مبدأ مثل
يَُردَّ أن قبل الرتاُجع يجب جهاًرا بعنٍف ًدا مهدَّ الشخص يكون فحني الرتاُجع؛ ووجوب

21



اإلقليم

الحصن ُ مبدأ يطغى أمالكه عىل الفرد يكون حني ولكن نفسه؛ عن دفاًعا بالعنف العنف
يتسلََّقا أن قبل الصبيَّنْي عىل الرصاص أطلق قد ماسون أن ولو الرتاُجع. وجوب عىل
أسوأ. تهمٍة أو د، متعمَّ تشويٍه ُجنحِة بارتكاب يُتَّهم أن األرجح االحتمال َلكان سوره،
العميلَّ املدلوَل يُغريِّ ثَمَّ ومن للحدث؛ القانونيَّ املدلوَل يُغريِّ الفاصل الحد اجتياز ولكن
مرًة اإلقليم. ملعنى الثقات املفرسين وإىل ماسون، وإىل الطفلني، إىل بالنسبة معناه أْي له؛
أمثلتي من بعٍض مع الحال هي وكما اإلقليم»، يصنعه الذي الفارق هو «هذا أخرى،
األحداث هذه مثل كانت إذا حتى ولكْن، ما. نوًعا ديمقراطيٍّا هذا يَُعدُّ السابقة، التوضيحية
يتعلَّق العام فاملنظوُر غالبيتنا؛ إىل بالنسبة يوميًة وقائَع ليست فهي يكفي، بما شائعًة
االعتقال عدم قوانني وكذا العادية، واالعتقاالت اإلخالءات مثل بكثري، شيوًعا أكثر بأحداٍث
التي للكيفية مهمٍة جوانَب عن تكشف بامللكية املتعلقتنَْي القضيتنَْي وكلتا اإلخالء. وعدم

التجِربة. عالم يف اإلقليم بها يعمل
التي بالكيفية يتعلَّق فيما لإلقليم العملية األهمية عن لها حَرص ال أمثلٍة إعطاء يمكن
هذه تسعى التي القضايا من عدًدا يُثري أن شأنه من وهذا اليومية، الحياة بها تُعاش
املجموعة ظل يف الفور: عىل نفسه يطرح سؤاٌل َة ثَمَّ معالجتها. إىل القصرية» «املقدمة
خالل من فقط إشارٍة مجرَد إليها أُشريَ والتي — اإلقليم يتخذها التي األشكال من الهائلة
واإلقليمية اإلقليم عن مفيٍد يشءٍ أي قول يمكن هل — اآلن حتى ُعرضْت التي األمثلة
التي املحدودة غري والغايات يتخذاِنها، التي املعدودة غري األشكال خالف ذاتهما» حد «يف
فيما باإلقليمية املرتبطة املتنوِّعة االجتماعية املمارسات هل آَخر، بمعنًى لها؟ وسيلًة ان يُعدَّ
األرايضوالعقارات، مُلالك الخصوصية حقوق أو القومية، الدول بني بالحروب مثًال يتعلَّق
أحد إىل بالوصول الخاصة القواعد أو سوازيالند، يف للحدائق مساحات تخصيص أو
ي تَْرسِ تعميماٍت إصداَر املمكن من أن لدرجة نفسها للظاهرة أمثلة كلها الطالب؛ مهاجع
يكون قد هل أو أخرى؟ سياقاٍت عىل بها ترسي التي نفسها بالسهولة ما سياٍق عىل
أنواًعا باعتباره إليه النظر ل يُفضَّ ملا ببساطٍة تُستخَدم نفسها «الكلمة» أن يف متمثًِّال األمر
معاملتها محاولة تكون فربما إذًا الحال، هو األخري كان إذا األشياء؟ من تماًما مختلفًة
التايل الطرح ويف ُمْجٍد. وغريَ مالئٍم غريَ تجريًدا تقدير، أفضل عىل نفسه، اليشء وكأنها
العراق، بغزو يتعلَّق فيما اإلقليم بأن (واالعرتاف مفتوًحا السؤال ترك بمحاولة أبدأ سوف
به يوحي قد ا ممَّ أقل مشرتكة أشياء بينهما ُمراهٍق، نوِم بغرفِة يتعلَّق فيما واإلقليم
بشأن يقال ألْن مفيد يشء يوجد أنه عملية، ألهداٍف واالفرتاض، نفِسها) الكلمة استخداُم
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مع قوية، نزعٍة وجود يف يكمن األسلوب هذا لتَبَنِّي أسبابي من جانب ذاته». حد «يف اإلقليم
له املختلفة واألشكال املظاهر أن لو كما وتنظريه اإلقليم ملناَقشة قليلة، بارزٍة استثناءاٍت
الكبرية اإلقليمية والتشكيالت بالهياكل الخاصة فالدراساُت مرتاِبطة؛ ظواهَر حتى ليست

لألخرى. إحداها معلومٍة غريُ وتلك»، هذه «بني تقع التي وتلك والصغرية،
أكاديميٌة معرفيٌة فروٌع كانت الثاني، الفصل يف التفصيل من بمزيٍد سأتناول وكما
من نسبيٍّا بسيٍط كجانٍب اإلقليم دراسة إىل قريب، عهٍد حتى تميل، األوىل بالدرجة
إليه يُنَظر املثال، سبيل عىل فنجده، املعرفية؛ الفروع لتلك محوريًة األكثر املوضوعات
عن وكتعبرٍي الدولية، العالقات نظرية يف السيادة جوانب من كجانٍب شائٍع نحٍو عىل
العاطفي األمان أو الخصوصية تعزيز نحَو وكوسيلٍة األنثروبولوجيا، يف الجمعية الُهِويَّة
أن فيه ع نتوقَّ قد الذي املجال ذلك البرشية، الجغرافيا يف حتى البيئي. النفس علم يف
املعريف الحقل ضمَن يُبَحث األعم األغلب يف كان ذاته، حد يف كظاهرٍة أكثَر اإلقليم يُقيَّم
القومية. الدول عمل آليات بشأن أسئلٍة إىل أحيل ثَمَّ ومن السياسية؛ للجغرافيا الفرعي
املوضوعاِت تقليديٍّا يَُعدُّ ملا وإخضاعه — اإلقليم «تقسيم» نحو األكاديمية للنزعة كان وقد
حد يف كموضوٍع تهميشه يف تمثََّل متناقٌض تأثريٌ — معريف فرٍع لكل الحقيقية الجوهريَة
أثره له كان أنه غري كبري؛ حدٍّ إىل مفهوم لإلقليم املعريف (والتهميش) التقسيم وهذا ذاته،
الروابط من عدٍد حول الغموض من هالٍة وإضفاء مهدها، يف التساؤالت من عدٍد وأِْد يف
املعرفية املعالجات معظم أن ذلك من واألهم إليها. األنظاَر تقليديًة أكثُر منهٌج يَلفت ربما
مسألة تعالج ال ثَمَّ ومن مغلقة؛ األسئلة أن — وبفعالية ببساطٍة — «تفرتض» لإلقليم
بعض َة ثَمَّ أن التالية الصفحات يف أفرتض سوف لذا الكايف؛ بالقدر كإشكاليٍة اإلقليم
يشيع اإلقليم أن أهمها من ولعل اإلقليم، بشأن قولها يمكن التي واملفيدة العامة األشياء
أو الثقافية، الُهِويَّة أو السياسية، لطة السُّ مثل آَخر، يشءٍ وتوضيح لتبسيط كأداٍة فهمه
«يف يُعاَمل أن بد ال التأثري، هذا مثل لإلقليم يكون ولكي الحقوق. أو الفرد، استقاللية
صفحات عرب سأشري مثلما اإلقليم، ولكن نسبيٍّا؛ وواضحٍة بسيطٍة كظاهرٍة ذاته» حد
توحي كما — فهو والوضوح؛ البساطة عن يكون ما أبعد يديك، بني الذي الكتاب هذا
شديَد يكون ما وغالبًا التعقيد، بالُغ عنٌرص — اآلن حتى عرضتُها التي التوضيحية األمثلة
فإن ثَمَّ، ومن البرشية؛ والتفاعالت والعالقات، االجتماعية، الحياة عنارص من الغموض
القائِم فْهِمنا أساليب تعقيد هي اإلقليمية ملفهوم العملية الطبيعة لتوضيح امُلثىل الوسيلة

مبدئيٍّا. العام الحس عىل
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لإلقليم االجتماعية الحياة (2)

تكون قد اللغة، شأن شأنها اإلقليمية، أن من الرغم وعىل برشية، اجتماعية كيانات األقاليم
اإلقليمية تتخذها التي املحددة األشكال فإن برشيٍّا، عامليٍّا عنًرصا التعميم شديد منظوٍر من
الجماعات قيام كيفية يف مهم عنرص واإلقليمية أيًضا. اللغة شأن شأنها ع، التنوُّ شديدُة
نفسها بتنظيم واملؤسسات — األصغر الجمعية والكيانات واملجتمعات، الثقافات، —
ماديٍة ككائناٍت البرش من األفراد بها يقوم التي الكيفية جوانب من جانب إنها مكانيٍّا.
ثقافية برشية أدوات فاألقاليم لذا واالجتماعي؛ املادي العالم إىل بالنسبة أنفسهم بتنظيم
مثل — اإلنسان صنع من أدواٍت أي مع الحال هي وكما ما. نوًعا خاصٍة نوعيٍة من مهمة
األقاليُم تعكس — العنقودية والقنابل البولينج، وكرات والصولجانات، املقلصة، الرءوس
العرص يف اإلقليمية مظاهر كانت فقد يوجدها؛ الذي االجتماعي النظام من سماٍت وتضم
املجتمعات وأقاليُم اإللكرتوني، العرص يف اإلقليمية مظاهر عن بالتأكيد مختلفًة الحجري
متباينًة أشكاًال ن تتضمَّ األقاليم هذه أن لدرجة األُمية املجتمعات أقاليم عن تختلف املثقفة
التي والكيفية التواُصل. ممارسات من مختلفًة وصنوًفا االجتماعية، الحياة من قويٍّا تبايُنًا
الصيد يف األسايس االقتصادي نشاطهم ينحرص أشخاٍص بني نفسه عن اإلقليم بها يُعربِّ
بينما بالزراعة، باملشتغلني الخاصة تلك عن تختلف مهمة؛ بطرٍق الثمار وجْمع املحيل
عاملي. رأسمايلٍّ صناعيٍّ اجتماعيٍّ نظاٍم يف اإلقليمية مظاهر عن بدورها، هذه، تختلف
وكل الفاشية. البوليسية الدول عن مختلٍف نحٍو عىل أقاليم يف تُنظَّم السياسية والليربالية
بنيوي» األساس«مقوم يف األقاليم بل حال، بأي بسيطًة أدواٍت ليست األقاليم أن يعني هذا
بنيٍة أي بأن بالقول ذلك من أبعد إىل املرء يذهب وقد سماته. عن تُعربِّ االجتماعي للنظام
كيفية إىل ضمنيًة) (ولو إشارة وجود دون مبهمًة تكون ، اجتماعيٍّ نظاٍم أو ثقافيٍة،
اإلقليمية لبنود أهميٍة ذات مراجعٍة أي فإن هكذا، املوقف كان وملا إقليميٍّا؛ عنها التعبري
(والعكس مساٍو نحٍو عىل كبريًا اجتماعيٍّا تحوًُّال تستتبع والخاص) بالعام املتعلقة (كتلك

صحيح).
املرتبطة التاريخية العمليات من أيٍّ ِل بتأمُّ العامة الفكرة هذه إىل النظر ويمكن
لإلقليم. خاصٍّ نحٍو عىل حديثٍة ألشكاٍل العاملي واالنتشار املتواصل، والتغريُّ بالظهور،
االنهيار أن نجد التجريد، بالغ نحٍو عىل كان وإن عاملي، منظوٍر من إليها النظر وعند
من املستوحينَْي واالستعمار اإلمربيالية وعمليات األوروبية، لإلقطاعية املتقطع الطويل
الدولة من العاملي والتشبُّع به، املتصلة والقوميات االستعمار تصفية وعمليات أوروبا،
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التي املقاومة وحركات والحروب الدولة، اشرتاكية وهبوط وصعود اإلقليمية، القومية
املتواصلة األقلمة إعادة استتبع ذلك كلُّ إلخ؛ … ماديًة قوًة الحروُب خاللها من ُمِنحت
فت تكشَّ املجردة و«القوى» «العمليات» وهذه االجتماعية. للحياة متقطعة) كانت (وإن
العاديني األشخاص ووعي وعالقات، وخربات، إيقاعات، شكَّلت بطرٍق األرض عىل جميًعا
تُميِّز التي وضوًحا الوجود وطرق الهوية أشكال أكثر من والكثري عميق. مستًوى عىل
فاملواطن، يبدو؛ ما عىل هذه املتواِصلة اإلقليمية بعمليات مباًرشا ارتباًطا ترتبط الحداثة
والالجئ، واملدير، والسجني، واملستأجر، واملالك، األصيل، واملواطن واألجنبي، واملستوطن،
ذات االجتماعية والشخصيات األدوار ضمن من لهم؛ حَرص ال وآَخرون اليد، وواضع
التي االجتماعية والشخصيات األدوار ضمن وهؤالء عاملنا، تقطن التي اإلقليمي الطابع
بالنسبة شخصيتنا تُمثِّل لكونها نظًرا — «ارتباطية» الشخصيات هذه كانت وملا «تُمثِّلنا».
لذا االجتماعية؛ العالقات لشبكات د املعقَّ اإلقليمي التنظيم تعكس فإنها — اآلخرين إىل
أن ينبغي ال ذاته»، حد «يف اإلقليم بشأن تعميماٍت يضع أن املرء يستطيع قد فبينما
طبيعة بقدر األقل عىل االجتماعي، الجانب تاريخ عن حاٍل بأي منفصل أنه ر يَتصوَّ
إقليمي. منظوٍر من بها نُظِّم التي الطريقة خالل من جزئي، نحٍو عىل االجتماعي، الجانب
من هذا تفعل فإنها أقاليم، تفرز» «أو تخلق الثقافات إن نقول أن املنطقي من كان وإذا
أشكاٍل فْرِض جرَّاء من بالطبع تتغريَّ قد (أو نفسها تكوين وإعادة استنساخ عملية خالل

اآلخرين). ِقبَل من لإلقليم جديدٍة
عموًما اإلقليمية بها تعمل التي للكيفية املهمة الجوانب أحد فإن سابًقا، أرشُت وكما
ما وبقدر طبيعية. شبه ظاهرًة ما، نوًعا به مسلَّم نحٍو عىل اعتبارها، خالل من يتيرسَّ
يقبل ال أو رضوريٍّا، أو بديهيٍّا، شيئًا الخاصة) امللكية أو القومي، اإلقليم (مثل اإلقليم يبدو
يكون قد عليه. والحفاظ تكوينه يف والسياسة السلطة دور عىل غموًضا يُضِفي فقد الشك،
أو «عامة» بمزاعم ترسيخه إىل الرامية أو اإلقليم عىل القائمة األفعال تربير السهل من
اجتماعيٍّا، ومبنيٍّا مرشوًطا، يَُعدُّ — له ُمَعنٍي مظهٍر أي أو — اإلقليم كان ملا ولكن شمولية،
أشكاُل تصبح قد فحينئٍذ البدني؛ العنف بفعل تحتدم األمور وكانت منطقيٍّا، ومدعوًما

تحزُّبًا. أو تحيًُّزا أكثر واملربرات وضوًحا، أكثر باإلقليم جوهريٍّا املرتبطة السلطة
الحدودية فالنزاعات عادًة؛ تناُزٍع موضَع الخاصة األقلمة عملياُت تَُعدُّ بالطبع
إخالءٍ عمليُة كانت إذا ما أو تجاُوًزا، يَُعدُّ بعينه إجراءٌ كان إذا ما بشأن واملناقشات الدولية،
ذلك، إىل وما الَقرويني، بني الزراعية تخصيصالرقع بشأن واملعارك بالقوانني، تُربَّر معينٌة
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«املبادئ يف التشكيك يمكن ال بفاعلية، اإلقليمية «تعمل» لكي ولكن يومية. وقائع تَُعدُّ
امللكية يف التشكيك عند يحدث مثلما تساؤل، موضع يف تصبح فحني لإلقليمية؛ األساسية»
يتم حني أو األصلية، الشعوب بتهجري االستعمارية القوى تقوم حني أو لألرايض، الخاصة
كتلك العنرصي الطابع ذات األقاليم تهاجم حني أو القائمة، السياسية املجتمعات تقسيم
الخاصة واالحتماالت األرجحيات تتبنيَّ حينئٍذ العنرصي؛ التمييز أو كرو بجيم املتصلة
تذهب التي املزاعم تلك أكربُ بسهولٍة الحسبان من ويسقط جالءً، أكثر نحٍو عىل باإلقليم
فالتشكيالت الحياتية؛ لعواملنا طبيعية سمات أو رضورية هذه األقلمة عمليات أن إىل

سياسية. إنجازات إنها ثقافية؛ أدوات مجرد ليست اإلقليمية
فهمها ل فيُفضَّ املكان، عىل للسيطرة اسرتاتيجيًة كونها من بكثرٍي أكرب فاإلقليمية إذًا،
وسائل أْي فيها؛ ومنطوية العالم يف والوجود ف والترصُّ التفكري بطرق مرتبطة باعتبارها
إنها وتاريخيٍّا. ثقافيٍّا العرضية املعرفة ووسائل والرغبات باملعتقدات ا ُمِلمٍّ العاَلم جعل
للهِويَّات أساسيًة جوانَب تنقل بدورها، واإلقليمية، مادية. هي ما بقدر مجازية ظاهرة
القائمة االجتماعية النظم ويف به. وتتشكَّل الذاتي الوعي تُشكِّل وهي والجمعية، الفردية
تنعكس ال االنعكايس، التفكري من نسبيٍّا كبريٍة بدرجٍة تتميَّز والتي والتناقض، الرصاع عىل
تكون بل فحسب، املجتمع لذلك اإلقليمية التشكيالت يف والتناقضاُت الرصاعاُت هذه
لإلقليم؛ األوجه متعددة ولسياسٍة التخيُّلية، التعديالت من متنوعٍة ملجموعٍة أيًضا خاضعة
تقسيماتها أو اإلقليمية بالدولة مباٍرش نحٍو عىل تتعلَّق قد اإلقليم سياسة جوانب فبعض
هذه ن وتتضمَّ مباَرشًة. أقل نحٍو عىل كذلك يكون أو كذلك، ليس منها والكثري الفرعية،
والنوع، الِعْرق، قضايا تشمل التي الخاصة» «الحياة ل اإلقليميَة الرصاعاِت الجوانُب
وأماكن واملؤسسات، واملجتمعات، العائالت، بني القائمة تلك أو ذلك، إىل وما والسن،

العمل.
تعقيدات من لبعٍض أوَّيلٍّ مخطٍط رْسَم قصرية» «مقدمة كتاب أهداف بني من إن
عملية وهذه االحتمالية. لطبيعتها املألوف االنتباه من أكثر هو ما وتكريَس اإلقليمية،
من لإلقليمية الشائعة واآلليات اإلقليم إىل» «ننظر أن إىل نحتاج أوًال: خطوات؛ أربع من
ِصالِته نُرِجع وأن له، سياًقا نوفر وأن اإلقليم، حول» «ننظر أن إىل نحتاج ثانيًا: حولنا.
ا عمَّ للكشف اإلقليم عرب» «ننظر أن إىل نحتاج ثالثًا: أخرى. اجتماعيٍة ظواهَر إىل وروابَطه
السيادة عىل املرتكزة كتلك املفرتضة، التطبيعية الخطابات بفعل عادًة الغموض يَُشوبه
وراء» فيما «النظر يف: تتمثَّل رابعة خطوة َة ثَمَّ وأخريًا، وامللكية. القضائي واالختصاص
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الطابع لخلع — أسوأ ربما أو — أفضل ربما أخرى، طرٍق وتخيُّل لإلقليم املوجودة األنماط
الكوكب. هذا ظهر عىل االجتماعية الحياة عىل اإلقليمي

تُركِّز اإلقليم، لفكرة أخرى مقدمًة الفصل هذا يَُعدُّ األهداف، هذه تحقيق سبيل ويف
تقليديًة. أكثر فهٍم أساليِب بفعل العادة يف غموًضا تكتسب اعتقادي، يف التي، السمات عىل
عبارة وهو اإلقليم»، «لُغويات عليه أُطِلُق سوف ما البداية يف أعرض الفصل بقية ويف
جامدة، ثابتٍة أشياءَ من أكثر باعتبارها األقاليم إىل النظر لنا يتيح سوف تحليٍل عن
تتغريَّ أو تظهر التي الديناميكية االجتماعية واملمارسات العمليات عىل ذلك من بدًال ويُركِّز
للوظائف موجزة مناقشٌة هذا وتتبع اإلقليمية. األنماُط إليها، بالنسبة أو خاللها، من
هو لهذا األسايس والهدف قه. يُحقِّ أنه يُتخيَّل أو اإلقليم به يقوم ما أْي لإلقليم؛ املفرتضة
اإلقليم، فكرة ومعالجة تناُول أساليب بشأن ناقٍد نحٍو عىل التفكري عىل القدرة اكتساب
مفهوٍم واقرتاح الطبيعية، شبه الوظائف من صغريًا عدًدا ببساطٍة تَصوغ تَفرتضأو التي
يَُعدُّ لإلنسان، االجتماعي للوجود عامًة أزليًة سمًة كونه عن وبعيًدا وواقعية. عمليًة أكثر
نواٍح من عميٍق نحٍو عىل بالتاريخ) وثيًقا ارتباًطا (ومرتبًطا عميق تاريخيٍّ طابٍع ذا اإلقليم
الحداثة وحقبة اإلقليم بني العالقة عىل ليقترص املناقشة نطاق يُضيِّق التايل والجزء عدة.
التغريُّ عليه يغلب الذي وطابعها للحداثة الديناميكية الطبيعة عىل تركيز َة وثَمَّ التاريخية،
األشخاص حركة يف الزيادة وهو صلة، ذي عامٍل حول نقاًشا يطرح كذلك املستمر.
اإلقليم مفهوم قابلية إىل ذلك بعد أتطرَّق الحداثة. حقبَة تُميِّز التي واألفكار واألشياء
قابلًة تكون ما غالبًا املعانَي هذه أن إال معانَي، ينقل بالرضورة فاإلقليم والتأويل؛ للتفسري
موصوًفا يكون ما غالبًا خاصة، بصفٍة الحديث، واإلقليم متعددة. وتأويالٍت لتفسرياٍت
املعاني أكثر وحتى وماكيلر)، أوليفر بقضيتَْي الخاص الطرح من اتضح (كما نصيٍّا
كنصوٍص يُؤَخذ ما ضوء يف تفسريها «إعادة» يمكن فقط») «للِبيض («ابتِعْد»، وضوًحا
املتنافسة. التأويلية األُُطر ضوء يف أو الدساتري، أو القانونية الترشيعات مثل رقابيٍة
وأخريًا للتأويل. والقابلية النصية بهذه الحديث اإلقليم ديناميكية من كبري جزءٌ ويرتبط
اإلقليمية الكيانات بني املعقدة العالقات أو اإلقليم، «عموديَة» اقتضاٍب يف أُناِقش سوف
أننا تخيُّل منَّا يُطَلب ما عادًة العمودية، يف امُلمثَّلة املجازية االستعارة خالل ومن املتشابكة.
مجتمعات مباٍن، (غرف، متزامن نحٍو عىل املتمايزة األقاليم من متداخلًة مجموعًة نحتلُّ
بعنٍرص الخاصة «املعاني» تكون ما غالبًا ولكن قومية). دول مناطق، أو دول محلية،
ذلك وتتبع آَخر، عنٍرص معاني مع رصاع) يف إدخالها يمكن (أو رصاع يف واحٍد إقليميٍّ
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مجموعٍة أي حول ونقاشاٌت اآلَخر، عن واحًدا يُميِّز الذي الفاصل الحد حول نقاشاٌت
«النزاعات هذه بها ر تتطوَّ التي والكيفية رصاع. حدوث حال األفضلية لها املعاني من
سياسة من األهمية بالَغ جانبًا أيًضا تَُعدُّ عموديٍّا متصلٍة مناطَق بني املجازية الحدودية»

الحديث. اإلقليم

لإلقليم لغوية وقواعد عملية تعريفات (3)

النحوية، القواعد أو لغوياته، دراسة اإلقليم عرب النظر لتعلُّم املفيدة التدريبات بني من
كلمة إن «اإلقليم». كلمة عىل املتمركزة الكلمات ملجموعة اللغوية واالستعماالت والدالالت،
فيه مباَلٌغ تركيٌز عليه يرتتب قد َكاْسٍم اإلقليم عىل االنتباه َقْرص ولكن اسم، بالطبع إقليم
االجتماعية الظواهر من بمجموعٍة عالقته عن التغايض ثَمَّ ومن الظاهري؛ «واقعه» عىل
عملية يف نة املتضمَّ االجتماعية والعمليات واملمارسات، األنشطة، األخص وعىل األخرى،
ولكن الشائع؛ الخلل هذا تصحيح إىل اللغوي التدريب هذا ويهدف وتحوُّله. إنتاجه
يُشتق للمصطلح. االشتقاقي األصل عن شيئًا نقول أن املفيد من يكون قد ذلك، قبل
بمعنى territorium الالتينية الكلمة من territory «إقليم» لكلمة الشائعة األصول أحد
«إقليم»، كلمة أصول أن غري األرض. وتعني terra وكلمة ما»، بمدينٍة املحيطة «األرض

إثارًة. أكثر تكون قد ،(١٩٩٦) كونويل ويليام يشري حسبما

وسيلة معنى تحمل فهي اإلعاشة؛ التغذية، الرتبة، األرض، terra كلمة تعني
يف ورد مثلما الكلمة، شكل ولكن الالوضوح. التاليشيف أو االستقرار، أو إعاشة،
بمعنى ،terrere كلمة من مشتقة أنها إىل يشري لإلنجليزية، أكسفورد قاموس
يكون ربما الناس». منها يُحذَّر «مساحة هي territoriumو يُرهب. أو يُخيف،
إقليم واحتالل اليوم. إقليم كلمة يحتالن يزاالن ال املختلفان االشتقاقان هذان
احتلها أرض فاإلقليم العنف؛ وممارسة االستقرار عىل الحصول يعني إنما

(ص١٤٤) العنف.

جذوره. يف للنزاع مثريٌ اإلقليم أن إىل إشارة هذا ويف
غالبًا التعريفات يف الحال هي كما بمعزل، له تأمُّ عند — اإلقليم يُعرَّف أوىل، كمقاربٍة
العالم من محددٍة أجزاءٍ عىل معنٍي نوٍع من تنقشمعنًى محدودة اجتماعية مساحة بأنه —
خارجي»؛ و«جانب داخيل» «جانب بني اختالًفا يُميز أن بسيٍط إقليٍم شأن ومن املادي.
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أو «الخارج» ب أو «الداخل» ب للوجود العميل املدلول إىل األول، املثال يف املعاني، فتشري
سبيٍل عابَر الفاصُل الحدُّ يُميز ربما اآلخر. عن جانبًا يُميز الذي الفاصل الحد تجاوز
حد، مساحة، ما: حدٍّ إىل واضحة اإلقليم فأساسيات إذًا مواطن؛ عن أجنبيٍّا أو معتٍد، عن
نفسها؛ تطرح حرصلها ال متغريات توجد ذلك، من الرغم عىل أنه غري ما. وضع ما، معنًى
البعضرسمي، كبري؛ حدٍّ إىل زائل والبعضاآلخر ما، نوًعا ومستقرة باقية األقاليم فبعض
من لالقرتاب تطمح اإلقليمية القومية الدولة مثل فاألقاليم رسمي. غري البعضاآلخر بينما
مناطق مثل أخرى، أقاليم َة ثَمَّ بينما «الداخل»، ب يوجد بما االرتباط أو الكاملة املرجعية
ذاَت أو للغاية محدوٍد ارتباٍط ذاَت تكون قد الرياضية، للسلع برشكٍة الخاصة البيع
ن املكوَّ الكاثوليكية الكنيسة هيكل يكون فقد األشخاص؛ من ما نوًعا محدوٍد لعدٍد مدلوٍل
واألبرشيني، والقساوسة لألساقفة كبريٍة أهميٍة ذا واملطرانيات واألسقفيات األبرشيات من

الكاثوليكيني. لغري للغاية محدودًة صلًة يحمل ولكنه
بوابات، أو جدران، أو أسوار، مثل مادية؛ بهياكَل ما إقليٍم حدود عن التعبري يأتي قد
«للموظفني كيبيك»، يف بكم «مرحبًا قبيل: من لغويٍة بالفتاٍت عنها يُعَلن قد أو أبواب. أو
أساسية، ليست األشياء هذه ولكن الحشائش». عن «ابتِعْد «للرجال»، فقط»، املخوَّلني
الرسمية غري األقاليم إىل بالنسبة عمليٍة غري األقل عىل أو مستحيلة، تكون قد إنها بل
بقدر مدلوٍل ذوا فهما معنًى»؛ «لهما وحدوده إقليٍم أي أن هي هنا الفكرة الزائلة. أو
والحدود، باالختالف، الخاصة املصطلحات مثل — بعينه إقليم يعنيه وما عليه. يدالن ما
العالقات نوعية عىل يعتمد — ما حدٍّ بتجاُوز املرتبطة والعواقب واملنع، الدخول، وإمكانية
مختلفًة أنواًعا الدولية الحدود خطوط تحمل املثال: سبيل عىل به؛ املرتبطة االجتماعية
العمل وحدات عتبات أو املوقع)، يف توافقت إن (حتى امللكية خطوط من أكثر املعاني من
أحِد عمِل وحدِة داخَل بها ح املرصَّ غري فالتوغالت مبيعات؛ منطقة حدود أو املكتبية،
عسكري. انتقاميٍّ لعمٍل سببًا ليست ولكن تأديبي، إجراءٍ التخاذ سببًا تكون قد الزمالء
املعاني؛ من فريدًة مجموعًة خاصٍّ حدوديٍّ خطٍّ كل يحمل بالطبع، مهمة، نواٍح ومن
السويدية. النرويجية الحدود عنه تُعربِّ ال معنًى عن تُعربِّ اإلرسائيلية السورية فالحدود
معنًى، ذا يصبح «كيف» أو اإلقليم، يعنيه «ما» مناقشة من نتمكَّن أن قبل أننا هي الفكرة
معنًى، ذو يشء فهو أداة، أو شيئًا، اإلقليم كان فإذا له؛ معنًى وجود عىل الرتكيز ينبغي
كياناٍت ليست فاألقاليم املعاني؛ من متعددٍة أنواٍع عن» و«تُعربِّ «تحوي» بأنها معروفة أداة

أيًضا. تواصليٌة أدواٌت بل فحسب، مكانيًة
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مساحًة أم الصني، املساحة هذه ُسميت سواء معنًى، ذات محدودة مساحة واإلقليم
بني العالقة إىل أكثر «اإلقليمية» وتُشري ألباني». «أسقفية أم سكني، عقاٍر من مشرتكًة
اإلقليمية، الجوانب إىل االنتباه تلفت فهي األخرى»؛ االجتماعية الظواهر و«بعض األقاليم
املكاني الجانب عىل الدولة سلطة إقليميُة تُركِّز لذا آَخر؛ يشءٍ تداعيات أو ما، ظروٍف أو
هذا عن التعبري تم مثلما العنرصية، إقليمية إىل واإلشارة الرسمية. السياسية للسلطة
إدراَك لنا تتيح املعارصة، الحرضية املواقع من الكثري يف أو العنرصي التمييز عهد يف
العنرصية بها تعمل التي العنرصية طبيعة يف اإلقليمية للهياكل الجوهري ل التدخُّ
عىل الضوء تسليط شأنه من العمالة إقليمية واستكشاف ففحص ُمعايشتها؛ وكيفية
من واإلقليمية، اإلقليمية. التكوينات إعادة بواسطة العمالة دمج أو تقسيم عمليات
من أكثر «ساكنًا» شيئًا باعتباره اإلقليم مع تتعامل «االرتباطي»، املعنى هذا منظور
لنا املفيد ومن االجتماعية. للحياة املتعددة األبعاد جوانب من جانبًا باعتباره معه تعاُملها
املؤسسات إقليمية تحليل يمكننا لذا األهمية؛ ذات االجتماعية الظواهر إىل انتباهنا تحويل
األنشطة أو األديان)، الجيش، (الرشكات، املنظمات أو املستشفيات)، السجون، (املدارس،
االجتماعي. الكائن أو الُهِويَّة جوانب أو املخدرات)، إدمان األموال، غسيل األطفال، (َلْهو
عملياٍت أو عالقاٍت عىل لريكز «اإلقليمية» مصطلح تعديل أيًضا يمكن ذلك، عىل عالوًة
الِعْرقية واإلقليمية الجنيس، النوع أساس عىل القائمة األطفال َلْهِو إقليمية تحديًدا: أكثر
االجتماعي التعبري يف اإلقليمية إقحام كيفية استكشاف لنا يتيح وهذا السيايس؛ للتمثيل
النوع بني التفاعل يف اإلقليم يتوسط كيف املثال: سبيل عىل العالقات؛ من األنواع هذه عن

السياسية. والسلطة الِعْرق أو والسن، الجنيس
أوضح، نحٍو عىل مختلفًة عالقاٍت «اإلقليمية» إىل «اإلقليم» من التحوُل يُِربز ومثلما
إقليم كلمة من املشتقة الفعل أشكال إىل األسماء من الصلة ذو ل التحوُّ يُِربز كذلك
من عدد كتب األخرية السنوات ففي أوضح؛ نحٍو عىل االجتماعيَة واملمارساِت العملياِت
re-territorialization أقلمة» و«إعادة de-territorialization «الأقلمة» عن الباحثني
أيًضا، أسماء املصطلحات وهذه ،globalization «العوملة» بمقتىضظروف الدولة سلطة
أمًرا ذلك يَُعدُّ وبينما .globalizeو territorialize األدائية األفعال من تشكَّلت أنها إال
وإىل كنشاٍط، اإلقليمية إىل االنتباه يَلفتان الفعلني هذين فإن ما، حدٍّ إىل التناول صعَب
متعدية، أفعاًال وبوصفهما اجتماعية؛ وعملياٍت ممارساٍت «نواتج» باعتبارها األقاليم
جيم قوانني ظهور م نتفهَّ أن نستطيع وهكذا مفاعيل. وجود إىل ضمنًا يشريان فإنهما
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للِعْرق خاصٍة كأقلمٍة عرش التاسع القرن يف املتحدة الواليات يف العنرصي للفصل كرو
الخمسينيات العنرصييف التمييز وإزالة أساسالعرق)، عىل السلطة أقلمة أدق، بمعنًى (أو
أساس عىل السلطة ألقلمة النسبيَّ الحلَّ باعتباره العرشين القرن من السبعينيات حتى

الِعْرق.
يف ينخرط جمعيٍّا أو فرديٍّا وسيًطا أْي فاعًال، أيًضا األفعال هذه تتضمن ما غالبًا
قصدية، أو ٌد، تعمُّ األنشطة هذه يستتبع ما وغالبًا باآلخرين. يتعلق فيما إقليميٍة ممارساٍت
هي تكون قد اإلقليمية التشكيالت بعض ألن رضوريٍّا ليس هذا ولكن اسرتاتيجية، أو
مجمل أو األخرى االجتماعية العمليات أو للقوى عة املتوقَّ غري أو املقصودة غري النتائَج
اإلقليم توظيف تعني «األقلمة» فإن حال، أي وعىل الخاصة. العديدة األقلمة لعمليات األثر
سبيل عىل معنًى؛ ذات محددٍة بمساحٍة ما كياٍن أو ظاهرٍة ربط طريق عن معنٍي سياٍق يف
أقلمتها إزالة أو انتخابية، دوائر إنشاء خالل من السيايس التمثيل أقلمة يمكن املثال:
ما غالبًا اإلجراءات هذه مثل ولكن الُكتْيل. التصويت أنظمة أو النسبي التمثيل خالل من
آَخر نطاٍق عىل أقلمٍة إعادُة عليها ترتتب ما نطاٍق عىل الالأقلمة ألن نظًرا نسبية؛ تكون
نظاٍم إىل االنتخابية الدوائر عىل قائٍم تمثييلٍّ نظاٍم من التحوُّل يظل املثال: سبيل (عىل
يُثبت أن شأنه من األقلمة «ممارسات» عىل والتأكيد إقليميٍّا). الُكتْيل التقسيم عىل قائٍم
األقاليم من فالقليل االجتماعي؛ العمل مجال داخَل وقوًة إحكاًما أكثر نحٍو عىل اإلقليم
واملمارسات العامة االجتماعية العمليات لعبة خارَج ببساطٍة يظهر ُوِجد، إْن البرشية،
فإعادة هكذا؛ ببساطٍة وتزول تُوَلد ال اإلقليمية القومية الدول إن الخاصة. االجتماعية
وإذا املوسمية. ات التغريُّ أو ر التطوُّ مثل طبيعية عملية ليست للعمل املتواصلة األقلمة
الحقيقة وهذه خاصة. واجتماعيٍة تاريخيٍة ظروٍف تحت نتجت فقد أدوات، األقاليم كانت
عىل التحليل َقْرص خالل من بسهولٍة عليها والتعتيم حجبها يمكن الواضحة البديهية

ذاته. حد يف «اإلقليم»
من بعٍض تذكُّر أجل من مفيٌد لإلقليم املفاهيمي للمجال اللُّغوي االستكشاف هذا إن
وحوله اإلقليم وراء ما إىل للنظر محاولتنا يف هنا تأكيًدا يحمل وما املوضوع. تعقيدات
االجتماعي الكائن أساسينيمن جانبني عن منفصًال اإلقليم اعتبار إمكانية عدم هو وداخله؛
بشأنه، أحدهم يقوله قد ما كان وأيٍّا بينهما. العالقة واحتماالت والسلطة، املعنى البرشي:
السلطة أن غري االجتماعية، السلطة أشكال من ما شكٍل آلياِت بالرضورة اإلقليم ن يتضمَّ
وقهرية جائرة، تكون فقد ١٩٨٦)؛ (ليوكس كبري حدٍّ إىل دة معقَّ اجتماعية ظاهرة ذاتها
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شخصية صيغتها تكون وقد تمكينية؛ أو معتدلة أو محررة أو ومقيدة متناسقة، وغري
أو إيثارية، أو خبيثة، استخدامها أسباب تكون وقد ومجردة؛ عاملية أو للغاية، ومحلية
النظر عند أنه هي الفكرة تعاُونية. أو بالتوتر ومشحونًة متناقضًة تكون وقد حيادية؛
وقد االجتماعية. االرتباطية السلطة من تمركزاٍت دوًما سنراه ما سيكون اإلقليم «عرب»
وعمليات التضامن. أو املصري، تقرير أو التحكم، أو السلطة، آلياِت يَُعوق أو اإلقليُم ل يُسهِّ
وهذه املادي. العاَلم يف السلطة د تجسُّ كيفية وعن السلطة، عن التعبري ِصيَغ هي األقلمة
عن اإلقليم تُميِّز التي السمات من واحدًة تَُعدُّ االجتماعية بالسلطة الجوهرية العالقة
املعقدة العالقات تتسم الكتاب هذا صفحات وعرب االجتماعية. للمساحة األخرى األشكال

بالبديهية. والسلطة اإلقليم بني واملتغرية واملتشابكة
إىل عودة لنا وسيكون وتأويله، وتَداُوله املعنى تشكيل يف أيًضا مشمولة واإلقليمية
دائًما اإلقليم إن بالقول فنكتفي اآلن أما الفصل. هذا من الحٍق موضٍع يف الفكرة هذه
السلطة. من اجتماعيٍة كظاهرٍة تعقيًدا أقل ليس بالطبع و«املعنى» ما، يشءٍ عىل يدل ما
التعقيد عن ملحٍة إضفاء يف يبدأ مجتمعًة واملساحة واملعنى للسلطة كاٍف اعتباٍر وإعطاء
األقاليَم باملعنى الجوهرية العالقة هذه تُميِّز كذلك األقاليم. أبسط حتى به يتسم الذي
مغلقًة مساحًة يجعل فما إقليًما؛ مغلقٍة مساحٍة كل فليست األخرى؛ املكانية األشكال عن
إىل يشري عنه يُعربِّ أو يحمله الذي املعنى يكون أن وثانيًا يشء، عىل يدل أن أوًال إقليًما:
ففي اآلَخر؛ عن بمعزٍل أحدهما ليس والسلطة املعنى ولكن نها. يتضمَّ أو اجتماعيٍة سلطٍة
املساحة يُحدد الذي الفاصل الحد عىل أو — ما مساحٍة عىل معنًى إدخال تقييم إطار
خْلِق سلطِة عن العقُل يقبله نحٍو عىل املرء يتساءل قد — األخرى املساحات عن ويُميزها
األبواب أحد عىل معلقٌة الفتٌة تبدو املثال: سبيل عىل األول؛ املقام يف املعاني هذه وتعينِي
تشري أنها ويبدو الغموض، من يخلو واضًحا معنًى تحمل أنها فقط» «للِبيض عليها ُكِتب
كان املتحدة، الواليات ففي املعاني؛ هذه عن سيتغاَضْون مَلن خطريٍة عواقَب إىل ضمنًا
وإحدى أجيال. مدى عىل وغضٍب وامتهاٍن، بدني، ألٍم إيقاع عن سيُسِفر التجاُوز هذا
العرشين القرن وستينيات خمسينيات يف ظهرت التي املدنية الحقوق حركات َفْهم طرق
بل العنرصي، الطابع ذات األقاليم «معاني» لتحدِّي فقط ليس محاَولًة اعتبارها هي
وعالقاٍت مساحٍة عىل املعاني هذه مثل لفرض املفرتضة السلطة «رشعية» لتحدِّي أيًضا

اجتماعية.
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اهتماٍم عىل استحَوذَ باإلقليم يتعلق فيما واملعنى السلطة بني للعالقة آَخر بُْعٌد َة ثَمَّ
أعود سوف شموًال. أكثر نحٍو عىل الخطاب وأسلوب اإلقليم بني بالعالقة يتصل متزايٍد
الرتكيز إن القول فيكفينا الحايل، الوقت يف أما التالية، الفصول يف املوضوع هذا إىل
أو افرتاضاِت عىل ولكن تلك، أو املساحة هذه عىل األساس يف منصبٍّا يكون لن هنا
من معينًة صنوًفا تجعل التي امليتافيزيقية، أو املجازية أو األيديولوجيِة العاَلم رؤى
التمثيالت هذه بها توظف التي الطرق عىل كذلك ويُنصب وملموسًة واضحًة األقاليم
نحٍو عىل يُناَقش سوف مثاٌل ثَمَّ السلطة. آليات انتقاد) (أو تربير محاوالت إطار يف
خاصة طريقة وهذه الجغرافية. السياسة خطاب هو الثاني، الفصل يف استيفاءً أكثر
تركيبة إنها الدولية؛ العالقات سياق يف والسلطة املساحة بني العالقة ومناقشة لفهم
معنًى ذا املتنوعة اإلقليمية التشكيلة من النوع هذا تجعل ميتافيزيقية أيديولوجية
و«السياسة الدولية» «العالقات ل األساسية لألفكار أهميًة يُشكِّل ومما خاصة. بطريقٍة
«الدول مع تتعاَمل التي (املعاني) السابقة واالفرتاضات الصور من مجموعٌة الجغرافية»،
بدوره، السيادية، خطاب ويدين بذاتها. مستقلة دة موحَّ موضوعات وكأنها السيادية»
فالخطابات والحقوق؛ للشخصانية ضمنية لصورٍة املعنى إضفاء عىل قدرته من بالكثري
عىل مشاِبهًة معانَي تُسِقط منطقيًة تبدو الخاصة للملكية الحرة األشكال تجعل التي
لالنفصال قابلٍة غريَ العنرصية التبعية أقلمة عمليات كانت وباملثل، االجتماعية. املساحة
ال العمل أماكن أقلمة بها تتم التي والطرق الِعْرقي. والنقاء الِبيض ق تفوُّ خطاباِت عن
الجنيس. والنوع والعمالة، وامللكية، الكفاءة، أيديولوجيات عن املثال، سبيل عىل تنفصل،
وخطابات اإلقليمية بني العالقة التفصيل من بيشءٍ نتناول سوف الرابع الفصل ويف
(والناقدة) التربيرية الخطابات أن هنا الفكرة إرسائيل/فلسطني. يف والصهيونية القومية
«املعاني» من جزءًا كبري حدٍّ إىل تُشكِّل اإلقليمية واملمارسات العمليات خلف تقف التي
«ابتِعْد مثل: وضوًحا؛ األكثر التعبريات من جزءًا تُشكِّل مثلما بعينها، بمساحٍة الخاصة
الجولة هذه كيبيك». يف بكم «مرحبًا أو فقط»، املخوَّلني «للموظفني أو الحشائش»، عن
يُقَصد إنما إلخ، … واألقلمة اإلقليمية، مثل اللغوية ومشتقاته اإلقليم عالم داخل اللغوية
ل يُفضَّ إذ االجتماعية؛ والعمليات العالقات إطار ضمَن املوضوع وْضِع عىل مساعدتنا بها

اجتماعية-تاريخية-سياسية. كظاهرٍة إليه ننظر أن
تركيبة عن القليل رسد سوى يسعني ال القصرية»، «املقدمة هذه يف
تكراره يمكن وما «اإلقليم»، عليها يُطَلق التي (والتجربة) املساحة-السلطة-املعنى
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االعتبارات من ببساطٍة حذفها يمكن ال التواُفق وأوُجه املتداِخلة العالقات هذه أن هو
يمكن ال االجتماعية املساحة وعرب داخل واملعنى السلطة آليات وأن باإلقليم، الخاصة
صلة؛ ذات غري باعتبارها االعتبار من إسقاطها وال بها، ُمسلَّم أنها افرتاض ببساطٍة
امليل خالل من تحديًدا يعمل عامٍّ نحٍو عىل «اإلقليم أن هو أخرى، مرًة ذلك، يف والسبب
ما». نوًعا إشكاليٍة وغري بديهيًة أموًرا بينهما، والعالقة واملعنى، السلطة اعتبار نحو
وبذلك نسبيٍّا؛ وواضًحا بسيًطا ويصبح ماديٍّ شكٍل يف اإلقليم د يُجسَّ الطريقة، وبهذه
عىل غموًضا يُضِفي أو ويُغِلق عنَّا، نيابًة التفكري عملية من كبريًا جزءًا اإلقليم يؤدِّي
وكيف وااللتزام، السلطة والرشعية، األيديولوجية واملعنى، بالسلطة الخاصة التساؤالت

متواِصل. نحٍو عىل تشكيلها ويُعاد الخربة عوالم تتشكل

اإلقليم؟ أهمية ما (4)

أهمية ما بعينها): أقاليَم بشأن (أو اإلقليم بشأن تُطَرح ما عادًة التي األسئلة بني من
أن فرضية من تنبثق اإلجابات من شائعة مجموعة َة ثَمَّ يفعل؟ ماذا وظائفه؟ ما اإلقليم؟
تكون اإلطار هذا ويف بيولوجية. رضورة إنها بل ما، نحٍو عىل طبيعية البرشية اإلقليمية
والدبابري الزرقاء الطيوُر تُظِهرها التي لإلقليمية، املتعددة الصيغ بني االختالف أوُجه
كان مهما — الجنس وظيفة تكمن مثلما لذا، التشابُه؛ أوُجه من أهميًة أقلَّ والبرش،
اإلقليمية تُلبِّي الجينات، وتواُرث التكاثر يف — املختلفة األنواع ِقبل من أدائها اختالف
الحاجة تكون ما وغالبًا إلشباعها. كوسيلٍة تعمل أو وعموميًة، بساطًة أكثر حاجًة ببساطٍة
بلوًطا، املوارد هذه أكانت سواءٌ املوارد، إىل الوصول حرية عىل السيطرة هي املفرتضة
أن يمكن لإلقليم الوظيفية النظرة وهذه جنس. رشكاءَ أم نفط، حقوَل أم أعشاًشا، أم
بأشكاٍل أم تكاثريًة أكانت (سواءٌ السيطرة مثل مفرتضٍة أخرى حاجاٍت إىل ضمنًا تُشري
نظًرا بهدفنا؛ يتعلق فيما للدرجة مفيًدا ليس النهج هذا أن غري النفس. حفظ أو أخرى)،
الوظائف من ا جدٍّ محدوٍد عدٍد إىل والتجاِرب الظواهر من ضخمًة مجموعًة يختزل ألنه
كذلك والسلطة. باملعنى الخاصة املحوريَة التساؤالِت ش يُهمِّ بذلك، قيامه ويف املفرتضة؛
هذا تفضيل إىل (استناًدا هذه لإلقليمية األزرق الطائر نظرية استخدام الصعب من يبدو
اإلقليمية اتخذتْها التي األشكال يف الضخم ع التنوُّ لتفسري بعينها) أقاليَم يف العيَش الطائِر
خاص. نحٍو عىل الحداثة ظروف تحت وربما الثقافات، وعرب التاريخ، مدار عىل البرشية
العمل، أو كالجنس، — األخرى العموميات مثل ولكن العموميات، من اإلقليم يكون ربما
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الحقب أو الثقافية النظم يف يتخذها التي األشكال ع تتنوَّ — املوسيقى أو األرسة، أو
هائًال. تنوًُّعا املختلفة التاريخية

تختلف البرشية اإلقليمية بأن تُِقرُّ وظيفيًة أقل أو أكثر أخرى روايات توجد أنه غري
ألجل األشياء بتصنيف ببساطٍة يتعلق ال فاإلقليم البرشية؛ غري املظاهر عن جذريٍّا
عىل حاٍل بأي تقترص ال الغايات وهذه أخرى، ِلغاياٍت وسيلٌة دائًما ولكنه التصنيف،
االسرتاتيجية. من نوًعا يكون وقد ما، ملشكلٍة حالٍّ اإلقليم يكون فقد العامة؛ الحاجات
األساس، يف تصنيفيٍّا ويُعد ما نوٍع من معنًى توصيَل يتضمن ما دائًما اإلقليم كان وملا
ماديٍّا. واالختالف الُهِويَّة أشكال تجسيد نتائجه) األقل عىل (أو وظائفه من يكون فقد
خالل من الفاصلة، الحدود «بداخل» ما عىل للسيطرة وسيلًة يكون األحيان أغلب ويف
لتأكيد األخرى بالوسائل وبمقارنته اآلَخرين. إبعاد أو إليها الوصول إمكانية تحجيم
ثَمَّ ومن التنبُّؤ، وإمكانية اليقني ثَمَّ ومن والبساطة، الوضوَح اإلقليُم يُعزِّز قد السيطرة،
األفكار هذه بعض نستعرض وسوف والتقدُّم. الكفاءة ثَمَّ ومن والنظام، واألمن، السالم،

الثالث. الفصل يف
أكرب حساسيٍة وجود فإن مفيًدا، لإلقليم الوظيفية امليزات يف التفكري يكون قد بينما
يمكن االجتماعي الواقع جوانب فبعض الصورة؛ تعقيد شأنه من السلطة آليات إزاء
تخلق أو والسخط، االستياء تُغذِّي أو الكفاءات، انعدام تفاُقم عىل تعمل بطرٍق أقلمته
األبرز التأثري يكون الحاالت من كثرٍي يف عموميًة، أكثر نحٍو وعىل واالنقياد. للتبعية أنماًطا
خلق اإلقصاء، التجميد، أو التضييق والتسيُّد، التفريق اآلخرين: سلطة تحجيَم هو لإلقليم
أن مربٍَّر نحٍو عىل ذلك من املرء يستنتج قد والعزل. التفتيت السلطة، تخفيف التبعيات،
السلطة وازدواجيات تبايُنات مفاَقمة أو الرصاع»، «خلق هي كثريٍة حاالٍت يف اإلقليم وظيفة
الرصاع يف يجدون ن ممَّ هؤالء ألجل أو ذاته، حد يف هدًفا ذلك واعتبار بأخرى، أو ما بدرجٍة
بالسيطرة صلة تجمعها بينما للعنرصية، املفرطة فاألقلمة ملصالحهم؛ خادًما القمع أو
نفسه، بالقدر األقل عىل «الِعْرق»، عىل أَْضَفْت قد فإنها والعمالة، األرض مثل املوارد عىل
كان كبري حدٍّ وإىل املتمايزة. الُهِويَّات مصطلحات تعزيز خالل من ماديًة أكثر صيغًة
العنرصي؛ التمييِز أو املكانية كرو جيم أنظمِة عهد يف اللون» «أبيض تكون بأن املقصود
سوف التفويض هذا بأن تثق وأن فقط»، «للِبيض بها تقول التي السلطة تمتلك أن هو
عنها ينبثق ال األقلمة عمليات أن تفرتض التي النفعية فالتفاهمات الدولة؛ عنف يدعمه

اإلقليم. تأثريات أبرز عىل غموًضا تُضِفي فقط جيدٍة أشياءَ سوى
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الصعاب، من تخلو ال ذاته» حد «يف اإلقليم تناُول يف املتَّبَعة الوظيفية فاألساليب إذًا،
باألحرى أو — الوظائف تقييم هو عقالنيٍّ نحٍو عىل يفعله أن للمرء يمكن ما كلَّ ولعلَّ
مرًة ولكن ذاك. أو املنظور هذا من ذاك أو هذا اإلقليمية لنوع — العديدة والنتائج اآلثار
مقصوًدا يكون ال قد األقاليم، تفعله مما كبري جزء أو الرتاكمية، اآلثار من كثري أخرى،
وظيفيٍّا مختالٍّ يكون قد ما، منظوٍر من «وظيفيٍّا» يبدو قد فما بعينه؛ فاعٍل أي جانب من
القومية الدول مثل اإلقليمية األشكال تطمح كذلك أخرى. نظٍر وجهات من — أسوأ أو —
سوف املفرتضة «الوظائف» من طيِّعٍة قائمٍة أي أن لدرجة كهذا، كيلٍّ موقٍف التخاذ
يف القضية هذه إىل أعود سوف تُذَكر. قيمٍة ذات تجعلها ال لدرجٍة التجريد شديدة تكون
أو اآلثار حيث من اإلقليم بشأن التفكري أن إىل نشري أن فيكفي اآلن أما الثالث؛ الفصل
اآلراء من العديد يغلقها تساؤالٍت يثري قد اسرتاتيجية، أم مقصودًة أكانت سواءٌ العواقب،

التقليدية.

وَعْربه اإلقليم حول النظر (5)

والحداثة اإلقليم (1-5)

إىل محدودٍة رصيحٍة إشارٍة مع للغاية عامٍة بمصطلحاٍت اإلقليم تناولُت النقطة، هذه حتى
يف َمظاهَره نضع أن منَّا يتطلَّب اإلقليم عرب النظر ولكن الثقافية، أو التاريخية السياقات
القائمة تلك هنا مفيدة تكون قد التي االختالفات مجموعات ومن التاريخية. نوعيتها إطار
من آخر مستًوى يطرح بالطبع وهذا بعدها)؛ ما (وربما الحداثة قبل وما الحداثة بني
ما بشأن أْي الفوارق؛ تُشكِّل التي السمات بشأن نزاعاٍت وجود بسبب األقل عىل التعقيد،
ُمثِمًرا يكون هذا اإلضايف التعقيد عنرص ولكن .(٢٠٠٤ (بومان «حديثة» الحداثة يجعل
حياتُنا، بداخلها ر تتطوَّ التي اإلقليمية التشكيالت عرب النظر عىل يساعدنا أن استطاع إذا
زمنيٍّا؛ فارًقا الحداثة قبل وما الحداثة بني الفارق يَُعدُّ ما عادًة وبدايًة، وراءها. وفيما
نوٍع عىل الحديث يدل املقابل، يف الحايل. العرص قبل بأنه للحداثة السابق يُفَهم ما فعادًة
يف الوجود يف للحداثة السابق يستمر قد مستمر. ٍل تَحوُّ يف كان إذا املستمر «الحارض» من
واألهمية؛ العدُد حيث من تناُقٍص يف أنها يُفَهم ما عادًة الجيوب هذه ولكن منعزلة، جيوٍب
يف تُهَمل ما عادًة التي األشياء بني من ولكن منه. مفرَّ ال مستقبل تبدو، كما فالحداثة،
إىل منسوبًة يجعلها فما الحداثة». قبل «ما لثقافات الجذري التجانس عدم املعادلة هذه
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عليه. ليست ما هو فيه تشرتك فما حديثة؛ «غري» أنها ببساطٍة هو الحداثة» قبل «ما
خاص نوع بل زمنية، لحظٍة أو حالٍة مجرد ليست أنها عىل الحداثة إىل نظرنا إذا ولكن
ضوءٍ يف اإلقليم من املتميزة الحديثة األشكال نرى فقد الثقايف، التكوين من (ومتميز)

مختلف.
عىل تؤثر التي واملمارسات األشكال عرب النظر تعلُّم من الحايل بهدفنا يتعلَّق فيما
إىل تشري هنا «الحداثة» أن ببساطٍة أُحدِّد َدْعني وراءها، وفيما للغاية، عميًقا تأثريًا حياتنا
بدأ والوجود) والشعور، للتفكري، ثقافيٍّا متميز أسلوب أو («إبسمتية» خاص حياٍة أسلوب
األلفية من الوسطى القرون يف الرشقية أوروبا يف ما نوًعا محيلٍّ ثقايفٍّ ٍل كتَحوُّ الظهور يف
والرأسمالية واالستعمارية، لإلمربيالية، املعقدة العمليات خالل ومن امليالدية. الثانية
من العرشين، القرن من الوسطى العقود يف الحداثة ظهرت األمية، ومحو العاملية،
وهي كبري. حدٍّ إىل متقطًعا كان وإْن شامل، نحٍو عىل بأكمله الكوكب احتواء أجل
ممارسات من بها يرتبط (وما للدول الدولية للمنظومة العاملي والتشبُّع بالشكل ترتبط
األيديولوجيات من وبمجموعٍة الليربالية، السياسية وبالفلسفات للدول)، بريوقراطية
حديٍث بنوٍع ترتبط كذلك لليربالية. فعٍل كردِّ ظهرت التي عليها املتناَزع والفلسفات
واالستهالك؛ والتوزيع، لإلنتاج، عامليٍّ كنظاٍم وبالرأسمالية (الفرد)، الذات من مميٍز
بالعلوم وثيًقا ارتباًطا مرتبٍط املعرفة إلنتاج خاصٍّ بأسلوٍب خطرٍي نحٍو عىل وترتبط
التغرياُت املميز املعقد الثقايف التكوين لهذا األخرى املميزة السمات بني ومن الطبيعية.
االقتصادي، واإلنتاج والنقل، باالتصاالت، يتعلق ما خاصًة والرسيعة، املتالحقة التقنية

االجتماعية. والرعاية واالستهالك،
موضوع حول العقود مرِّ عىل واملجادالت العلمية املعرفة من ضخم قدر خرج وقد
كبريٍة فرتٍة مدى عىل الرتكيز، ظل وقد .(٢٠٠٠ الثام ٢٠٠٢؛ (دويتشوآخرون «التحديث»
واملفاهيم «التحديث» عمليات عىل منصبٍّا الحايل، القرن يف يزال وال العرشين، القرن من
شعوُب خاللها من تستطيع قد تاريخيٍة كعملياٍت تُفهم التي ر» «التطوُّ مثل الصلة ذات
اللحاَق الثالث»، «العالم ب يُعَرف ما أو سبق، فيما مستعَمرًة كانت التي األرايض وثقافاُت
هائلة عواقب املنظور هذا من للتحديث كان وقد «املتقدم»). (أو الصناعي الغرب بركب
القومية الدول تزايَُد األعم، املستوى عىل العواقب، هذه شملت وقد اإلقليمية، إىل ضمنًا تُشري
وعىل والسلطة. السياسية الُهِويَّة عن األوحد الرشعي التعبري بوصفها وانتشارها اإلقليمية
ارتبط الذي — األرايض وامتالك حيازة عىل املفروض القيد إلغاء أسهم متصل، نحٍو
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— الخاصة للملكية نظم وتأسيس الرأسمالية االقتصادية-السياسية الهياكل باخرتاق
الشائعة، النظر وجهات بني فمن اليومية؛ الخربة عاَلم من كبرٍي جزءٍ أقلمة «إعادة» يف
مثل يصبح أن بد ال حداثيٍّا؛ حديث، غري عاَلٌم أو الحداثة، قبل ما عاَلُم يصبح لكي
الحديثة األقلمة أشكال يف واإلذعان املشاركة أخرى، أشياءَ بني من يعني، وهذا الغرب؛
(الدولة سياديٍة مساحاٍت إنشاء من أكثر هو ما هذا تضمن وقد وامللكية. بالسيادة املرتبطة
من ُفِرضت (التي األرض حقوق وأنظمة االستعمار)، بعد ما دولة ثم أوًال، االستعمارية
عمليات ظهور إىل ذلك أدَّى خطورًة، يقل ال نحٍو وعىل الدول). لهذه القمعية األجهزة ِقبل
نواٍح يف يختلف النفس من وخاصٍّ «حديٍث» نوٍع ظهور إىل أدَّت التي االجتماعية، األقلمة
يُنَظر (حديثة) نفٌس فهذه متقطع؛ بنجاٍح محلها حلت التي األنُفس مجموعة عن مهمٍة
تايلور ١٩٩١؛ (جيدنز «الَقبَلية» أو الطائفية باالنتماءات نسبيٍّا مثقلٍة غري باعتبارها إليها
بالشعوب يتعلَّق فيما الِعْرق، أقلمة يف الحلقات أهم من كان املثال: سبيل عىل ١٩٨٩)؛
هذا كان .(١٩٩٥ رويسرت ٢٠٠٢؛ التخصيص(جرينوالد سياسُة املتحدة، للواليات األصلية
أجزاءٍ إىل («القبائل») األصلية للشعوب جانبًا» «املرتوكة األرض بمقتضاه م تُقسَّ برنامًجا
غري عىل يُوزَّع ذلك الفائضبعد وكان ذكور، يرتأسها التي للعائالت ص» و«تُخصَّ منفصلة،
أفراًدا يصبحوا أن عىل األصلية الشعوب أفراد إجباَر هو لهذا املعلن الهدف كان الهنود.
ويندمجون وتقاليَده، بهم املحيط األبيض املجتمع عاداِت بعُد فيما يعتنقون عرصيني
املعلن االستثناء كان مميزة. كشعوٍب يختفون ثَمَّ ومن السائدة؛ الثقافة يف أكرب بسهولٍة
اإلقليمية التعبريات تلك التحفظات؛ ستُلَغى األصلية، الثقافات ضعف مع الزمن، بمرور أنه

.(١٩٩١ (ماكدونيل السيادة عن
نفٌس هي الحديثة النفس أن فكرة إىل يُنَظر للغاية، عامٍّ نحٍو وعىل أخرى، مرًة
أنها عىل تحتها؛ وتزدهر الحرية ظروف إىل تتطلَّع قوي، نحٍو عىل مستقلٌة أو فرديٌة
شخص هي الحديثة النفس فإن تقليديٍّا، مفهوم هو وكما حد. أدنى إىل مقيدة اختيارات
أكثر؛ نحٍو عىل «الَعقد» وب أقل، نحٍو عىل «املكانة» ب حياته خرباُت تتشكَّل حقوًقا يحمل
والفردية اإلقليم بني فالعالقة أكثر؛ نحٍو عىل وباالختيار أقل، نحٍو عىل الهرمية بالتسلسالت
وتتجىل الخاصة، امللكية آثار عىل حاٍل بأي مقترصة ليست التاريخية) التفرُّد عملية (أو
ومفاهيم املدنية، والحريات املدنية، والحقوق الخصوصية، بها تُمنَح التي الطرق يف أيًضا
الظاهرية القدسية إىل املقام هذا يف لتنظْر أعم. نحٍو عىل مكانيٍّا تعبريًا اإلنسان حقوق
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يصاحب ما عادًة الذي واأللم الحديثة للنفس األسايس اإلقليم باعتبارها اإلنسان لجسم
فيما سأناقش كما املهمة، التداعيات من كذلك القدسية. هذه فيها تُتجاوز التي املواقف
نفٌس نسبيٍّا الحديثة النفس أن العالم أرجاء مختِلف يف الحديثة اإلقليمية البتكار ييل،

نسبيٍّا. متحركٌة
التحديث لفكرة ناقدين يكونوا لم إْن الذين هؤالء الحداثة فكرة عىل عكف مؤخًرا
يرتقب ربما باملوضوع. لربطها مختلفًة وِقيًَما نزعاٍت يجلبون األقل فعىل أساسها، يف
وحماس، لهفٍة بكل الحداثة بعد ما إىل تنتمي تحرريٍة تاريخيٍة فرتٍة قدوَم الُكتاب بعض
عرص مُلثل وبطالٍن للحداثة ُمتخيٍَّل انهياٍر من وهلٍع خوٍف منطلق من يكتب والبعض
األساسية الطبيعة وبحكم للحداثة. التقدُّمي للمسار الوقوَد كانت أنها ُزِعم التي التنوير
قبل ما وقيود وفوىض، ظالم، إىل ارتداًدا بالرضورة ذلك يستتبع الحداثة، فهم لطريقة
وأساليب األيديولوجيات، ألن نظًرا الكربى؛ ألهدافنا أهميًة الحداثة فكرة وتُشكِّل الحداثة.
التي للحداثة املعارضة (والتيارات بها املرتبطة املختلفة والعمليات واملمارسات، الخطاب،
مستوى عىل لإلنسان االجتماعية للحياة تاريخيٍّا مسبوقٍة غري تَحوُّالٍت عن أسفَرْت أفرزتها)
التاريخية باالحتمالية واإلقرار اليوم. الكوكب ظهر عىل يحيا شخٍص لكل البرشية الخربة
وممارساٍت أشكاٍل ظهور احتمالية عن مهمٍة أسئلٍة أمام الباب يفتح أن يمكن للحداثة

لإلقليمية. ومختلفٍة مميزٍة حديثٍة
لألشكال الضخم النطاق أو — الحداثة» «أقاليم بني مفيٍد نحٍو عىل املرء يُميِّز قد
الحديثة». و«اإلقليمية — أَوُجهها كل يف الحداثة خاللها من تجلت التي الجديدة اإلقليمية
الالجئني، ومعسكر التقنية، العالية السجن زنزانة الحداثة أقاليم عىل األمثلة وتشمل
املقطورات، إيقاف وأماكن املطار، بوابة عند لالنتظار املخصصة واملنطقة واملصنع،
اإلقليمية واملمارسات العمليات إىل الحديثة» «اإلقليمية تشري لها. حَرص ال أخرى وأشياء
املثال ولعل حديث. عالٍم يف واملتميزة املختلفة ف والترصُّ التفكري أساليب من تنبثق التي
إىل م ُقسِّ واحًدا مكانًا باعتباره بأكمله الكوكب ر تَصوُّ عىل القدرة هو هذا عىل األبرز
الحديثة واإلقليمية «الدويل». الكيان تشكل افرتاًضا، وسيادية مًعا، يتعارضوجودها دوٍل
والعالقات والسلطة، واملعرفة، والهوية، واملجتمع، بالذات، الخاصة املفاهيم وتُعزِّز تعكس
واإلقليمية الحداثة تميُّز عىل والتأكيد غامضة. أو متعارضًة تكون ما غالبًا التي بينها
لتاريخية أفضل فهٍم تكوين لنا يتيح للتجديد، املتواصل اإلنتاج عىل املستِندتني الحديثة،
ظروف ظل يف أنه (والحق الصريورة. طور يف التي وتلك القائمة، اإلقليمية التشكيالت
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إىل بالنظر الصريورة».) طور «يف بوصفها األقاليم يدرك أن للمرء يمكن فقط الحداثة
سبيل عىل للتحليل؛ عديدٍة مستوياٍت عىل رات التطوُّ هذه أثر تتبُّع نستطيع قد الوراء
للغاية مختلٍف نحٍو عىل العاملية واالستعمار والغزو، «االكتشاف»، عمليات وقعت املثال:
عرش، السابع القرن يف الشمالية أمريكا وأماكن فشعوب األرض؛ عىل مختلفٍة مواقَع يف
قد والعرشين؛ الحادي القرن يف وأمازونيا عرش، التاسع القرن يف آسيا رشق وجنوب
املستَمدة أو أوروبا حول املتمركزة لالستعمارية املدمرة للقوة خاضعًة جميًعا كانت
يف املواقف، هذه بني االختالفات ولكن بشدة. متماثلٍة بطرٍق لألقلمة وتعرَّضت منها،
مذهلٌة املقاومة؛ وأشكال القوة، وتباينات العاملية، والسياقات والتقنيات، األيديولوجيات،
واحدًة مرًة تحدث ظاهرًة وال املقاسات، جميع تُناسب ظاهرًة ليست «الحداثة» ف أيًضا؛
بكثري تعقيًدا أكثر املختلفة الظروف تحت اإلقليمية بها ر تتطوَّ التي فالكيفية فحسب؛

الحداثة. إىل بسيطة إشارة به توحي قد ا ممَّ

سيلفرن. ستيفن تصوير: (فريمونت). األمريكية (كيبيك) الكندية الحدود السيادة: حد
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املؤلف. تصوير: ونيويورك. ماساتشوستس بني الفاصل الحد القضائية: السلطة حد

املؤلف. تصوير: نيويورك. ليك، ساند املحلية: الوالية حد
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املؤلف. تصوير: نيويورك. ووترفليت، األمريكية، الفيدرالية الرتسانة الدخول: رشوط

املؤلف. تصوير: كاليفورنيا. باربرا، سانتا خاص، مسكن بالكلب»: عليك «ال
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املؤلف. تصوير: العمل. مكان يف اإلقليمية

ل والتنقُّ اإلقليم (2-5)

عىل أيًضا الضوء يسلط والحداثة اإلقليم بني التاريخية للعالقة أكرب تركيٍز إعطاء إن
وإن املستمر، التكوين إلعادة واستعدادها تاريخيتها أي اإلقليمية؛ التشكيالت ديناميكية
واألشكال اإلقليم بني بالعالقة ترتبط الصلة وثيقة أخرى فكرة َة ثَمَّ متقطع. نحٍو عىل كان
إن «تتحرك» التي وحدها ليست ذاتها اإلقليمية املجمعات أن بمعنى للتنقل؛ املتنوِّعة
األقاليم بها «تعمل» التي الكيفية من كبرٍي جزءٍ لرؤية طريقٍة أفضل إن بل التعبري، جاز
تُحدد التي الفاصلة الحدود عرب الحركة إىل بالنسبة رؤيتها هي وظيفتها) تؤدي (أو
املائة السنوات مدى عىل تغيري بال األقاليم خريطة ظلت لو فحتى اإلقليمية. املساحات
الفرتة تلك خالل الدولة وممارسات والنقل االتصال يف العميقة التغريات فإن الفائتة،
تغريت كذلك ذاتها. حد يف األقاليم ثَمَّ ومن للحدود؛ العميل املدلول تغيري إىل أدَّت
يف ببساطٍة املرء يتأمل قد املقام هذا ويف مثريًا، تغريًا واألقلمة اإلقليمية وعمليات ممارسات
حاوياٍت مجرد ليست األقاليم إن .(٢٠٠٠ (توربي الجوي والنقل السفر جوازات تاريخ
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املعنى، ذات املساحات هذه عرب املرور يف تَُرى إنما اإلقليم فحياة ثابتة؛ مكانيٍة تصنيفيٍة
فيما ممكنٍة طريقٍة بأسهل هذا رؤية املمكن من ولعل منها. والخروج إليها، والدخول
املرتبطة املتناثرة «الحدود» يف وإما الدول أطراف عىل إما الدولية، بالحدود يتعلق
يف ن ممَّ األشخاص من مختلفة فئات تُفَرز األماكن هذه ففي الدويل؛ الجوي بالنقل
و«العمال فاملهاجرون، النوايا؛ أو املكانة، أو اإلقليمية، لألنشطة وفًقا ٍل وتنقُّ حركٍة حالة
والدبلوماسيون، اإلنسانية، اإلغاثة وعمال املغرتبون، والخرباء والسياح، امُلعارون»، األجانب
والرياضيون واملوسيقيون والالجئون، وامُلبَعدون، األعمال، ورجال واملهرِّبون، والجنود،
الحدود عرب وإيابًا ذهابًا يتحركون الحدود؛ مناطق سكان من املاليني وخاصًة املتجوِّلون،
عمل، وأوراق وتأشريات، سفر، جوازات من دونها) (أو الحديثة اإلقليمية بالوثائق
أشكال فيه تنشط الذي هو تتوقف ال التي الحركة من السياق وهذا ميالد. وشهادات
ومصادرة الرسوم، أو الرشاوى ودفع األوراق، فحص فخالل حد؛ أقىص إىل اإلقليمية

الحياة. نسيج يف مدمًجا اإلقليم يصبح األجانب؛ واستيقاف القوات، وحركة امُلهرَّبات،
عكس (عىل الدولية «التجارة» فكرة فجوهر يتحركون؛ َمن هم وليساألشخاصفقط
إنتاج سلسلة أو التجارية، فاألشياء الفواصل؛ هذه اجتياز تفرتضسابًقا املحيل) «التباُدل»
األطفال، بوجبات املرفقة األلعاب إىل الصواريخ من يشءٍ كل ن تتضمَّ التي املجزَّأة السلع
حركٍة يف األثرية؛ الِقَطع إىل الهريوين ومن الزهور، إىل لبة الصُّ االستوائية األخشاب ومن
لألشخاص، رسيٍع نحٍو عىل املتزايد للتداول كان وقد للحدود. العابر التداول من مستمرٍة
املتزايدة النفاذية بشأن مزاعم ظهور يف أثُره واألفكار؛ والصور، املال، ورأس واألشياء،
٢٠٠٠؛ (كوزيمانو السيادة و«تآكل» القومية الدولة أقلمة إزالة أنها عىل املفهومة للحدود
الثاني. الفصل يف استيفاءً أكثر نحٍو عىل املزاعم هذه أتناول وسوف .(١٩٩٩ هدسون
أكثر استوعبناه إذا اكتماًال أكثر بنظرٍة املعارص اإلقليم إىل النظر بوسعنا أن هي الفكرة
تتحرك. ال ثابتٍة صناديَق كمجرد وليس والتدفقات، التحركات بهذه عالقته حيث من

تتميَّز ما عادًة ذاتها فالحداثة الدولية؛ األقلمة عمليات سياق يف فقط ليس وهذا
ل، التنقُّ من تعميًما أكثر أخرى أشكاٍل بوجود األخرى االجتماعية الصياغات عن
وتقسيمة املسكن، بتغيري املرتبطة املدن بني الداخلية ل التنقُّ وحركات والتداول. والحركة،
املثال، سبيل عىل املتحدة، الواليات يف الناس معظم تُلِزم التي العمل/املنزل/االستهالك
تجعل السياسية؛ والواليات االختصاصات من عدٍد بني ممزَّقني اليومية حياتهم بخوض
إقليميٍة هياكَل داخل حياتهم تسري الذين هؤالء من تماًما العكس عىل باإلقليم عالقتهم
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والتحوُّل اإلقليمي، والترشذم االجتماعية، التجزئة توليفة ْت َ يرسَّ وقد وترشذًما. تعقيًدا أقل
مع جوهريٍّا مختلفٍة عالقاٍت عن بدورها، أسفرت، التي ل» التنقُّ «فرط نُُظم ظهوَر التقني
الوحدات من محدودٍة فرعيٍة مجموعٍة يف إال التصويت حق للفرد يكون ال فقد اإلقليم؛
تكون ال وربما للفرد، األسبوعية أو اليومية الحياة لحظات بينها ع تُوزَّ التي إقليميٍّا املحددة
يعيشون املثال، سبيل عىل األمريكيني، فماليني أهميًة؛ األكثر هي اإلقليم يف الحقوق هذه
فيها يتسوَّقون أو يعملون أشخاٌص بها كثرية بلديات َة وثَمَّ مختلفة، والياٍت يف ويعملون
قد إقليميٍّا املحددة املحلية الحكومات تكون قد ذاته، الوقت يف داخلها. يعيشون ممن أكثر
أو والبلدات حدودها. داخل يحدث ما عىل الرقابة أو السلطة من كبرٍي نحٍو عىل قلصت
لم أشخاٌص لحظة، أي يف «داخلها»، ب يكون قد حرة، طرٌق بها تمر التي الريفية، القرى

مقيمني. سكاٍن من لديها ن ممَّ أكثُر فيه يوجدون الذي املكان عن قطُّ يسمعوا

والتأويل اإلقليم (3-5)

— مختلفة أنواٍع من — معاٍن إضفاء بالرضورة اإلقليمية ن تتضمَّ سبق، فيما ناقشت كما
املعاني وهذه الفاصلة. الخطوط اجتياز عىل والتخوم، الحدود عىل املحددة، املساحات عىل
مضطرٍّا ليس فالفرد مفرتضة؛ أو ضمنيًة تكون ما فغالبًا بوضوح؛ محددًة تكون ال قد
أقرب أو — الغرباء بأن منطقي ع توقُّ لديه ليكون شقته باب عىل «ابتِعْد» الفتة لتعليق
الخاصة املعاني عن يُعربَّ قد الشخصية السياقات ويف دعوة. دون يدخلوا لن — املقربني
الفصل انظر البيئي؛ النفس وعلماء االجتماع علماء ِقبل من املستخَدم (بمعناه ما بإقليٍم
من بالعديد املرتبطَة املعانَي أن غري الجسد، وضعية خالل من ربما أو شفهيٍّا، الثاني)
الثقافة أي — الحديثة فالثقافة النص؛ عىل مبنيًة تكون ما غالبًا الحديث اإلقليم أشكال
املشرتكة الخربة ستثبت وكما «الفتات». ثقافة بأنها تتسم — القانونية الثقافة أو الكتابية،
مميزًة عالماٍت يكون املرء يصادفها التي التجارية غري الالفتات من العديد فإن بسهولة،
أالَّ بد ال أو نفعله، أن بد ال أو نفعله، قد ما بشأن السلطة أوامر تنقل فالالفتة لإلقليم؛

املادية. االجتماعية بيئاتنا تُشكِّل التي الالمتناهية املساحات يف نفعله

التجاوز. ممنوع

االنتظار. ممنوع
ل. متجوِّ بائٍع رخصة مطلوب مدفيل: إىل الدخول
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التبغ. منتجات استخدام يحظر مدارس: منطقة
والحذاء. القميص ارتداء عدم حالة يف الخدمة تُقدَّم ال

دوالًرا»)، ٥٠ («غرامة أيًضا إليها مشاًرا الالفتة إغفال عواقب تكون ما أحيانًا ذلك. إىل وما
صفحة العامة، ماساتشوستس («قوانني جوازه من ملحة معه األمر يحمل ما وأحيانًا
ابتِعْد تعني «ابتِعْد» الفتة إن ذلك؟ من أوضح هو ما هناك هل .(«١٢٠ الفقرة ،٢٦٦
بأنك علٍم عىل تجعلك فقط» املخوَّلني «للموظفني والفتة سيئة». عواقب «ستعاني ف وإال
وبالتأكيد املكان. عتبة تتجاوز أن عليك فمحظور «املخوَّلني»، بني من تَُعدُّ تكن لم إذا
إىل «الدخول أو فقط» «للِبيض لالفتة العميل واملدلول املعاني يف غموض َة ثَمَّ يوجد ال
وتبسيط توضيح هي لإلقليم املفرتضة الوظائف إحدى كانت وإذا املتحدة». الواليات

يبدو. ما عىل بالغرض تَِفي األمثلة فهذه للمكان، االجتماعية املعاني
يف مرجعية الحديث باإلقليم املرتبطة املعاني من للعديد يكون ذلك، عىل عالوًة
من قانونيٍة وثائَق يف جذوٌر له تحمله الذي املعنى َكمُّ يكون فقد أخرى؛ نصوٍص
بمقتضاها تُفرسَّ التي القواعد إىل مرجعها يعود قد بدورها الوثائق وهذه متعددة، نوعياٍت
الدولة هو مرجعها فإن «قانونية»، نصوًصا لكونها ونظًرا املختلفة. القانونية النصوص
واالتفاقيات املعاهدات، من بعينها، أقاليم أو اإلقليم، معاني تُستَمد وقد اإللزامية. وقدراتها
واملستندات، السلطة، ومراسيم واللوائح، القانونية، والترشيعات والدساتري، الدولية،
النوعيات هذه عىل االعتماد يمكنه إقليٍم وأي تُحَىص. ال أخرى ونصوص العمل، وقوانني
أي معاني اشتقاق يمكن الدقة، من وملزيٍد معناها. من جزءٍ الشتقاق النصوص من
شائًعا كان العرشين القرن منتصف ويف نصوص. عدة من إقليميٍّ مجمٍع أو حديٍث إقليٍم
ِعْرقيٍة مناطَق إنشاءُ املتحدة الواليات يف الِبيض من واألرايض العقارات ك ُمالَّ لدى للغاية
أمالكهم بيع أو تأجري عدم عىل يوافقون املشاركون فكان خاصة؛ عقوٍد باستخدام مستثناٍة
كانت وقد .(١٩٩٨ (ديالني العادة يف عاًما ٥٠ أو ٢٥ محددة؛ زمنيٍة لفرتٍة «الزنوج» ل
يتعلق فيما «حقوًقا» مالٍك كل تمنح أيًضا (والطرد) اإلقصاء عىل القائمة األقاليم هذه
وتدافع تتحدَّى التي القضائية الدعاوى عرشات أُِقيمت وقد اإلقليم، يف األخرى باملمتلكات
حاالٍت عىل املتنازعة التأويالت اعتمدت وقد العنرصي. الطابع ذات املساحات هذه عن
األقاليم. عىل قانونيٍّ معنًى إلضفاء سياساتيٍة وبياناٍت دستوريٍة وأحكاٍم ومبادئَ سابقٍة
تعزيز، املمكن من الِبيض)، القضاة (بني املتناقضة التأويالت هذه بني من ساد ملا ووفًقا
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والقانون امللكية، قانون يُستخَدم املتحدة، الواليات ويف تأويليٍّا. األقاليم محو أو تعديل، أو
اللجوء، وقانون الجنائي، والقانون الهندي، والقانون التفتيشواملصادرة، وقانون البيئي،
َة وثَمَّ يوم. كلَّ املرات من يُحَىص ال لعدٍد األقاليم تفسري يف ذلك، إىل وما السجون، وقانون
للتأويل؛ األقاليم خاللها من تخضع مشابهة وممارسات مؤسسات لديها أخرى قومية دول
«املعاني» من التعقيد بالغة ملجموعٍة املكانيَة املرجعيَة هو ظاهريٍّا بسيط إقليم يكون فقد
وضوًحا األكثر املعاني أنها يبدو ما حتى تكون قد التعقيد، لهذا ونظًرا النص. عىل القائمة
بد فال معاني، تنقل األقاليم كانت وإذا متباينة. تأويٍل وإعادة تأويٍل لعمليات مفتوحًة
االجتماعية السياقات من العديد يف أنه ذلك من واألهم «مقروءة»، املعاني هذه تكون أن
داخل نة املتضمَّ للمعاني االسرتاتيجية القراءة إعادة أو التأويل إعادة تكون قد الحديثة،
سابٍق موضٍع يف ذكرت وقد السلطة. آليات هيكلة إلعادة للغاية خطريًة اسرتاتيجيًة األقاليم
املحكمة قضاة أغلبية فيها أعاد التي أوليفر، ضد املتحدة الواليات قضية الفصل هذا من
ألغراض مفتوح» «نطاق ک خاصٍة ملكيٍة ذات معزولٍة مساحٍة تأويَل العليا األمريكية
يمكن الرشطة. جانب من إذٍْن عىل الحصول دون بإجرائها ح املرصَّ التفتيش عمليات
املدنيني؛ والتحرُّريني والنظام» «القانون مؤيدي بني لرصاٍع نتاًجا باعتبارها القضية فهم
الرشطية؛ للعمليات املكاني النطاق وتعزََّز الخصوصية إقليمية تقلَّصت للقرار، ونتيجًة

ال. أم مسجونٍّا األرض أو العقار مالُك أكان سواءٌ محسومة، السلطة توزيع فإعادة
بشكٍل النقاش محل األماكن تربُط محددة ومعاٍن قانونيٍة نصوٍص إىل واإلشارة
الحياة أقاليم من فالكثري بالدولة. املرتبط الشكل ذلك للسلطة؛ مؤسيسٍّ طابٍع ذي إقليميٍّ
الكروية، نصف الحرة التجارة مناطق من — النيص الشكل ذات الحديثة االجتماعية
املخالفة السيارات سحب مناطق إىل للدولة، اململوكة املتنزهات يف املعسكرات أرايض إىل
َة ثَمَّ للدولة. التابعة الفاعلة الجهات طريق عن مباٍرش نحٍو عىل إنشاؤه يتم — باألوناش
من الرغم عىل الخاصة، امللكية امتيازات إىل جذورها تعود التي كتلك عديدة، أخرى أقاليم
إىل بحاجٍة فإنها املديرين، أو ك امُلالَّ مثل مفرتضة «خاصة» عنارص يد عىل منشأًة كونها
وهكذا للدولة. التابعة الفاعلة الجهات ِقبل من وتنفيذها عليها، والتصديق لها، الترصيح
تحمل إنها االبتعاد؛ مجرد من بكثرٍي أكثر معانَي تحمل التجاوز» «ممنوع الفتة فإن
فإن للرسالة، أحٍد امتثال عدم حالة يف بأنه يُفيد الذي األسايس الضمني املعنى معها
واقتصار بالخصوصية مزاعمه لتنفيذ الدولة عنف ميزة من يستفيد قد املدير أو املالك
ضمنًا تُشري بأخرى، أو ما بطريقٍة تقريبًا، الحديثة األقاليم وجميع عليه. املكان ملكية
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— ما مرحلة يف لتشمل تأويلها إعادة يمكن أو — تشمل للسلطة معقدٍة عالقاٍت إىل
إقليٍم وأي القومية). أو القومية، دون أو (املحلية، البريوقراطية بالدولة املرتبطة تلك
يتعلَّق فيما القانونية النصوص من مفتوٍح لعدٍد التقاُطع نقطة يف موضًعا يحتلُّ تقريبًا
يكون وربما والتفسري، للتأويل قابٌل حديٍث إقليٍم أي فإن لذا «معنًى»؛ عليه يُضفي بما
أو منطقيًة التأويالت هذه جميع تكون ولن املتباينة. التأويالت من ملجموعٍة مفتوًحا
لتوزيع وفًقا تتحدَّد قضية أيًضا هذه ولكن املعتمدين، املفرسين لدى نفسه بالقدر مقبولًة

السلطة.

والعمودية اإلقليم (4-5)

عىل تعقيده مدى رؤية لنا يُتيح ولكنه املستَحق، االنتباَه يُمنَح ما قليًال لإلقليم أخري بُْعٌد َة ثَمَّ
التي تلك هي اإلقليم بها يُناَقش التي شيوًعا السبل أكثر إن «العمودية». وهو أوضح نحٍو
املساحات من مجموعٍة أو بُْعدين ذات محدودٍة كمساحٍة أي فقط؛ «أفقيٍّا» معه تتعامل
العقارية، الحيازات أنماط أو للدول الدولية املنظومة تُشكِّل التي كتلك «املتشابهة»،
تمييز طرق إىل يُشري إنما السياقات هذه يف واإلقليم الداخلية. العمل أماكن أقلمة أو
مسموح/ممنوع، أو خاص/عام، أو محيل/أجنبي، مثل: متعارضة، و«خوارج» «دواخل»
اإلقليم قابلية حول السابق الطرح يُشري كما ولكن ملكي/ليسملكي. أو ملكنا/ملكهم، أو
الدولة لسيادة الشاملة العاملية باألنظمة يتسم حديٍث اجتماعيٍّ نظاٍم يف فإنه للتأويل،
تجلس الذي كاملكان — مادي مكاٍن كل يتمركز األرايض)، امتالك أو تأجري بنُُظم (وكذا
اإلقليمية والتشكيالت األقاليم من كثيفٍة مصفوفٍة داخل — الكلمات هذه تقرأ وأنت فيه
السلطة (وعالقات األقاليم هذه من واحٍد بكل الخاصُة و«املعاني» املتداخلة»، «املتعددة
املتباينة. «املستويات» عرب األخرى األقاليم إىل بالنسبة تتشكَّل املعاني) هذه نها تتضمَّ التي
فيما مفاهيميٍّا متمايزٍة كياناٍت بني للسلطة اإلقليمي بالتوزيع «العمودية» تتعلَّق
بشأن املجادالت أو املناقشات فإن وهكذا االجتماعي. الحيز من منفصٍل ما بجزءٍ يتعلق
التأسيسية، والدول — الفيدرالية األنظمة وأبرزها — القومية الحكومات حدوِد أو نطاِق
املتعلقة الحجج تفعل وكذلك األقاليم، عمودية إىل ضمنًا تُشري املناطق؛ أو املقاطعات، أو
الهرمية التنظيمات أو الحكومة من «أعىل» مستوياٍت مقابل يف املحيل» «االستقالل ب
«األعىل» املستويات وعن «العمودية» عن الحديث أن إىل نشري أن بنا يجدر ربما األخرى.
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داخل العالقات عن للحديث تقليدية طرق وهذه مجازي، حديٌث اإلقليم من و«األدنى»
عن النظر وبرصف النوعيات. مختِلف من نها) تتضمَّ التي السلطة (وعالقات األقاليم
املتحدة الواليات مثل املتعددة الفيدراليات بها تعمل التي بالكيفية الخاصة التفاصيل
بشأن للكلمة الحريف باملعنى «أعىل» يشء يوجد ال املثال، سبيل عىل األوروبية، واملجموعة
«كندا» ى يُسمَّ فيشء منها؛ تتألف التي «األدنى» الوحدات مقابل يف الفيدراليات هذه
العمودية مفهوم ويجذب إدوارد». األمري «جزيرة يُدَعى يشء من الشمس إىل أقرب ليس
يكون ربما (أو االنتباه «مستويات» ب يتعلق فيما الخاصة الشائعة الخطاب وأساليب
املفاهيمية املجازية التنظيمية «الحدود» إىل «االنتباه») من أفضل «استحضار» مصطلح
واملدلول املعنى كان وإذا إليها. بالنسبة تُرى التي املتمايزة األقاليم وتُميز تفصل التي
أم مقاطعة، أم بلدية، أم سكنيٍّا، مجمًعا أم شقة، أم غرفة، أكان سواءٌ — ما إلقليٍم العميل
املحددة الحدود معاني كانت وإذا متباينة، لتأويالت األرجح عىل مفتوًحا — قومية دولة
«الخطوط» فإن والجدل؛ للنقاش قابلًة نفسه اإلقليم لنوع املختلفة األمثلة بني ماديٍّا
والواقع ذلك. من أقلَّ تكون أن يمكن ال األقاليم أنواع مختِلف تفصل التي املجازية العديدة
السياسات شأن شأنها أهمية، ذات تكون قد السياقات هذه يف اإلقليمية سياسات أن
النقاشات تكون ما وعادًة واملتشابهة. «األفقية» لألقاليم شيوًعا أكثر نحٍو عىل بها املعرتَف
و«االنتهاك» «الغزو» ب الخاصة املجازية االستعارات بني مشرتًكا قاسًما العمودية بشأن

«األفقي». اإلقليم فهم يف املستخَدمة
الذي املفاهيمي الحد يأتي األماكن، بعض يف األقل عىل األهمية، من نفسه القدر عىل
أو أنظمٍة إىل تُشري األمور هذه أن يُعتَقد إذ وامللكية؛ الحكم أو والحيازة، السيادة يُميز
الليربالية القانونية النُُّظم يف العقارات قانون من كبري فجزءٌ متمايزة؛ إقليميٍة مساحاٍت
كبريًا جزءًا ولكنَّ مجاورون، أراٍض ُمالُك يتخللها التي تلك مثل األفقية، يختصبالعالقات
الحكومات، وأقلمة امللكية حقوق أقلمة أساِس عىل املنظَّمة العالقات عىل يرتكز أيًضا منه
أخرى مرًة ْل تأمَّ فيها. مدمجًة امللكية تكون التي املواطن، أو الدولة، أو املحلية، البلدية أو
تفتيٍش عىل األمريكية العليا املحكمة فيها صدَّقت التي أوليفر، ضد املتحدة الواليات قضية
معرفة القضية هذه يف النزاع محل األمور من كان الرشطة. ِقبل من خاصٍّ لعقاٍر إذٍْن دون
ثَمَّ (ومن «خاصة» مواقَع املالك منزل عن نسبيٍّا البعيدة املواقع اعتبار ينبغي كان إذا ما
النظر برصف «عامة» أم إذْن)، استصدار خالل من تتوافر التي املشددَة الحمايَة تستحق
تستلزم ألنها أيًضا عمودية ن تتضمَّ الحالة هذه تُشبه التي الحاالت ولكن امللكية. عن
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(سلطة للسلطة وتعزيًزا (العقار)، األقاليم من بنوٍع املرتبطة (الحقوق) للسلطة تقليًصا
فقد ذلك، عىل عالوًة متداخل. ولكنه (الدولة) مفاهيميٍّا مختلٍف بإقليٍم املرتبطة الرشطة)
القضية هذه يف كانت (التي الوالية سلطة بني للعالقة أساسفهٍم عىل القضية هذه ُحِسمت
َي ليَْرسِ تاريخيٍّا ُفرسِّ الذي الرابع (التعديل الفيدرايل الدستوري والقانون كنتاكي)، والية
عدٍد يف تُقَحم الحكومة ونظام املؤقلم امللكية نظام بني والحدود الواليات). حكومات عىل
النشاط وتنظيم التعبري، وحرية اإلسكان، قوانني مثل: املتنوِّعة، املواقف من له حَرص ال
بالنسب يتعلق فيما الرابع الفصل يف سنرى وكما البيئة. وحماية األرسة، وقوانني الجنيس،
وسياسة — و«امللكية» «السيادة» بني املجازي الحد فإن إلرسائيل/فلسطني، اإلقليمي
أعم. نحٍو عىل لإلقليمية نشاًطا واألكثر األهم العنارص ضمن من — وتعديله وضعه
تفكيك أو خصخصة مثل عديدة، أخرى بسياقاٍت يتعلق فيما نفسها الفكرة طرح ويمكن
القيود إلغاء أو الشيوعية، بعد ما أو االستعمارية املجتمعات يف لألرض الجماعية امللكية
أسفل» «إىل توزع كونها يف يتمثَّل للسلطة املوضوع ر التصوُّ أكان وسواءٌ أخرى. دوٍل يف
أنفسهم هم الصلة ذوي املشاركني األفراد ألن نظًرا إقليميٌة العمليَة فإن أعىل»، «إىل أو
تضم التي املؤقلمة الهياكل تلك يف أيًضا نزاٍع محل اإلقليم وعمودية لألقلمة. خاضعون
ألمريكا الحرة التجارة منطقة مثل التجارية، فاملناطق القومية؛ الدول من هائًال عدًدا
األطليس، شمال ِحْلف منظمة مثل إقليميٍّا املحددة العسكري التنسيق ومنظمات الشمالية،
بشأن الجدل تثري ما كثريًا تُحَىص؛ ال التي األطراف املتعددة الدولية واملنظمات واألنظمة
يُغِلق إنما العمودية يتجاهل لإلقليم عامٍّ طرٍح وأي فيها. األعضاء للدول السيادة» «تآُكل
التشكيالت داخَل راسٌخ حديٍث إقليٍم أي ألن اإلقليم؛ أبعاد أهم ضمن من يكون قد ما
ع تُوزَّ التي تباديل، نحٍو عىل الوقت ذات يف والبنيوية املتمايزة املساحات من املعقدة
و«الظواهر» «البواطن» تصبح هذا، إدراك وبمجرد توزيعها. ويُعاد السلطة خاللها من

تقبُّلها. يف صعوبًة أكثر لإلقليم والتبسيطية البسيطة

ختامية مالحظات (6)

اإلقليم جوانب تمييز طريق عن اإلقليم موضوع فتَح هو الفصل هذا من الهدف كان
ش تُهمَّ ما عادًة التي — ومفاهيمية وسياسية، وثقافية، وتاريخية، اجتماعية، كظاهرٍة —
دور وتوضيح لتبسيط كأداٍة اإلقليم يُفَهم ما عادًة مراًرا، ذكرت وكما كليٍّا. تُقَىص أو
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«ابتِعْد» فعبارة التأثري؛ هذا له يكون ما غالبًا أنه شك وال االجتماعية. العالقات يف السلطة
البسيطة الرؤية هذه تجاُوز يف تتمثَّل إيجابيًة أكثر مهمة َة ثَمَّ ولكن ابتِعْد. تعني ما غالبًا
ما، نوًعا مختلٍف بأسلوٍب الهدف هذا نتناول التايل الفصل ويف غامًضا، يكون قد ما لنرى
متعددة. أكاديميٍة معرفيٍة فروٍع يف ظهوره مع لإلقليم استكشاٍف عملية إجراء خالل من
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الثاني الفصل

املعريفوخارجه اإلطار داخل اإلقليم

مقدمة (1)

التاريخ من والرتاُجع االنحسار فرتات يف البرشية اإلقليمية املمارسات مراجعة يمكن
بيولوجيٍة كرضورٍة تطبيعها يتم ما عادًة املتنوِّعة أشكالها يف اإلقليمية أنَّ والحقُّ اإلنساني،
ظل يف باألساس مستمرٍة وكظاهرٍة ،(١٩٩٥ (جروسبي بدائية وكغريزٍة ،(١٩٦٦ (أرديل
يمكن، وبالتأكيد .(١٩٨٨ (تايلور لإلقليمية الحيوانية الفصائل وجميع الرئيسيات إظهار
فكرَة تدعم مونتسكيو إىل أفالطون من تمتدُّ بقايا تحديُد للغرب، التاريخي السجل داخَل
(انظر، ما ناحيٍة من أساسية وأنها األساس؛ يف اإلقليمية ملاهية راسٍخ جوهٍر وجوِد
الرصيح التنظري أن غري .(١٩٦٩ ومينجي كاسربسون لدى املختارات املثال، سبيل عىل
الظروف من محددٍة مجموعٍة ظل يف ظهرت نسبيٍّا حديثة ظاهرة هو واإلقليمية لإلقليم
كمفهوٍم باإلقليمية االعرتاَف فإن ذلك، عىل عالوًة والتاريخية. (الجغرافية) السياسية
البالغة واملمارسات والصور، األفكار، من كمجموعٍة أو جوهري)، (وغري نزاٍع موضِع
طوال باألساس نشأ ًرا تطوُّ كبرٍي حدٍّ إىل يَُعدُّ النظري؛ بالتدقيق والجديرة اإلشكالية

املاضية. عاًما الثالثني
االختصاصات من مجموعٍة يف ما نوًعا جوهريًة مسألًة اإلقليم موضوع كان
والجغرافيا الدولية العالقات مجال مثل منها، البعض إىل بالنسبة كان وقد األكاديمية،
وعلم األنثروبولوجيا مثل اآلَخر، البعض إىل بالنسبة وكان األهمية؛ غاية يف البرشية،



اإلقليم

األنثروبولوجيا مثل فرعيٍة ملجاالٍت ًصا تخصُّ أكثر اهتماٍم محوَر النفس، وعلم االجتماع
وأهميته اإلقليم معنى كان وقد البيئي. النفس وعلم الحرضي، االجتماع وعلم السياسية،
الدراسة بمجال الخاصة االهتمام بمحاور قويٍّ بشكٍل مرشوَطنْي مجاٍل كل إىل بالنسبة
(األنثروبولوجيا)، الثقافة أو الدولية)، (العالقات السيادة مثل: معريف، فرٍع لكل التابع
األدوار بني تربط التي الصلُة األوىل للوهلة تبدو قد لذلك النفس)؛ (علم الخصوصية أو
إليها النظر عند أنه غري محدودًة. التخصصية الخطاب أساليب يف اإلقليم يلعبها التي
مدعومٌة لإلقليم املتعددة املفاهيم أن نجد هذه، الخطاب أساليب مثل من مجموعٍة عرب

الجوهرية. السابقة االفرتاضات من مشرتكٍة بمجموعٍة
اإلقليم معالجة لكيفية دراسًة أعرض األول الجزء يف جزأين؛ إىل الفصل هذا ينقسم
املعرفية الفروع من الكبري العدد ظل ويف التخصصية، الخطاب أساليب من مجموعٍة يف
بأي يقرتب يشءٍ أي سأعرض أنني ِعي أدَّ ال القصرية»، «املقدمة لهذه املساحة وقيود
وكان إليه يُتطرَّق لم كبريٌ جزءٌ َة ثَمَّ الرضورة فبحكم شاملة؛ دراسًة يكون ألْن حاٍل
وراء من واألهداف ما. نوًعا رسيعة معالجًة ُمعاَلٌج ُمدَرٌج هو وما شك، بال إدراجه ينبغي
للموضوع، فهمنا إىل مجاٍل كل جلبها التي األساسية اإلنجازات بعض إبراز هي ذلك
األساسية باملسائل يتعلق فيما باإلقليم الخاصة املفاهيم تلعبه الذي الدور واستكشاف
هذه تُميِّز مهمٍة تفكٍُّك وأَوُجِه ثغراٍت إىل أشري كذلك املعرفية. الفروع هذه تعالجها التي
نعتربه أن هو الجزء هذا إىل به ننظر أن يمكن شكٍل أفضل أن والحق املعرفية. املناهج
استخدمت املختلفة املعرفية االختصاصات ألن لإلقليم»؛ األكاديمية «األقلمة ل استكشاًفا
األكثر اهتمامها ملحاور حدوٍد تعيني أجل من تقليديٍّا استخداًما باإلقليم الخاصة املفاهيم

األخرى. واملجاالت الفروع عن أنفسها وتمييز محوريًة،
املعرفية االختصاصات املتعددة املرشوعات من مجموعًة أستكِشُف الثاني الجزء يف
ا ممَّ بعٍض لتوضيح وتسعى لإلقليم، األقلمة هذه رصاحًة ترفض التي ،(١٩٩٠ (كالين
املمكن من إنه بل تقليدية؛ األكثر صية التخصُّ الخطاب أساليب بفعل غموٌض عليه أُضِفَي
للتفكري نواتُج جزئيٍّا، ذاتها، حد يف هي االختصاصات املتعددة املرشوعات هذه أن إثبات
بعد وما بالخصخصة املرتبطة تلك مثل العاَلم، يف اإلقليمي التشكيل إعادة عمليات يف

االستعمارية.
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املعرفية ومجاالته اإلقليم (2)

الدولية العالقات (1-2)

األرض تُغطي التي بها املرتبطة وحدودها الدول، وتكتالت اإلقليمية، الدولة أن شك ال
فهذه الحديث؛ العالم يف لإلقليمية األهم التعبريات بني من هي شامل؛ نحٍو عىل املأهولة
املعرفية صات التخصُّ معظم انتباِه محطَّ تعترب أو تدعم عدة، بطرٍق املكانية، املصفوفة
شبه «حاوية» باعتبارها تقليديٍّا إليها يُنَظر التي فالدولة، .(١٩٩٣ (أجنيو االجتماعية
االجتماعية العالقات تمتص دوامٍة بمنزلة «عملت بها، املقرتن «مجتمعها» ل طبيعية

.(١٥٢ ،١٩٩٤ (تايلور إقليميتها» خالل من لتُشكِّلها
العالقاُت لها، جوهريٍّ اهتماٍم محوَر اإلقليم يَُعدُّ التي املعرفية، صات التخصُّ بني من
مفهوم أن ا حقٍّ املدهش «من روجي، يدَِّعي كما الصدد، هذا يف حتى ولكن الدولية.
بعدم أشبه فإهماله الدولية؛ السياسة طالب ِقبل من محدودًة دراسًة ُدِرس قد اإلقليمية
أنه هو بهذا واملقصود .(١٧٤ ،١٩٩٣) املرء» عليها يميش التي األرض إىل مطلًقا النظر
اإلقليمية «ماهية» فإن الدولية، العالقات ملجال جوهريٍّ اهتماٍم محوَر اإلقليم يَُعدُّ بينما
أو نقديٍّ نحٍو عىل سواءٌ تُستكَشَفا؛ أن دون فقط تُفرتضان ما عادًة عملها و«كيفية»
فهو للدول؛ املؤسسني و«الخارج» «الداخل» حدود يُعنيِّ فاإلقليم آَخر؛ نحٍو أي عىل
بدورها االختالفات هذه ولكن العاملي. عن والقومي األجنبي، عن املحيل تمييز عىل يعمل
أجنيو: كتب فكما السياسية؛ العلوم مقابل يف الدولية العالقات هوية دعم عىل تعمل
تحديد عىل عمل ما هو متعاِرضٍة إقليميٍة دوٍل إىل للعالم الجغرايف التقسيم كان «لقد
أن هي الغالب يف املعلنة والفكرة .(٧٨ ،١٩٩٥ وكوربريدج (أجنيو الدراسة» مجال
محدٍد سيايسٍّ مجتمٍع «داخل» فقط تظهر أن يمكن التحديد، وجه عىل «السياسة»،
وصفها يمكن ال األماكن) (بني السيادة ذات الدول بني املتنوعة «العالقات» ف إقليميٍّا؛
حدود داخَل «النظام أبسط، بتعبرٍي سياسية. حنكة بل «سياسة»، بأنها دقيًقا وصًفا
تأكيٌد ببساطٍة وهذا .(٨١ ،١٩٩٥ وكوربريدج (أجنيو لآلَخرين» متاحٌة دراستُه الدولة
للعالقات ومقوًما املعريف، لالهتمام محوريٍّا موضًعا يَُعدُّ لإلقليم معيَّنًا مفهوًما أن عىل

مستقل. ٍص كتخصُّ الدولية
العالم؛ يف نسبيٍّا حديثًا ًرا تطوُّ عامليٍّا الشاملة الدول و«منظومة» اإلقليمية الدولة تَُعدُّ
الحديثة اإلقليمية الدول منظومُة ظهرْت املايض، يف مشابهٍة سوابَق وجود من الرغم فعىل
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واملحتَملة املحلية املشكالت من لعدٍد جزئيٍّ عميلٍّ كحلٍّ بدايتها يف الحديثة أوروبا يف
وقد الرأسمالية. إىل اإلقطاعية من املدى الطويلة االنتقالية بالفرتة املرتبطة تاريخيٍّا،
مثل املعاهدات، من عدٍد يف الحرصية السيادة فكرة عن مكانيٍّ كتعبرٍي اإلقليمية ِصيَغِت
.(٢٠٠٣ تيشة ٢٠٠١؛ (كريسنر (١٧٠٣) أوترخت ومعاهدة ،(١٦٤٨) وستفاليا معاهدة
املنظمة املكانية األداة لتصبح — أخرى أعواٍم بضعة ثم — عام ٣٠٠ استغرق األمر ولكن
التاريخية العاملية العمليات فْهُم بها يمكن التي الكيفية من وجزء كوكبي. مستًوى عىل
فهمها هو الوطني؛ والتحرير االستعمار، وتصفية واالستعمارية، باإلمربيالية، الخاصة
الشعوب عىل اإلقليمي الطابع ذات الدولة لهياكل واالنتقائيَّ التدريجيَّ الفرَض باعتبارها
الخلفاء جانب من األمور لهذه االنتقائي القبول أو والتكيُّف واملقاومة، األوروبية غري
ظاهرًة كانت السيادية اإلقليمية الدولة أن نتذكر أن املهم فمن األمر، كان وأيٍّا القوميني.

عاًما. ٦٠ من ألقل عامليًة
كشكٍل «السيادة» بمفهوم وثيًقا ارتباًطا الفكري اإلطار هذا يف اإلقليم يرتبط
أن والحق .(١٩٩٠ ومندلوفيتش ووكر ١٩٩٩؛ (كريسنر السلطة أشكال من خاصٍّ
تكون أن الشكيل، الصعيد فعىل الحديث؛ اإلقليم عن لالنفصام قابلٍة غريُ الحديثَة السيادَة
من ٍل تدخُّ أيَّ تعاني وال إقليمي، حيٍز داخل مطلقًة سلطًة تمتلك أن يعني سيادة» «ذا
هذا من ل تدخُّ وأيُّ السلطة، حدوَد تُقرِّر الحيز وحدوُد الحيز، هذا خارج أطراٍف أي ِقبل
أن املفهوم من لذلك، وجودها؛ استمرار يهدد ثَمَّ ومن الدولة؛ سالَم يهدِّد أنه يُفَهم القبيل
ومفهوم الرضورة. تقتضيها وسيلٍة بأي الدفاع حقِّ استخداَم ز يُحفِّ اعتداءٍ أو تدخٍل أي
الذاتية السيادية الدول بني املساواة يستتبع الشكيل»، الصعيد «عىل اإلقليمية، السيادة
«عىل أما املتحدة. والواليات واملكسيك، وسيشل، أوزبكستان، مثل: استقاللها، عن اإلعالن
شأنه من للدول، إقليميٍّا ع ومتنوِّ تاريخيٍّا متغريِّ هرمي تدرُّج فيوجد العميل»، الصعيد

.(١٩٨٩ (كالرك الشكلية املساواة هذه تعقيد
اإلقليم بشأن االفرتاضات من عدًدا تقليدي نحٍو عىل الدولية العالقات َوضَعت وقد
الحديث «الشكل بأن الدولية العالقات تسلم أسايس، نحٍو عىل ولكن، بالسيادة؛ وعالقته
(روجي واملتعارضة» املتصلة املساحات تفصل ثابتٍة خطيٍة حدوٍد عىل قائٌم … لإلقليمية
بني مبهمٍة وغري واضحًة اختالفاٍت تُميز الحدود هذه أن املفهوم ومن .(١٦٨ ،١٩٩٣
الحدود، وهذه واألجنبي. وامُلواطن والخارجية، املحلية والعالقات والخوارج، الدواخل
والحدود اإلقليم وبساطة ووضوح الحديثة. االجتماعية الحياة فئات أهم بني من بالطبع،
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هذه م تتفهَّ الدولية العالقات نظرية ولكن السيادية. السلطة وقطعية وضوح يضمنان
هذه من تنبثق أنها يُتخيَّل التي التداعيات وفْهُم ما، نوًعا خاصٍة بطرٍق أيًضا الحدود
العالقات نظرية مضموِن جلُّ هو ،(١٩٩٨) أجنيو تعبري بحسب املكانية»، «الكينونة

الدولية.
أعمق؛ آَخر معنًى الدولة لحد يكون الدولية العالقات بنظرية الخاص الخطاب يف
أي طول عىل الواقعة النقاط أو الرشعية للسلطة الخارجية الحدود يُميِّز ال فهو
االختالف يُميِّز أيًضا بل فحسب، املتجاورة السيادية ذات الدول عنده تتَِّصل خطٍّ
يُشري متخصص مصطلح املقام هذا يف والفوىض و«الفوىض». «املجتمع» بني املطلق
تُشري «السيادة» كانت إذا ولكن السيادة. «غياب» إىل له، استخداٍم أبسط يف ببساطة،
«مجال كان وإذا ،(٢٣٨ ،١٩٨٨ (آشيل ومتماسك» متجانٍس سيايسٍّ «نظام إىل ضمنًا
الرباعة درجات أقىص إىل املجتمع فيه يصل الذي املجال هو … املحلية السياسة
االلتباس من مجاٍل إىل تُشري املقابل، يف «الفوىض، فإن ٤١٢)؛ ،١٩٨٧ (آشيل والكمال»
يف السيادية للدولة املحض الوجود يضع قد واملخاوف املخاطر من مجاٍل والالتحديد،
مفهوًما فقط تفرتض ال الدولية العالقات نظرية إذًا، .(٢٣٨ ،١٩٨٨ (آشيل خطر»
اإلقليم تحويل إىل أيًضا تميل ولكنها وثابتًا)، ومغلًقا واضًحا (بوصفه لإلقليم بعينه
النظام/الفوىض، لتعيني خرائط وضع بواسطة ع التفرُّ ثنائية مصطلحاٍت إىل بقوٍة
الحدود عرب ذلك إىل وما والسياسة/السلطة، والوجود/الغياب، والهوية/االختالف،

وواضحة. ملموسًة االجتماعية الحياُة خاللها من تصبح التي واملساحات
مبالًغا تبسيًطا الدولية العالقات لنظرية اإلقليمية الرؤية يبسط التوصيف هذا ولكن
عىل انطباقه من أكثر النظرية هات التوجُّ بعض عىل بسهولٍة ينطبق الرأي فهذا فيه؛
املجال مؤرخو يه يُسمِّ ملا حياًة بالفعل أعطت ه التوجُّ هذا ودفاعات وانتقادات غريها.
ووكر ١٩٩٥؛ سميث ١٩٨٢؛ (مجروري و«املثاليني» «الواقعيني» بني الكربى» «املناظرة
الدول جميع فيه تكون الدويل»، «الجانب يف تفكرٍي أسلوب هي و«الواقعية» .(١٩٨٩
.(١٩٩٦ بوزان ١٩٩٢؛ (براون الصلة ذاَت الوحيدَة الفاعلَة الجهاِت هي السيادية
بالشئون الخاصة الخطاب وأساليب الواقعية الدولية للعالقات األساسية والشواغُل
موضوعات َة ثَمَّ والنظام. واألمن السلطة هي بها؛ املرتبطة الخارجية والسياسة الخارجية
أو ما بدرجٍة صلٍة ذات غري األخالق، أو العدالة مثل الدول، بني للعالقات مرجحة أخرى
تُشكِّل ربما التي «املجتمع»، أو «السياسة» مثل األفكار أن يُعتَقد أخرى، ومرًة بأخرى.
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وهذا الدول؛ «بني» العالقات عن كبرٍي حدٍّ إىل غائبٌة الكوكب، أخالقيات أو لعدالة األساس
«الفوىض». معنى هو

«الليربالية»، بعضاألحيان يف ه التوجُّ هذا ى يُسمَّ كما أو — «املثالية» تعمل املقابل، يف
غياب يف للدول دويل» «مجتمع قيام إمكانية تأكيد عىل — «اليوتوبية» أو «التعددية»، أو
إمكانيًة األقل عىل هناك أن األسلوب بهذا املفكرون ويرى .(١٩٩٦ (ليتل السيادة
وشامٍل عامٍّ ومفهوٍم عامٍة أخالقيٍة بالتزاماٍت أشبه) (بيشءٍ الدولية العالقات لدعم
(الواقعيني) «الجماعاتيني» بني اختالف بأنه االختالَف براون كريس ويصنف للعدالة.
من أمميٍّ معياريٍّ عامليٍّ نظاٍم تحقيق باإلمكان يكون قد عمليٍّا، (املثاليني). و«األمميني»
خالل ومن املتحدة، األم أو األمم عصبة مثل دوليٍة منظماٍت وتنشيط تأسيس خالل
بحقوق املتعلقة كتلك األطراف املتعددة االتفاقيات أو الدولية» «األنظمة وتقوية زيادة
كريسنر ١٩٩٧؛ وآخرون (هاسينكليفر النووية األسلحة انتشار وحظر والبيئة، اإلنسان،
عليها. ويؤكدون اإلقليمية للسيادة الجوهريَة األهميَة املثاليون يدرك بالطبع .(١٩٨٣
التعاون لتشمل املناقشة موضوعات توسيع شأنه من دويل» «مجتمٍع افرتاض ولكن
األعضاء. للدول الداخلية الشئون يف اإلنساني ل» «التدخُّ يف املتمثِّلة املحتملة، والرضورة
أو اإلقليمية السيادة عىل عمليٍة قيوٍد فرض إىل تدعو قد ه التوجُّ لهذا أقوى صور َة وثَمَّ
مؤيدون وَضَعها األقوى النَُّسُخ فحتى عاملية؛ حكومٍة إىل السيادة سمات بعض ترحيل

.(١٩٩٣ (جلوسوب موحدة عامليٍة حكومٍة لقيام
الدولية العالقات إطار داخَل املناظرات هذه تُصاغ أهدافنا تحقيق سبيل يف
مفاهيَم خالل من أعم)، منظوٍر من التقليدية الخارجية بالشئون الخاص (والخطاب
دول من مؤلَّفًة باعتبارها العامليَة اإلقليميَة املنظومَة الواقعيون فريى لإلقليم؛ متباينٍة
األبعاد ثنائي مستٍو تخطيٍط أساس عىل منظَّمة مكانيٍّا، ومحددة متعارضة سيادية
إىل تدريجيٍّا مًة مقسَّ العاملية للسلطة أقلمًة فيتخيَّلون املثاليون، أما والنفوذ. للسلطة
الدول؛ من عامليٍّ ملجتمٍع تأسيسيًة عناَرص السيادية األقاليم تَُعدُّ الصدد، هذا ويف طبقات.

الكثري هناك الدراسة، هذه يف ل التوغُّ مع أكثر سيتضح وكما ضخًما. إقليًما يُشبه فيما
عبارة به توحي قد مما أكثر اإلقليم من الصورتني هاتني بني املشرتكة العنارص من

الكربى». «املناظرات
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البرشية الجغرافيا (2-2)

الجغرافيا هو له، تقليديٍّ جوهريٍّ اهتماٍم محلَّ اإلقليم كان آَخر معريفٌّ ٌص تخصُّ َة ثَمَّ
املحوري اهتمامه خالل من األخرى املجاالت عن تاريخيٍّا نفَسه املجاُل هذا ميَّز البرشية.
ا مهمٍّ عنًرصا اإلقليم يَُعدُّ بالطبع الطبيعي. واملنظر والحيز، للمكان، االجتماعية بالفئات
األساَس املوضوعات هذه شكَّلت وقد البرشية، االجتماعية املكانية العالقات عنارص من
املتعددة األولية املجاالت من كنوٍع أي «مركب»؛ معريفٍّ كمجاٍل الجغرافيا ر لتصوُّ أيًضا
واستعراُض األخرى، املجاالت يف تنشأ التي املعرفة توليُف وظيفتُه االختصاصات،
الجانب عىل .(١٩٩٣ ليفينجستون ١٩٧٢؛ (جيمس املادي العالم يف بينها فيما العالقات
خالل من تشكيله يُعاد ما غالبًا صية، التخصُّ من ما نوًعا واضٌح شكٌل َة ثَمَّ كان اآلخر،
واالجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، السياسية، الجغرافيا مثل الفرعية املجاالت زيادة

. املرجوِّ التوليِف مستوى عن يكون ما أبعَد تكون ما غالبًا التي والحرضية،
أساسيٍّا اإلقليم يَُعدُّ معريفٍّ ٍص كتخصُّ الدولية العالقات وصف املمكن من كان إذا
يمكن ال رصيح، نحٍو عىل وبحثه تناُوله يتم ما نادًرا نفسه الوقت يف ولكنه إليه بالنسبة
خلََّف فقد نفسه؛ باملعنى ليس األقل عىل أو الجغرافيا، إىل بالنسبة نفُسه األمُر َي يَْرسِ أن
والوظائف، األشكال، حول املعرفة من كبريًا قدًرا األجيال َمرِّ عىل وراءهم الجغرافيون
سوف ولكن الحًقا، األمور هذه أتناول سوف والحدود. باإلقليمية املرتبطة والعمليات
العالقات يف معالجته عن تختلفان الجغرافيا يف اإلقليم ملعالجة عامتني سمتني أوًال أذكر
عالقته عىل لإلقليم التاريخي االستكشاف من األكرب الكمُّ ركََّز بينما األوىل: الدولية؛
آليات دراسة يف العرشين القرن منتصف يف الجغرافيني بعض َرشَع القومية، بالدولة
وتوسعة الدولة، داخل الحدود وتكوين الفيدرالية، مثل سياقاٍت يف الدولة» «داخل اإلقليم
.(١٩٨١ موريل ١٩٧٥؛ (ديكشيت ذلك إىل وما الدوائر، تقسيم وإعادة املدن، حدود
اإلقليم آليات ودراسة فحص يف يتمثَّل االجتماعية الجغرافيا يف تقليد أيًضا يوجد الثانية:
الحيز موضوع مع املوضوع يتداخل املقام، هذا ويف الدولة»، عن «البعيدة السياقات يف

.(١٩٨٣ (يل األعم االجتماعي
بمعالجة الشبه شديدَة الجغرافيا يف اإلقليم معالجة كانت الُقْرب، ناحية من
األساسية. االهتمامات من الجغرافية» «السياسة وكانت الواقعية، الدولية العالقات مجال
لعالقة التطبيقية الدراسة هي الجغرافية «السياسة لها، كوهني سول تعريف وبحسب
للجغرافيا واملعارص القديم التاريخني ويف .(١٧ ،١٩٩٤) بالسياسة» الجغرايف الحيز
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سني» املؤسِّ «آبائها من كواحٍد عموًما (١٨٤٤–١٩٠٤) راتزل فريدريك يُعَرف السياسية
يراها ربما لإلقليم رؤيًة صاغ األوروبي اإلمربيايل ع التوسُّ ذروة فخالل ١٩٩٨)؛ (باركر
آنذاك، أهميتها لها كانت التفسريات هذه أن غري األطوار، غريبَة املعارصون املراقبون
عاَلمه أن حقيقة من الرغم عىل والعرشين، الحادي القرن يف واستمرارية نفع لها وظل
تحديًدا الدائم نفعها يكمن ربما ولكن عدة. نواٍح من جذريٍّا اختالًفا مختلفان وعاَلمنا
ِقبل من سابًقا املفرتضة الراسخة الرؤية وتأكيد االختالفات، هذه «رفض» يف جدواها يف

العظمى. القوى لدى الدولة إدارة وخطاب الواقعية الدولية العالقات مجال
أطلق ا عمَّ أكاديمي، جغرايفٍّ إىل َل تحوَّ ل متجوِّ صحفي وهو راتزل، فريدريك َ عربَّ
يف أكَّد فقد .(١٩٩٦ أوتواثيل ٢٠٠٠؛ (هيفرنان الدولة إلقليم «عضوانيٍّا» مفهوًما عليه
«أننا عىل ([١٩٦٩] ١٨٩٦) للدول» املساحي النمو «قوانني بعنوان التي البحثية ورقته
من أكثر العضوي طبيعَة يُناقض يشء وال عضوية، طبيعٍة مع الدولة داخل نتعامل
السياسة إىل بالنسبة شعب، «كل ُمْرِدًفا: وكتب .(١٧ ،[١٩٦٩] ١٨٩٦) الصارم» التحديد
من جزءٍ عىل نفَسه بَسَط حيٍّا كائنًا يُمثِّل باألساس، ثابٍت حيٍز عىل قائم الجغرافية،
شاغر» بحيٍز أو مماثل، نحٍو عىل ممتدة حدود لها أخرى كائناٍت عن نفسه وميَّز األرض
به: املرتبط «شعبه» وإنما — الدولة — مؤسسة مجرد ليس هنا الحي والكائن (ص١٨).
«الحد ف للحدود؛ الجلدية النظرية عليه نُطِلق قد ما راتزل وضع وقد «أمة». أو «ثقافة»
كل يف ويشارك تحصينها، وكذا بنموها واملنوط بها، املحيط أو للدولة املغلق العضو هو
كانت حي، بكائٍن أشبَه الدولة كانت وملا (ص٢٣). ككائن» الدولة بها تمر التي التحوُّالت
مفهوم اإلقليمي ع والتوسُّ واملجازي. الحريف «النمو» نحو بيولوجيٍة شبه رضورة هناك
النمو «قوانني من واحد رقم القانون وينص الحضاري، النضج ملراحل نظريٍة إطار يف
أن يمكن الذي ما ولكن (ص١٨). ثقافتها» مع ينمو الدولة «حجم أن عىل املساحي»
التطوُّري املفهوم عىل املقام هذا يف راتزل يعتمد ما؟ ثقافٍة «حجم» عن الحديث يعنيه
أو «األدنى» الثقافات فيه ر، تتطوَّ ال أو ر، تتطوَّ قد الذي األنثروبولوجيا، أو للتاريخ
تكون املجازي ع التوسُّ وبمقتىض «نضًجا». أو ًما» «تقدُّ أقل أو أكثر ثقافاٍت إىل «األولية»
أكرب. مساحًة وتستحق تقتيض ثَمَّ ومن نضًجا؛ أقل ثقافٍة من أكرب نضًجا األكثر الثقافة
يف انحدرنا «كلما قال: ذلك وعن «الحضارات»، منزلة إىل يرتقي األخرية من والبعض
شبه الرضورات هذه أْضفْت وقد (ص١٩). أصغر» الدول تصبح الحضارة، مستويات
مطلع يف السيايس الجغرايف الخطاب عىل العلمية من بالغيٍّا مظهًرا التطبيعية الداروينية
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مفرداٍت راتزل فريدريك قدم «لقد مؤخًرا: الجغرافيني أحد ذهب وكما العرشين. القرن
مفرداٍت األملاني؛ لليمني العلم من هالٌة بها تحيط — آخر يشءٍ أي من أكثر — سياسيًة
بَحْربنَْي َلْت عجَّ أن شأنها من وكان ما، حيٍز يف وبرَّرتها، متطرفة، قوميٍة رغبٍة عن ْت عربَّ

.(٣٨ ،١٩٩٦ (أوتواثيل العرشين» القرن يف عامليتني
صامويل وضعه الذي األمريكي النص يف راتزل أفكار تأثري من بعٍض رؤية يمكننا
فالكنربج فان استخدم فقد (١٩٤٠)؛ السياسية» «عنارصالجغرافيا بعنوان فالكنربج فان
«الشباب» من يتدرَّج مقياٍس عىل «األمم» لرتتيب رصيٍح نحٍو عىل عضويٍّا ريٍّا تطوُّ نموذًجا
يجد لم ،١٩٣٩ عام كتبه النصالذي هذا يف «الشيخوخة». إىل «النضج»، إىل «املراهقة»، إىل
أما وفرنسا. الربيطانية، واإلمرباطورية املتحدة، الواليات هي: «ناضجة» دوٍل ثالِث سوى
الديناميكية» «طبيعتها ب واتَّسمْت مراِهقة دوًال فكانت املقابل، يف واليابان، وإيطاليا أملانيا
أن أمل عىل السيطرة، تحت إبقائها من بد «ال املراهقني، طبيعة إىل بالنظر ولكن (ص٩).
يف أمة، ألي املهمة الجوانب من (ص٩-١٠). السياسية» آرائها تخفيف عىل النضج يعمل
البيولوجي» باملعنى «مستخَدمة هنا الِعْرق ولفظة الِعْرقي، تكوينها فالكنربج، فان رأي
املضادة الثورة ألسباب أفضل «فهٍم إىل ل للتوصُّ فيها سعى رائعٍة فقرٍة ويف (ص٢٣٣).
املهن يف اليهود بروز إىل أشار املراِهقة، الثالث الرايخ جمهورية يف (ص٢٤٢) لليهود»
هو «ها أعدادهم. إىل بالنسبة لليهود االقتصادية للممتلكات النسبية والقيمة املختلفة،

للمشكلة»: الحقيقي السبب

غري صفات لهم اليهود أن حقيقة عىل قائًما ِعْرقيٍّا عداءً أحدهم يها يُسمِّ قد
اليهود أن حقيقة عىل قائمًة اقتصاديًة غريًة آَخر يها يُسمِّ وقد لآلخرين، جاذبٍة
األسلوب كان أملانيا، حالة يف بعينها. مجاالٍت عىل السيطرة عىل املقدرُة لديهم
املشكلة من أكثر العالم بقيَة استَفزَّ ما هو املشكلة مع به التعاُمل تمَّ الذي
(٢٤٣ ،١٩٤٠) ِكياسًة. أكثر تكون أن بالتأكيد أملانيا بمقدور كان لقد ذاتها.

الجغرافية «الرؤية أن عن كرينز مللحوظة تخيُّله يمكن توضيحيٍّ مثاٍل أفضل هو هذا ولعل
.(١٧٣ ،٢٠٠٣) ما» تحليًال تفرض رغبة دائًما فهي اإلطالق؛ عىل بريئًة ليست السياسية
الجغرافيا يف ملموسة عقبة ظهرت التفكري، من النمط لهذا مباِرشٍة وكنتيجٍة
عن السيايس الطابع «إزالة» كيفية يف املشكلة هذه تمثََّلْت القرن، منتصف يف السياسية
يشء أو «املوضوعية»، ب أشبه يشءٍ تحقيق أجل من والحيز السياسة بشأن العلمية املعرفة
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هارتشورن. ريتشارد تأثريًا امُلصِلحني أكثر بني من وكان املرشفة. «العلم» بصفة جدير
السياسية» الجغرافيا يف الوظيفي «املنهج بعنوان بحثًا ألََّف الذي هارتشورن، سعى
لإلقليم، متحيٍِّز غري تحليٍل تقديم إىل الثانية، العاملية الحرب أعقاب يف ([١٩٦٩] ١٩٥٠)

اه. سمَّ كما سيايس» منظم «حيز أو
العالقات عىل وخالصٍة كاملٍة سيطرٍة «إرساء هي الدولة مهمة أن إىل ذهب وقد
وباإلضافة عليهما»، والحفاظ والنظام، القانون َوْضع بسيطة: بعبارٍة الداخلية؛ السياسية
أو محليٍة والءاٍت أي مناَفسة يف أقاليمها، كل يف الناس لدى األسمى الوالء «تأمني هذا إىل
وأكَّد .(٣٥ ،[١٩٦٩] ١٩٥٠) خارجي» إقليٍم أو دولٍة ألي مطلقٍة معارضٍة ويف إقليمية،
أقل بٍة متشعِّ مناطَق دمج كيفية هي دولٍة أي تُواِجهها التي واملستمرة األوىل «املشكلة أن
الجغرافيا يف ص املتخصِّ تُواِجه التي املشكلة إن (ص٣٥). اٍل» فعَّ كلٍّ يف انفصاًال أكثر أو
و«النابذة» (ص٣٨) «الجاذبة» للقوى النسبية القوة نقاط تقييم يف تكمن السياسية
تحليًال يستلزم وهذا عليها. وتؤثِّر بعينها إقليميٍة دولٍة داخل تعمل التي (ص٣٦)،
دراسٍة خالل من هذا إجراء يتم وقد بالخارج. الكل وعالقات بالكل، األجزاء لعالقات
الوظيفية. بالكفاءة التنبُّؤ أجل من املقرتحة األقاليم فحص خالل ومن القائمة، لألقاليم
عن استعاض فإنه للدولة، طبيعيًة وأقل اجتماعيًة أكثر مفهوٌم لهارتشورن كان وبينما

الفيزياء. ِعْلم من باستعاراٍت البيولوجية االستعارات
سالسل مثل الطبيعية، السماُت هارتشورن ذكرها التي النابذة القوى بني من كان
ع وتنوُّ (ص٣٦)، ودود» غري شعب وباألخص مختلف، «شعب ووجود واملسافة، الجبال
إْن خاصًة األمور، وهذه إقليميٍّا. عنه معربَّ االقتصادي النشاط أو الديانة أو اللغة يف
تتصدَّى قد التي الجاذبة القوى وأهم اإلقليمية. السالمَة تُنهك أن يمكن مجتمعًة، كانت
الوجود سبب أو (ص٣٨)، الدولة» «فكرة هارتشورن عليه أطلق ما هي األمور لهذه
الحفاظ أو إلنشائها يسَعْون الذين هؤالء عقول يف الدولة» «فكرة تُوَجُد ربما الدولة. لدى
أن فقط يمكن بعينها دولٍة فكرَة إن بل عامة؛ عامليٍة دولٍة فكرة توجد ال ولكن عليها،
«ملاذا غرار: عىل أسئلٍة عن اإلجابة إىل البحث ويميض مفصل. بحٍث خالل من تُكتَشف
ألفغانستان املختلفة األجزاء تربط دولٍة فكرِة «أيُّ لبنان؟»، توجد «ملاذا فنزويال؟»، توجد
بعينها بدولٍة الخاصة الدولة» «فكرة كانت إذا ا عمَّ حينئٍذ أحدهم يتساءل قد مًعا؟».
من كان إذا ما أو إقليميٍّا، تفكِّكها أن شأنها من التي النابذة القوى لصدِّ يكفي بما قويًة
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واملثري التقسيم. أو االنفصال لدعم يكفي بما قويًة تكون أن مضادٍة دولٍة لفكرة املمكن
الذي بالعراق يتعلَّق الدولة لفكرة ساقه الذي املثال أن األخرية، األحداث ظل يف األمر، يف

يف: ًال متأصِّ وجوده» «سبب كان

واالقتصادية االسرتاتيجية األهمية ذات العظمى القوى ِقبَل من االعرتاف (١)
املطرودة العربية للقومية مكاٍن لتوفري الحاجة و(٢) الرافدين، بالد بمنطقة
املبني صيغَة (الِحْظ إقليٌم س أُسِّ االعتبارين هذين أساس وعىل سوريا. من
جنب إىل جنبًا املستقرة، العربية والفرات دجلة سهول منطقَة يضمُّ للمجهول)
اختالفها، من الرغم عىل لها املتاخمة والصحراوية الجبلية القبائل مناطق مع

(٤٠ ،[١٩٦٩] ١٩٥٠) منفصلة. عربيٍة كدولٍة الكلُّ لينشأ

روا طوَّ قد العراقيون كان إذا ما لتحديِد املرء يحتاج «سوف التنبُّؤ: سبيل عىل وأضاف
(ص٤٠). ال» أم الحني ذلك منذ بحقٍّ قوميٍّا مفهوًما

الحدود»، عن «دراسات يف القرن منتصف حقبة من آَخرون جغرافيون انخرط
واملراجعات الحدودية، والتغريات الحدودية، بالنزاعات يتعلق فيما حالٍة دراساُت وُقدِّمت
ثانويٍّا موضوًعا هذا كان وإْن ذلك، إىل باإلضافة والتقسيم. الضم مثل األخرى الحدودية
ن تتضمَّ التي كتلك «الداخلية»، الحدود تحليل يف الجغرافيني بعض بدأ قاطع، بشكٍل
العمليات وكذا املحلية، والحكومات الكربى الحرضية واملناطق املتحدة الواليات واليات
يف تُنظَّر ال العادة يف كانت األمور هذه أن غري السياسية؛ الدوائر تقسيم بإعادة املرتبطة

اإلقليم. إطار
البرشيني الجغرافيني معالجة إطار يف اإلقليم كان العرشين القرن سبعينيات قبل
نحٍو عىل مهتمني بدورهم كانوا الذين السياسيني، الجغرافيني عىل يقترص يكاد مجاٌل له
جون البارز الجغرايف استطاع ،١٩٧٣ عام أواخر ومع القومية. بالدولة حرصيٍّ شبه
بتاريخ حرصيٍّ شبه اهتماًما فيه اهتمَّ اإلقليم»، «أهمية بعنوان كتاٍب تأليَف جوتمان
االتزان عدم حالة إطار يف ره تطوُّ تربيَر وحاَوَل الغربية، أوروبا يف للدولة التابع اإلقليم
سوف كما وقتئٍذ، ولكن املساواة». مقابل يف و«الحرية الفرصة» مقابل يف «األمن بني

. يتغريَّ بدأ قد البرشية الجغرافيا ص تخصُّ كان الفصل، هذا يف الحًقا نرى
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األنثروبولوجيا (3-2)

لهذه محوريٍّا موضوًعا اإلقليم يكن لم السياسية، والجغرافيا الدولية العالقات عكس عىل
أساسيٍة موضوعاٍت من كجانٍب يُدَرس كان أنه غري التقليدية، األنثروبولوجيا يف الدرجة
والنََّسب، الدم ورابطة املختلفة، الِعْرقيات بني والعالقات الثقايف، والتغيري الثقافة مثل
يف السيايس والتنظيم األرض، وحيازة املوارد واستخدام الرمزي، املعنى ومنظومات
الخاصة للتفسريات كمصدٍر أهميًة يُمثِّل إلينا وبالنسبة الدولة. قبل ما أو الالدولة مرحلة
يُشكِّل وبمقتىضذلك، السيادة؛ ذات الدولة عىل تُركِّز التي تلك خالف سياقاٍت يف باإلقليم

حداثًة. أكثر تنظرٍي إعادة لعمليات كمصدٍر أهميًة
التنظيم والحدود: الِعْرقية «الجماعات بعنوان املؤثرة بارث فريدريك مجموعة ركََّزْت
اإلثنوجرافية الحدود صنع آليات عىل رصيًحا تركيًزا الثقايف» لالختالف االجتماعي
فرضية عىل يرتكز اإلثنوجرايف االستدالل «ُجل أن: إىل بارث أشار فقد عليها؛ والحفاظ
التاريخية وروابُطها وحدوُدها الثقافات بني واالختالفاُت متقطع. الثقايف التبايُن أن
فلم بينها، الحدود وطبيعة العرقية، الجماعات تكوين أما االهتمام؛ من الكثريَ أُولِيت
الثقافية املساحات هذه تختلف .(٩ ،١٩٦٩ (بارث البحث» من مماثًال نصيبًا يَْلقيا
والجغرافيا. الدولية العالقات يف ُعولِج حسبما اإلقليم عن مهمٍة نواٍح من الحدود ذات
عىل واالستئثارية؛ اإلقصاء من أكثر ع والتنوُّ العزلة عىل ينَصبُّ األنثروبولوجيا يف والرتكيز
وممارسات الحدود ن تتضمَّ السلطة. استخدام من أكثر النسب الذاتية والعضوية الهوية
ينبغي األهم» و«الرتكيز واختالف. تَشابٍُه قضايا بشأنها والتفاوض الحدود عىل الحفاظ
املحتوى وليس املجموعة، يعرف الذي الِعْرقي «الحد عىل يَنَصبَّ أن — لبارث وفًقا —
تكون قد الحدود هذه بفعل املحددة فاملساحات (ص١٥). به» يحيط الذي الثقايف
«املضمون بتحرُّك تتحرَّك قد الواقع، يف إنها، بل ثابتة؛ مادية صيغة تكون، ال أو لها،
املكاني الثبات يفرتض منظوٍر من بالحدود، الخاصة املمارسات هذه ومثل الثقايف».
و«اإلقليم» «الحد» كان ربما أو بالرضورة؛ إقليميًة ال تكون أن شأنها من لإلقليم،
تعارًضا يرى ال الذي ذلك آَخر، منظوٍر من أنه غري مجازيًة. األكثر بمعنيَيْهما يُستخَدمان
عىل تحيد بطرٍق اإلقليم يف التفكري من االحتمالية تنبع واإلقليم، ل التنقُّ بني بالرضورة
علماء بعض بحث املثال: سبيل عىل الدولية؛ العالقات نموذج عن إثارًة أكثر نحٍو

64



وخارجه املعريف اإلطار داخل اإلقليم

والرعويني، الثمار، وجمع الصيد مجتمعات بني واإلقليمية اإلقليم آليات األنثروبولوجيا
ربما املجتمعات من النوعيات هذه ألن نظًرا األوىل؛ للوهلة ًا ُمحريِّ ذلك يبدو قد والبدو.
قد أخرى، مرًة ولكْن املستقرة. املقيمة بالشعوب مقاَرنًة بالرضورة إقليميٍة «غري» تَُعدُّ
حول متمركٍز أو السذاجة بالغ مفهوٍم عىل ترتَّبَْت نتيجًة كونه إىل أقرَب اللغز يكون

لإلقليم. الدولة
بعنوان راو وأبارنا كازيمري مايكل تأليف مهمٍّ ٍح منقَّ كتاٍب يف املساهمون ويبحث
وصائدي الربيني، الصائدين مجتمع بني واملكانية االجتماعية الحدود واإلقليمية: ل «التنقُّ
كان املثال: سبيل عىل تحديًدا. املسألة هذه يف ،(١٩٩٢) والرحالة» والرعويني، األسماك،
النحو عىل أفريقيا جنوب يف والصيادين الثمار جاِمِعي بني لإلقليمية برنارد آالن وصف

التايل:

وجمع الصيد مجتمع أو البوشمن، قبائل لدى املحفوظة االجتماعية الحدود إن
والدم، النسب وعالقات والثقافة للغة وفًقا محدَّدة أفريقي؛ الجنوب الثمار
جماعٍة وبني البوشمن، وغري البوشمن بني القائمة تلك الحدود هذه وتضم
عاٍت تجمُّ وبني البوشمن، من معينٍة مجتمعاٍت وداخل البوشمن، من وأخرى
والحدود والعائالت. واملجموعات روابط)، تَْجَمعهم َمن (أْي خاصٍة عنقوديٍة
دائًما ليست أنها إال ما، بدرجٍة الحدود هذه مع مواٍز خطٍّ يف تسري املكانية
الحيز استخدام ومفاهيم اإلقليم إىل الدخول حقوق عىل تعتمد فهي متطاِبقة؛
الحدود عىل الحفاظ جوانب وبعض املالئمة. السلوك بأنماط يتعلق فيما
الجوانب بينما البوشمن، من معينٍة طوائَف عىل تقترص واالجتماعية املكانية
الربي الصيد مجتمع أو البوشمن أفراد جميع بني مشرتكة تكون األخرى
أوسع مجموعٍة سياق يف توجد اإلقليمية أن إىل وبالنظر عموًما. الثمار وجمع
يف البحث يكون أن بد فال األفراد، وبني والبيئة اإلنسان بني العالقات من
هذه ضمن ألهميتها مربًرا الثمار وجمع الصيد مجتمع داخل اإلقليمية مسألة

(١٣٧-١٣٨ ،١٩٩٢) العالقات. من األكرب املجموعة

العملية التفاصيل إبراز شأنها من إثنوجرافيٍة حساسيٍة أي أن أيًضا نالحظ قد
«الدولة». ب املتعلقة العامة النظريات يف عادًة يحدث ما يفوق نحٍو عىل الحياتية للعوالم
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الخاصة اآلليات من بعًضا ميجرا، أندزاي وهو املجموعة، هذه يف آَخر ُمساِهم ويناقش
الرشقية: بأوروبا الروما طائفة داخل لإلقليمية

األساسية االقتصادية االجتماعية بالوحدة يتصل لإلقليمية خاص شكٌل َة ثَمَّ
مفهوم يكن لم «تابور». ب البولندي السياق يف املعروفني الة الرحَّ «الغجر» ل
مجموعًة يطابق بل واحدة، إداريٍة أو جغرافيٍة منطقٍة عىل ينطبق هنا اإلقليمية
ما مجموعٌة — فيها تُوَجد أن استطاعت أو — فيها وِجَدت التي األماكن من
كلما الذهن إىل يُستدعى فكان بعينها؛ لحظٍة أي يف ماديٍّا وجوًدا التابور من
متنقلٍة منطقٍة إىل أقرَب كان ثَمَّ ومن ما؛ مكاٍن يف أعضاؤها واستقر حدث
طوائف ِقبل من يُحرتَم كان الذي األولوية حقَّ هو أساسها كان ة. متغريِّ أو
التفاوض كان إذ مؤقتون»؛ ك «مالَّ بأنهم شعور ووجود األخرى، «التابور»
(٢٦٨ ،١٩٩٢ وراو كازيمري يف (ميجرا، املحلية. السلطات مع جزئيٍّا يحدث

باكستان لشعوب املتنقلة» «األقاليم برالند جوزيف يناقش التحليل، من أدقَّ وبقدٍر
املتنقلة: باكستان مجتمعات أنحاء جميع يف إنه يقول فكتب الة؛ الرحَّ

بنيًة البوكي د تُحدِّ حيث («بوكي»)، الخيمة هي األساسية االجتماعية الوحدة
الثقايفَّ املفهوَم أيًضا وتضم وواضحة؛ قاطعٍة مكانيٍة بحدوٍد فعليًة ماديًة
املقيمني. واألبناء وزوجها أنثى من املؤلَّفة األساسية االجتماعية للوحدة األوسَع
اإلقليم أو املجال هو املبارش والخارجي الداخيل الحيز يَُعد استقروا، وأينما
«ديرا»، تُشكالن فإنهما مًعا، أكثر أو خيمتان ترتحل وحني ألفرادها. الحرصي
من يتعاونون أفرادها أنَّ حدِّ إىل بحٍت نحٍو عىل مشرتكًة «الديرا» وتكون
االنسجام ويعزِّزون املخيم، مواقع حول املكانية الحدود عىل الحفاظ أجل
،١٩٩٢ (برالند املحلية. األسواق حول والخربة املعرفة ويجمعون والتجانُس،

(٣٨٦ ،٣٨٣-٣٨٤

مؤقت: مخيٍم لتكوين ما موضٍع يف «الديرا» من عدد يرتكز قد األحيان بعض ويف

ممكنٍة أقىصمسافٍة عىل «ديرا» كل تحافظ سوف املتاحة املفتوحة املساحات يف
كلَّ يفصالن محددان وحيٌز محيٌط مخيٍم لكل فيكون … األخرى وبني بينها
«الديرا»، أفراد أن غري هذا؛ يَرْوا أن الغرباء عىل الصعب من األخرى. عن «ديرا»
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يف تقع مناطَق حدود عن بيقظٍة ويدافعون سون يؤسِّ الخيام، حراس وخاصًة
(٣٨٨-٣٨٩ ،١٩٩٢) تخييم. منطقِة كل بني تقريبًا املسافة منتصف

عناَرص تحوي األنثروبولوجيني هؤالء ِقبل من املستخَدمة اإلقليم رؤية أن جليٍّا يبدو
بجوانب وتُحدَّد تُحدِّد محدودة مساحات فهي َقبل؛ من استعرضناها أخرى لرًؤى عديدًة
والسلطة. النفوذ آليات أو الدفاع، ن وتتضمَّ تفضيليٍّا تقتيضدخوًال التي واالختالف الهوية
طرق عن األقاليم هذه بها تختلف التي بُل السُّ تأتي الوضوح، من نفسه القدر عىل ولكن
ويمكنها ما، نوًعا زائلٌة األقاليم وهذه نموذًجا؛ السياديَة الدولَة تعتمد التي التقليدية الفهم

تتحرك. أن بالفعل
األنثروبولوجيا، علماء ِقبل من ُدِرست التي لإلقليم تقليديًة األكثر األشكال من لعل
غري الشعوب بني العريف والقانون األرايض لحيازة املحلية بالنظم املرتبط الشكل ذلك هو
بالرضورة يتخلَّلها الغرب، يف الحرة امللكية نظم ذلك يف بما األرايض، فحيازة الغربية؛
حديثه يف سيلتو بول كتب فقد «حقوق». إىل بصعوبة، كان وإْن يُرتَجم، ما أقلمة
ومشكلة بالحدود األرض حقوق «تتعلَّق قائًال: الجديدة غينيا بابوا يف الووال شعب عن
الناس فيها يُعربِّ التي الرئيسية امليادين من األرضواحًدا حقوُق وتَُعدُّ اإلقليمي، التعريف
القرابة بصالت املحددة االلتزامات سيطرة ظل يف لونها ويفعِّ والُهِويَّة، القربى صالت عن
اإلثنوجرافية الدراسات طريق عن للغرب، ويتبنيَّ .(٣٣٣ ،١٩٩٩) الدخول» قواعد عىل
اإلقليم وممارسة لتخيُّل الطرق من ومتنوعٍة ضخمٍة مجموعٍة وجوُد باألرض، املتعلقة
السياسية؛ والجغرافيا الدولية العالقات ص تخصُّ ِقبل من سابًقا املفرتضة تلك عن بعيًدا
اإلقليمية عنارص تَُعدُّ التي — لألرض الُعْرفية الحيازة وممارسات والصور فالقواعد
املادية العوالم يف ف الترصُّ وأساليب الحياة أساليب عن لالنفصال قابلٍة غريُ — املحلية
دراستَنا األرض حيازة لتناُول األنثروبولوجيُة املناهُج تنقل كذلك واالجتماعية. والرمزية
هو ما لكلِّ املعاني من أوسع مجموعًة وتفتح الدولة، حول املرتكزة املفاهيم عن بعيًدا
الخاصة املحلية للسياسة اإلثنوجرافية الدراساُت أيًضا بأهميٍة يحظى ومما سيايس.
إىل ونقلها تخصيصها أو استغاللها أو الحقوق عىل بالحصول يتعلَّق فيما باألرض
،(١٩٨٦ موور ١٩٧٩؛ (بيندا-بيكمان اإلقليمية النزاعات بآليات وكذلك بعينها، أماكن
عهد يف املحيل والقانون لألرايض العريف القانون بني بالرصاعات املتعلقة والدراسات
،(٢٠٠٠-٢٠٠١ توكانسيبا-فاال، ١٩٩٩؛ (بيندا-بيكمان االستعمار بعد ما أو االستعمار
الجماعية والزراعة األرايض، استصالح بعمليات املرتبطة اإلقليمي التشكيل وعمليات
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التنمية ومرشوعات الجنسيات املتعددة الرشكات واخرتاق الجماعية، الزراعة وتفكيك
.(١٩٩٨ وبريكيز يتمان ١٩٩٨؛ وستيوارت (سرتاذيرن محلية مناطق يف للدولة التابعة
مفاهيَم األنثروبولوجي الخطاب يحرك والجغرافيا، الدولية العالقات مع باملقارنة
«بقية إىل الغرب من الرتكيز نقل خالل من يُقدِّم أنه األول: اتجاهات؛ ثالثة يف اإلقليم
املمارسات من أوسع مجموعًة — واملستعمرات اإلمرباطورية مناطق إىل — العالم»
ينقلنا «الُعْرفية»، املمارسات فحص خالل من أنه الثاني: البرشية. اإلقليمية والعمليات
االنتباَه ه يُوجِّ عندما حتى اإلقليم، عن الوحيد التعبري هي الدولة أن فكرة عن بعيًدا
بواسطة أنه الثالث: للدولة. الخاضعة وغري للدولة الخاضعة األشكال بني العالقة إىل
داخل اإلقليمية لآلليات وعميقًة دقيقًة تحليالٍت يُقدِّم املفصلة، اإلثنوجرافية الدراسات
ر تطوُّ مع اإلقليم تداُخل إىل ضمنًا تُشري بوسائل والطرق، والحدائق والحقول القرى

اإلنسانية. الحياة

االجتماع علم (4-2)

مفاهيَم عىل تقليديٍّا األنثروبولوجيا مقابل يف االجتماع علم مجال تميُّز من جزء اعتمد
وبالتبعية عاصمة/مستعمرة)، العالم، الغرب/بقية (هنا/هناك، واإلقليم للحيز بها ُمسلٍَّم
املجتمعاِت اصطالًحا، االجتماع، علماء يدرس بالُهِويَّة. تتعلَّق بها ُمسلٍَّم مفاهيَم عىل
ُمشاِبهٌة، االجتماع علم خطاب يف اإلقليم مفاهيم ولكن إليها، ينتمون التي الحديثَة
من مستَمدٍة مهمٍة بتعديالٍت ذلك كان وإن األنثروبولوجيا؛ يف لنظريتها عدة، نواٍح من
بني والعالقة التفرُّد املثال: سبيل عىل الحداثة؛ تميُّز تُِربز أنها املفهوم من التي السمات
اآلثاُر املوازيِة املوضوعاِت ومن واالنحراف. الطبقي، والتقسيم والتمدُّن، واملجتمع، الفرد
— املثال سبيل عىل — ١٩٨٥ عام الصادر كوهني أنتوني فعمل للحدود؛ الجوهريُة
املجتمع وعَي «إن يقول: كتب فقد بارث؛ فريدريك لعمل العام، التوصيف يف مشابٌه،
أشخاٍص بواسطة كبرٍي حدٍّ إىل ذاتها حدِّ يف س تتأسَّ التي الحدوِد حدوده، بإدراك محاٌط
األخص عىل سائدٌة باإلقليم املتعلقة واملناقشات .(١٣ ،١٩٦٩) التفاُعل» من حالٍة يف
عاملا يذهب وكما و«أراضيهم». الحرضية الشوارع لعصابات االجتماع علم معالجات يف
قريٍب (أرض) حيٍّ يف ما لعصابٍة تهديٍد «توجيه فإن وينكل، وفان ديكر االجتماع
حيِّهم، لعصابة االنضمام إىل الشباب ويدفع العصابة، تضاُفر زيادة إىل يؤدِّي جغرافيٍّا،
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،١٩٩٦ وينكل وفان (ديكر لريتكبوها» كانوا ما ربما عنٍف أعمال يف التورُّط من ويُمكِّنهم
اإلقليم عن العنيف الدفاع َع توقُّ باديال، فليكس وهو آَخر، اجتماٍع عاِلم ويناقش .(٢٢

وأيًضا: درسها، التي العصابات بني

أفراد فجميع األرض؛ عن للدفاع املستخَدمة العنف بأعمال املرتبطة الواقعية
تُقابَل سوف أرضهم عىل هجماٍت أي بأن بداهًة يُسلِّمون تقريبًا العصابات
العصابة أفراِد ألرِض انتهاكاتهم مع سيحدث مثلما عنيفة، باستجاباٍت
عىل يدور بالعصابة الخاصة األرض عن للدفاع الحاجة عن والحديث املناِفسة.
الدفاع أعماَل كثريًا يفوق نحٍو عىل العصابة أفراد بني ودائٍم منتظٍم أساٍس
إىل الغرباء املتطفلني تهديد ضد الرمزي اليقظة مناُخ يؤدِّي وبذلك الفعلية؛
املرتبط (واملفرط)، التعبريي العنف الستخدام وإعدادهم مًعا العصابة توحيد

(١١٤ ،١٩٩٢) املعادية. العصابات ضد األم اإلقليم عن بالدفاع غالبًا

دورية يف نُِرش مهمل»، اجتماعي بُْعد «اإلقليمية: بعنوان وسكوت لليمان مقال َة ثَمَّ
اجتماعيٍّ مفهوٍم لصياغة املحاوالت إحدى من كان ،١٩٦٧ عام بروبلمز» «سوشيال
س أسَّ املقال هذا يف االجتماعية. للحياة العميقة الجزئية اإلقليمية عىل يُركِّز لإلقليم ٍد محدَّ
أنماطها بني من وكان نة، املتمدِّ الحديثة أمريكا يُميِّز لألقاليم نموذجيٍّا تصنيًفا الكاتبان
ولكن الدخول، بحرية الفرد فيها يحظى التي املناطق «تلك العامة»، «األقاليم األساسية:
.(٢٣٧ ،١٩٦٧) املواَطنة» حق من به يتمتع ما بمقتىض ف، الترصُّ حرية بالرضورة ليس
فإن النحو، هذا وعىل االجتماعية، الهوية قرينة هذه الدخول حرية فإن ذلك، ومع
األشخاص من معينة فئات «وهناك املجتمع. يف كاملة بعضوية يتمتعون ال الناس بعض
(ص٢٣٨). داخَلها» ٍد محدَّ ونشاٍط العامة األماكن إىل محدوٍد دخوٍل حقَّ فقط يُمنَحون
وإْن الِبيض، أحياء أرصفة عىل بتؤدٍة يسريون الزنوج يُشاَهد «لن املثال: سبيل عىل
توجد ثم الشوارع.» تحت الرصف مواسري برتكيب يقومون وهم يُشاَهدون قد كانوا
وإحساٍس نسبيٍة ٍف ترصُّ بحرية الدائمون املشاركون «يحظى وفيها األم»، «األقاليم
املرشدين، ومخيمات املؤقتة، األطفال نوادَي األمثلة وتضم املنطقة. عىل والسيطرة باأللفة
عىل يَنقل «قد للتوِّ املذكورة األقاليم هذه يف أنه إىل الكاتبان أشار وقد املثليني.» وحانات
إقليٍم إىل دخل قد أنه الجنس ملثيل الحانات إحدى زبائن بني واللغة امللبس نمُط الفور

عالماتي. أو أدائي جانب لها اإلقليمية أن إىل يُشري وهذا (ص٢٤٠). أم»

69



اإلقليم

تفاُعٍل «أي أن وسكوت ليمان الَحَظ عمًقا، أكثر مقياٍس عىل اإلقليم عىل وبالرتكيز
تطوق الحدود هذه ومثل االجتماعي». الغشاء من نوع أو مرئي، غري حد به يحيط
«أقاليم توجد وأخريًا، مميز». نحٍو عىل ة وهشَّ «متنقلة األقاليم وهذه تفاعلية»، «أقاليم
ويدخل للجسم». الترشيحي الحيز أو اإلنسان بجسم املحاط الحيز تشمل التي الجسد،
الوصول حق «إن يقوالن: كتبا وقد الجسد»، ومالمسة رؤية «حقوق الجسد أقاليم ضمن
واآلداب األصول يُطبِّق دام ما للزوج الحرصيَّ الحقَّ باعتباره إليه يُنَظر األنثى إىل
للحقوق واضٍح تبايٍُن عىل ضمنًا توصيفهم وينطوي (ص٢٤١). بوضعه» يتعلَّق فيما
تعاُرًضا تتعارض إليه») «يُنَظر عبارة (يف للمجهول املبني صيغة فاستخدام والسلطة؛
يُستنَد الحدودية املمارسات من نوع أيُّ أيًضا تتساءل وقد يُوَصف. ما مع للدهشة مثريًا
«اإلقليم هو «األنثى» ل الجسدي اإلقليم يكون وهكذا واآلداب»، األصول «يُطبِّق بعبارة إليه
اإلقليمية الحدود عن الخارج الحيز انتهاك عىل يُرصُّ شخٍص أي «إن «الزوج». ل األم»
بينما مثليٍّا، كونه يف ويُشتبه اللياقة بانعدام يُتََّهم قد نفسه؛ الجنس من آَخر لشخٍص
كذلك (ص٢٤١). لها» مربَِّر ال مألوفيٍة إىل املخنثني عىل املرغوبة غري االعتداءات تُشري قد
وأساليب — والتدنيس واالستباحة، التعدِّي، — االنتهاكات أشكال وسكوت ليمان يناقش

الحر»: «اإلقليم عن مفهوُمهما تاريخيٍة بأهميٍة يحظى ا وممَّ الفعل. رد

والُهِويَّة. والتميُّز للخصوصية فرًصا ويوفر املكان من الحر اإلقليم يُجتزأ
والتحكم املكان، عىل حدوٍد إضفاء عىل بالقدرة ف الترصُّ حرية فرص وترتبط
االنتهاك يؤثر حيث األمريكي املجتمع ويف عنها. اإلبعاد أو األقاليم إىل الدخول يف
السكان من معينة قطاعات تعاني تقريبًا، املجتمع أفراد جميع عىل اإلقليمي
من واملوقوفني والشباب والنساء الزنوج تحديًدا خاص، نحٍو عىل الحرمان من

(٢٤٨ ،١٩٦٧ وسكوت (ليمان األنماط. مختِلف

عليه يُطِلق ما األم اإلقليم انتهاك أو الحر اإلقليم غياب تجاه األفعال ردود بني من
إقليٍم عن بحثًا وتعديله الداخيل الحيز يف «التالعب به يقصدان الذي «االخرتاق»، الكاتبان
أو هلوسٍة عقاقريَ املعارص الجامعي الشباب يتعاطى «أحيانًا املثال: سبيل عىل حر.»
كما العالم» عن «الغياب (أو النفس داخل بهجرٍة القيام أجل من لإلدراك معطِّلًة عقاقريَ

(ص٢٤١). كثريًا)» يُقال
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الذي جوفمان، إرفنج البارز االجتماع عاِلم عمل يف يوجد قد مشابه منهج َة ثَمَّ
«أقاليم عن فصًال العام» النظام عن جزئية دراسات العلن: يف «العالقات كتابه يضم
لألشياء». «مجال أو «حافظة» أنه هو جوفمان، لدى لإلقليم، األفضل املفهوم إن النفس».
،١٩٧١) مللكيتها» املدَِّعي عنها والدفاَع حراستَها يتوىلَّ ما عادًة املجال هذا حدود «إن
األهمية ذات لألقاليم نموذجيٍّا تصنيًفا جوفمان يُقدِّم وسكوت، ليمان خطى وعىل .(٢٩
األمريكي للمجتمع الجزئية للسياسة بنيًة تعطي التي األقاليم بني ومن االجتماعية.

الحديث:

إليه آَخر فرٍد دخوُل يتسبَّب مكان أي بالفرد، املحيط «الحيز الشخيص: الحيز •
ويف االستياء، إظهار إىل به يؤدِّي ما عليه؛ اعتُِدي قد بأنه األول الفرد شعور يف

.(٢٩ ،١٩٧١) االنسحاب» األحيان بعض
عىل له، مؤقتٍة ملكيٍة ادِّعاءُ لألفراد يمكن الذي جيًدا ن املؤمَّ «الحيز املقصورة: •
حدوًدا يوفرون وهم يشء». ال أو «الكل مبدأ أساس عىل الحيازة تكون أن
،١٩٧١) بامللكية» مكانيٍّ ادِّعاءٍ تقديم أجل من وحصينة رؤيتها تسهل خارجيًة

.(٣٢-٣٣
يَُعدُّ فيما الجسم تغطي التي والثياب الجسم، يغطي الذي «الجلد الغالف: •

.(٣٨ ،١٩٧١) الذات» حول املتمركزة اإلقليمية من جالءً األكثَر النوَع

والجرائم. والتعدي، االنتهاك وطرق األقاليم، تمييز أساليَب أيًضا جوفمان ناَقَش
حيث من األنثروبولوجية؛ للمفاهيم مشابهة لإلقليم االجتماعية املفاهيم وهذه
ثقافاٍت أو ِعْرقيٍة بجماعاٍت يُضاَهْون اإلقليمية من بنوٍع فون يترصَّ الذين أولئك إن
تُميِّز التي الفردانية من شكٍل أساس عىل املوضوعة االجتماعية، الرؤية ولكن فرعية.
باختالف مرشوطة األقاليم هذه أن سيما ال النفس، أقاليم عىل انتباَهها تُركِّز الحداثة،

العام/الخاص.

النفس علم (5-2)

عىل اإلقليم موضوع مع أيًضا الفرعيان والبيئي السلوكي النفس علم مجاال يتعامل
ربما وسكوت، ليمان خطى وعىل .(١٩٨٧ براون ١٩٧٥؛ (ألتمان للغاية جديٍّ نحٍو
داخيل» «حيز ک اإلقليم بني للصالت مخطًطا يضعان باعتبارهما فهمهما يمكن
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تايلور رالف تأليف البرشي»، اإلقليمي «األداء كتاب ويَُعدُّ الخارجي. العالم وأقلمة
يناقش النفسية. اإلقليمية عن وأهميًة تفصيًال املؤلفات أكثر من واحًدا ،(١٩٨٨)
البرشية اإلقليمية يعترب تطوُّري» «إطار داخل رصاحًة ُوِضع الذي اإلقليم، تايلور
وخفض الرصاع، من والحد النظام، إطار يف البرشية، غري اإلقليمية مع متصلة
الوظائف؛ هذه أداء أجل من املتنوِّعة لألقاليم النسبية والكفاءة التجريبي، الضغط
يعرض الكتاب، من األوىل الستة الفصول يف اإلقليمي لألداء عامٍّ نموذٍج تصميم فبعد
لكلٍّ فصًال ًصا مخصِّ وشاملة، عامٍة مواقَع أربعة يف اإلقليمي لألداء مفصلًة تحليالٍت
قاطنوها أو قاطنها يستطيع التي («األماكن الداخيل» السكني «املوقع يبحث منها.
مثل سماٍت (ص١٤١) األنشطة») عىل والسيطرة الخصوصية من درجٍة ممارسَة
سبيل عىل الخاصة؛ االجتماعية والعالقات األثاث، ووضع الطوابق، مخططات تأثريات
املوقع نفَس يتشاركون الذين األفراد بني التشابُه من أكرب «درجة أن تايلور يزعم املثال:
والصعاب. املشكالت من ُخلُوٍّا أكثر إقليميٍّ أداءٍ عن تُسِفر أن يُفرتَض الداخيل؛ السكني
ألماكَن تراِضيًا أكثر ومكاني زمني توزيٌع هناك يكون أن يُفرتَض التشابُه زيادة ومع
من القريبة الخارجية السكنية «املساحات فئة أما (ص١٤٧). املوقع» داخل بعينها
السكنية واملربعات واألزقة، الخلفية، األفنية يف لإلقليم الوظيفي باألداء فتُعنى املنزل»،
«األرصفة مثل املميزُة، السلوكياُت املقام هذا يف بأهميٍة يحظى ومما باملنزل. املحيطة
الفالمنجو وطيور امُلَقلَّمة، والشجريات والحشائش املغسولة، السلم ودرجات النظيفة،
الشكر عيد أو السنة رأس عيد يف املوسمية والزخارف الفخارية والقطط الوردية،
واملارة الجريان إىل معلوماٍت تنقل اإلقليمية العالمات وهذه (ص١٧٧). الهالوين» أو
الخيالة لتماثيل االسرتاتيجي التثبيت يُرتَجم قد املثال: سبيل عىل املفرتضني؛ واللصوص
من للتأكُّد دائٍم ٍب ترقُّ حالة يف يقظ «ساكن أنه عىل تدل باعتبارها الحشائش عىل
مكانه» محيط يف ترتكبه يشءٍ بأي اإلفالت يمكنك فال بممتلكاته؛ الناس عبث عدم
وتقليل التفرُّد، تيسري أجل من السياقات هذه يف اإلقليمية تعمل قد كذلك (ص١٧٩).
ن فتتضمَّ الدائم»، االستخدام «مواقع أما الجرية. أو املعرفة أوارص وتدعيم الضغوط،
«األداء فئة تتعلق بينما والحانات، واملكاتب العمل أماكن مثل سياقاٍت يف اإلقليم أداء
يُطبِّق والشواطئ. الفصول مثل أماكَن يف زواًال أكثر إقليميٍة بسلوكياٍت األدنى» اإلقليمي
والجريمة الفوىض مثل متعددة، اجتماعيٍة مشكالٍت عىل اإلقليمي لألداء نظريتَه تايلور
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االضطراب من تحدَّ أن يمكن اإلقليمية والعالمات املراَقبة يف زيادًة أن ويجد والتخريب،
والفوىض.

إىل تايلور، أمثال البيئي النفس علم خرباء صاغها التي اإلقليم، رؤية تميل
التحديد من ملزيٍد أو العرصيني؛ لدى الثقافية والشواغل املمارسات وتطبيع تعميم
وبوصفها العرشين. القرن أواخر عارصوا الذين الوسطى الطبقة من األمريكيني لدى
مًدى أيِّ إىل ح توضِّ فإنها االجتماعية، الحياة ألقلمة املحلية الطريقة لهذه ًرا متطوِّ تمثيًال

الحياتية. العوالم هذه لبناء أساسيٍّا الخوف يكون قد

ملخص (6-2)

لإلقليم التخصصية الخطاب ألساليب االنتقائية والشديد املوجز االستكشاف هذا يف
االجتماعية، العالقات من كبريٍة مجموعٍة يف ن متضمَّ اإلقليم أن كيف رأينا واإلقليمية،
والنفوذ السلطة من مختلفٌة وصيٌغ أشكاٌل تتغلغل وكيف الدولية، إىل الشخصية من
مدى ككلٍّ، مًعا تُؤَخذ عندما الرؤى، هذه وتوضح عليها. والحفاظ األقاليم تشكيل يف
األكاديميني املراقبني من العديد عليه» «يُطِلق ما األقل عىل أو اإلقليم، وأهمية تعقيد
إىل يميل يصٍّ تخصُّ خطاٍب فكل »؛ ككلٍّ مًعا «تُؤَخذ ما نادًرا الواقع يف ولكن إقليًما.
التخصصات تُميِّز التي األساسية االهتمام ملحاور وإخضاعه ذاته» «يف اإلقليم ترشيح
تناُول يتم سوف الذي ساك، روبرت عمل هو لهذا؛ مهم استثناء َة (ثَمَّ اآلَخر عن أحدها
يُعَجب قد ، ككلٍّ مًعا تُؤَخذ وحني الثالث). الفصل يف تفصيًال البرشية» «اإلقليمية كتابه
كانت إن مًعا وتضاُفرها تآُزرها كيفية وهو: أََال مفقود، هو بما يُعَجب ما أكثر املرء
الدول، مع تتعامل التي لإلقليم املتخصصة األقلمة هو نراه ما إن األساس. من كذلك
واحٍد كل وكأن واألفراد؛ واألرس، والعصابات، واملجتمعات، العرقية، والجماعات واملدن،
العالم. بقية عن بمعزٍل إال ودراسته فحصه يمكن ال الذي املنفصل عامله يف يعيش منها
دراستنا استهللنا لقد املتطرفة. املجاالت يف تكون ما أقوى عىل االختالفات تكون وربما
النفس بعلم وأنهيناها أشخاص، بال السياسية األقاليم تتخيَّل التي الدولية، بالعالقات
كيف شاهدنا الطريق، طول وعىل سياسة. بال الشخصية األقاليم يتخيل الذي البيئي
إىل والعنيفة، والصارمة والرسمية الراسخة األشكال من لإلقليم العميل اإلطار َل تحوَّ
فهم املمكن من يكون ربما أيًضا. متنقلٍة بل وزائلٍة رسميٍة وغري انسيابيًة أكثر أشكاٍل
مسارنا وفهم بعينه، ملقياس وفًقا العالم بترشيح تقوم بوصفها التخصصية الخطابات
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السؤال عن التغايض تمَّ أخرى، مرًة ولكن الجزئي. إىل الكيل من طريًقا اتبع قد بوصفه
ذاته حد يف واإلقليم بها. تُعربِّ التي والكيفية ًة ُمعربِّ املقاييس هذه كانت إذا ما بشأن
يف لها املالئَم املوضَع املعرفية صات للتخصُّ يُحدِّد واملقياس املقياس، قبل من «متضمن»

املعرفة. إلنتاج الحديثة املنظومات
الرؤى من العديد بني مهمٍة مشرتكٍة قواسَم عن أيًضا تكشف قد الدراسة هذه أن غري
بني ومن مؤخًرا. النقد من كبرٍي قدٍر موضَع أصبحت املشرتكة القواسم وهذه املختلفة،
و«الداخل/الخارج» «إما/أو»، متضادات إطار يف اإلقليم رؤية نحو امليل املشرتكة القواسم
نسبيٍّا. واضحٍة وحدوٍد ما نوًعا ومتجانسٍة موحدٍة «دواخل» مع ما، نوًعا الحادة الثنائية
«األفقية» والعالقات االختالفات تتميز حيث واضح؛ ثبات يوجد أيًضا منها واحٍد كل ويف
التخصصات د وتُشدِّ «العمودية». والعالقات االختالفات األول الفصل يف يته سمَّ ما عىل
املجموعة/املجموعة، أو الدولة/الدولة، بعالقات مثًال يتعلَّق فيما اإلقليم عىل املعرفية
هناك أن بمعنى وتباينًا؛ تعقيًدا أكثر بعالقاٍت يتعلق فيما وليس النفس/النفس، أو
َة ثَمَّ أيًضا يوجد التخصصية. التشابُه أُُطِر وسَط مميٍز كيشءٍ اإلقليم لقراءة قويًة نزعًة
حساب عىل مستقل، نحٍو عىل الحد أو ذاك أو اإلقليم هذا عىل الرتكيز نحو انحياز
كل فيه تكون الذي اإلطار يوجد ذلك، عىل عالوًة تعقيًدا. أكثر إقليميٍة مجموعاٍت تحليل
العالقات فمجاُل األخرى؛ من نسخٍة مجرَد دراستنا من فيها املبالغ النقاط من نقطٍة
يرى بينما كبري، نطاٍق عىل املوحدة الفردية الذات من كنوٍع الدولة إىل ينظر الدولية
منهما، كلٍّ إىل وبالنسبة صغري. نطاٍق عىل السيادية الدولة من كنوٍع الذاَت النفس علُم
الخوف، إطار يف رها تصوُّ ويُصاغ اإلرادة، حرية بأفكار ُمحَكًما ارتباًطا اإلقليمية ترتبط

النزاهة. وفقدان والعنف، والدفاع، والسيطرة، والتعدي، واألمن، والخطر،

املعرفية املجاالت الأقلمة (3)

يسَعْون متنوعٍة «أساسية» مجاالٍت من علماء بدأ العرشين القرن من األخري الثلث يف
من مجموعٍة خالل من اإلقليم، إقليمية من للهرب وسائَل الستكشاف متزايٍد نحٍو عىل
النطاق واسعِة مجموعٍة عىل واعتماًدا متعددة. تخصصاٍت بني تجمع التي املرشوعات
السيايس، واالقتصاد الحداثة، بعد وما البنائية، بعد ما حركة مثل: النظرية؛ املوارد من
بإنتاج يتعلَّق فيما رصاحًة أكثر انعكاسيٍة إبداء يف الُكتَّاب هؤالء بدأ النسائية، والحركة
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االنتباه تركيز من كلٍّ أجل من الثابتة التخصصية الرؤى تتبعها التي والطرق املعرفة،
وعي يوجد كان كذلك واالستقصاء. البحث نطاق وتحجيم اإلقليمية جوانب بعض عىل
بشأن التشكُّك ازدياد ظل ويف والسلطة. اإلقليم) (تمثيالت املعرفة بني بالعالقة متزايد
الحداثة فكرة بشأن يكن لم إْن الحداثة، باسم ُقدِّمت التي — األقل عىل — املزاعم بعض
املفاهيم لتأثريات متصاعدًة حساسيًة أيًضا املرشوعات هذه بعض أبدى جوهرها؛ يف
من والكثري الكثري كليٍّا فيه انخرط قد اإلقليم موضوع أن والحق لإلقليم. التقليدية
العرص أن لدرجِة التخصصات، املتعددة املرشوعات من العديد من والباحثني العلماء
يف هذا، ويَُعدُّ اإلقليمية. لنظرية ذهبيٍّا عًرصا اعتباره التربير، ببعض يمكن، الحايل
العلوم عرب والتخصصات املجاالت بني التداخل وتكثيف الجييل للتغري نتاًجا منه، جزءٍ
متزايٍد نحٍو عىل تُثِبت العالم يف ملموسٍة اٍت لتغريُّ نتاًجا يَُعدُّ آَخر، جزءٍ ويف االجتماعية.
تميل األحدث املناهج هذه أن أيًضا الصحيح ومن التقليدية. الفهم طرق كفاية عدَم
للطرق وناقدة املوروثة، صية التخصُّ الخطاب ألساليب ناقدة فهي ناقدة؛ تكون ألن أيًضا
آليات يف األوىل لتورُّط وناقدة اإلقليمية، مقابل يف فعليٍّا السلطة بها وتُختَرب تماَرس التي
املفاهيم قلبت اإلقليم لفهم جديدٍة طرٍق ظهور هو االضطراب هذا كل ونتاج األخرية.

لبطن. ظهًرا التقليدية
املتداخلة املهمة املرشوعات من بعًضا نبحث سوف الدراسة من الجزء هذا يف
استعرضناها التي التخصصية الخطاب أساليب مساَر تقتفي بطريقٍة االختصاصات،
الدولية العالقات ملعالجة البنائية بعد ما مناهَج أوًال أناقش سوف السابقة. األجزاء يف
إىل أتطرَّق سوف ذلك وبعد البرشية، الجغرافيا يف النقدية الجغرافية السياسة وظهور
هذه الرتباط نظًرا أعم؛ نحٍو عىل والنقدية الجذرية الجغرافيا يف األساسية القضايا بعض
موجٌز استكشاٌف هذا يتبع وسوف لإلقليم. املتغرية الفهم وطرق بالتفسريات القضايا
التنظري إعادة عمليات يف الحدود نظرية تحديًدا، أكثر نحٍو وعىل الثقافة، نظرية لدور
يف جدًال األشد املوضوع يكون قد ملا موجزٍة بمناقشٍة الجزء هذا يُختتَم وسوف األخرية.

لألقلمة. النازعة املزعومة وآثارها العوملة اإلقليم: بشأن الحالية املناقشات

األحدث الدولية العالقات (1-3)

فقد للعرص؛ والعملية النظرية التغريات ضد نًا محصَّ الدولية العالقات مجال يكن لم
تكن لم التي االجتماعية والطرق بالنظريات متأثرين — املمارسني من العديد حاول
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الصندوق من الخروَج — قبُل من الدولية العالقات ملجال العلمية املعرفة جوهر تُشكِّل
بنود أخضعوا أوىل وكخطوٍة واملثاليني. الواقعيني بني الكربى» «املناظرة ببنود املحدد
الخاصة األساسية لألفكار نقديٍّ فحٍص إىل هذا وأفىض مستمرَّيْن، ونقٍد لتحليٍل املناظرة
خطاب يف منترشة األفكار هذه إن إذ الدويل»؛ و«العنرص و«الفوىض»، «السيادة»، ب
خالل من توضيحها تم قد جميًعا املفاهيم هذه ألن ونظًرا التقليدي. الدولية العالقات
هذه تكون أن غريبًا فليس دراسة، أو فحٍص ألي تخضع لم التي اإلقليمية مفاهيم
واملثمرة الجديدة ر التصوُّ إعادة عمليات ابتكار عن أسفرت قد النقدية االستكشافات
للنقد: خطوط لثالثة هنا أتطرَّق سوف والخربة. واملعنى بالسلطة وعالقته لإلقليم
التي الحدود إىل ثابتٍة كحاوياٍت األقاليم من الرتكيز يف والتحوُّل واالستطراد، التأريخ،

الحدود. هذه يعربون الذين األشخاص تحرُّك وقابلية تحددها
أن يفرتض الجغرافية والسياسة الدولية العالقات يف الدولة إدارة خطاب كان وملا
املهام إحدى تكون للسلطة، طبيعيٍّ شبه أويلٍّ مكانيٍّ تطويٍع بمثابة اإلقليمية الدولة
ال وهذا التكوين. هذا تاريخية تأكيد هي النقدية الدولية العالقات لنظرية األساسية
أيًضا يعني وال عامليٍّا، وانتشارها اإلقليمية الدولة و«نشوء» ظهور تتبُّع مجرد يعني
يف كما وقوي، دائٍم إطاٍر داخل املتغرية التشكيالت دراسة عىل مقترص االستقصاء أن
عىل تُشدِّد النقدية الدولية العالقات نظرية أن يعني بل التقليدية، السياسية الجغرافيا
نزع إىل يرمي أنه بمعنى ذاته، لإلطار والسياسية والثقافية التاريخية «االحتمالية»
بني جوهريًة الحديثة العالقات أكثر من واحدٍة تسييس إعادة ثَمَّ ومن الطبيعية، السمات

قائًال: املسعى، هذا يف الرواد أحد ووكر، بي جيه آر ويكتب واإلقليم. السلطة

لطبيعة القانونية الصيغة باعتباره تاريخيٍّا الدولة لسيادة الحديث املبدأ ظهر
يف الحقَّ الدوِل ادِّعاء عن يُعربِّ املستويات، أبسط وعىل … الدولة ورشعية
وهذا صارًما. تحديًدا محددٍة إقليميٍة حدوٍد داخل رشعيٍة سلطٍة ممارسة
بالبقاء توحي الدولة سيادة بشأن فاملزاعم … وبارًعا طبيعيٍّا يبدو اآلن الزعم
زمني، ٍ بتغريُّ تتسم دولة ستشغله نسبيٍّا متغري غري إقليمي حيز واالستمرار؛
ما. لشعٍب ِعْرقية أو ثقافية تطلعات تشغله سوف ومؤسيسٍّ مكانيٍّ وعاءٍ أو
لألبد. تستمر السيادة ذات الدول ولكن وتذهب، تأتي قد واألنظمة الحكومات

(١٦٥-١٦٦ ،١٩٩٣)
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يوم»: «ذات أنه لنا فريوي مختلف، نوٍع من قصًة ووكر يروي هذا من النقيض عىل

اآلن نعتمدها التي واإلقصاء الدمج فأنماط اآلن؛ هو كما العالم يكن لم
الكالسيكي التعبري هو الدولة سيادة ُ ومبدأ تاريخية، ابتكارات هي كمسلَّماٍت
(الواقعية) دائمة إما األنماط تلك بأن اإليمان عىل عنا يُشجِّ تعبري األنماط؛ لتلك
وإرساؤه (املثالية). ما نوٍع من عامليٍة مدينٍة لصالح َمْحوها من بد ال أنه وإما
وال طبيعي غري والزمان؛ املكان أو والخارج، الداخل أو ع، والتنوُّ للوحدة
تلك ولكن الحديثة، الدول جميع ممارسات من األهمية بالغ جزء إنه حتمي،

(١٧٩ ،١٩٩٣) األخرى. هي حتمية أو طبيعية ليست املمارسات

فإن الرضورة، من أكثر االحتمالية إطار يف تُوَصف السياسية السلطة أقلمة كانت إذا
واالستيعاب الفهم من مزيًدا للمرء تتيح قد تتفتح والبحث االستقصاء من جديدًة خطوًطا

لإلقليمية.
للممارسات «أثًرا» باعتباره اإلقليم عىل التأكيد هي صلة، ذات ونقدية ثانية مهمة َة ثَمَّ
عىل خاصٍّ انتباٍه وتركيز و«التعبريات»)، «املزاعم» إىل ووكر إشارات ثَمَّ (ومن الخطابية
فيما التقليدية الخطاب أساليب يف واالفرتاضات املطالبات هذه بها تعمل التي الطرق
الشعبي الخيال يف وبالتبعية الخارجية، والشئون الحكم، وفن الدولية، بالعالقات يتصل
«املعاني» ل والواضح الشفاف النقل إىل ببساطٍة يشري ال هنا والخطاب .(١٩٩٤ (جورج
إىل يشري بل البالغة، آليات إىل حتى أو واملساحات، الفاصلة بالخطوط يتعلق فيما
أو تنميط إىل تؤدِّي التي والفعل، والكتابة والقول للتفكري النمطية املنظمة األساليب
مواجهة ويف ومتناقضات. صوٍر من بهما يرتبط وما السيادي، واإلقليم السيادة، تعميم

ووكر: يقدِّم هذا،

منهجيٍّا تجسيًدا يجسد كخطاٍب الدولية للعالقات الحديثة للنظريات قراءة
املكان لهذا دقيًقا توصيًفا التاريخية؛ الناحية من خاصة مكانية أنطولوجيا
داخل السياسية الحياة غياب أو وجوَد دوًما، ويثبت ح، يوضِّ وخطابًا ذاك، أو
فهم أساسها عىل يمكن التي الوحيدة األرضية باعتباره الحديثة الدولة وخارج
والتاريخ. للحرية جديدٍة مجاالٍت عن الكشف ويمكن الهيكلية، الرضورات

(ix ،١٩٩٣)
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مزاعم من بها يرتبط وما التقليدية اإلقليمية الخطابات هذه تَُعدُّ ال ذلك، عىل عالوًة
املوروثة؛ الدولية العالقات بنظريات واملدعومة خاص، نوٍع من خربٍة عىل القائمة املعرفة،
«العالقات داربي، فيليب تعبري وبحسب للسلطة. العملية باآلليات يتعلق فيما جامدًة
العالقات يف للغرب املسيطر الوضع عن بمعزٍل فهمها يمكن ال فكٍر كنظاِم الدولية
أغلب .(١٤٩ ،٢٠٠٣) املتحدة» والواليات لربيطانيا التاريخي ق التفوُّ وخاصًة العاملية،
بالتأكيد ألنها دقيق»؛ نحٍو «عىل فهمها يمكن ال العالقات هذه أن يقصد داربي أن الظن
الرصاحة من بمزيٍد ولكن السياسية. الظروف هذه عن بمعزٍل األحيان، أغلب يف تُفَهم،
خطابًا تكون ألْن الدولية النظرية مالت واملعرفة، التنوير «ِباسم سميث: يقول الحادة
اآلخرين، إىل وتُيسء وتُؤدِّب تُهدِّد التي الدولية املمارسات خلق وإعادة لخلق متقبًِّال
املزاعم تلك األساسية املعرفة مزاعم أبرز بني ومن .(٣ ،١٩٩٥) ذلك» يف ومتورًطا

باإلقليم. املتعلقة
أيًضا آشيل، ريتشارد وهو النقدية، الدولية للعالقات آَخر بارز ُمنظِّر يفحص
بعنوان مؤلٍَّف ففي التقليدية؛ العامة العالقات لنظرية املسيطرة» التأويلية «النزعات
«موقف اتخاذ ذلك من بدًال يقرتح ،(١٩٨٧) الجيوسيايس» للحيز الجغرافية «السياسة
إنتاج تجاه تشكُّكي موقف فهذا للدولة؛ اإلقليمية للسيادة السائد الخطاب تجاه نََسبي»

التي: املعرفة مزاعم وتداول

الستعراضات نتيجٍة بمنزلة املجال و«هوية» «استقاللية» العتبار املرء تهيئ
وتقنيات اسرتاتيجيات عن للبحث املرء فيُهيَّأ املتعددة. العنارص بني القوة
أو وممارسات، وقصٌص ومفاهيُم موضوعاٌت بها تُستبَعد التي القوة وطقوس
معكوًسا، أو جديًدا تأكيًدا منحها أو جمعها، إعادة أو تبديدها، أو إسكاتها، يتم
االنضباط وتطبيق وفرضالحدود، أخرى، العنارصعىل بعض تفضيل ثَمَّ ومن

(٤١ ،١٩٨٧) فقط. العميل الحيز من املعياري الشق هذا تنتج بطريقٍة

العامة العالقات «مجال» ل الخطابي التكوين إىل نفسه الوقت يف «الحيز» هذا يشري
«استقالليته» تضمن التي السيايس اإلقليم تمثيالت وإىل السياسية، العلوم مقابل يف
فيها. املوثوق للخربة كمجاٍل عنه فعليٍّا االنفصال تقبل ال والتي املفرتضة، و«هويته»
الهيكلية، الداخل/الخارج بمتضادات يتعلق فيما األوضح هو املكاني الخطاب هذا ولعل
والقومي/الدويل. واملحيل/األجنبي، السيادة/الفوىض، متضادات لها وفًقا تتضح والتي
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عدم — «َعَرضية» توضيح هو أخرى، مرًة النقدية، املمارسات هذه من الهدف إن
املرتبطة العالم» تشكيل و«طرق التنظري، وممارسات التفكري، أساليب — رضورة
التأكيد الهدفهو إن لألقلمة. الخاضعة والهويات الدولة، حول املرتكزة الحديثة باإلقليمية
نتخيل منفٍذ توفري وعىل للسلطة قائمٍة توزيعاٍت عىل فة متوقِّ املمارسات هذه أن عىل
الخربة» – املعنى – السلطة – «الحيز من أخرى وتوليفات أخرى، احتماالت خالله من
«الداخل/الخارج» كتابه ووكر ويختتم األخرى. اإلقليميات بها تقر التي تلك خالف
أو للهوية، معقوٍل وصٍف «صياغُة ممكنًا يصبح قد كيف بتخيُّل بمطالبتنا (١٩٩٣)
حدٍّ إقليمي؛ حيٍز وجود افرتاض دون األمن، أو املسئولية، أو املجتمع، أو الديمقراطية،

(ص١٨٢). وهناك» هنا بني يفصل قاطٍع
تُقدِّم التي الطرق ويف الوعي يف منقسم بداخل/خارج الخاصة اآلليات إىل واالنتباه
يَُعدُّ األخرى؛ للمضادات دعًما الدولة، حول واملرتكزة الحديثة السلطة، أقلمة عمليات بها
مختلفة أنها عىل الحدود إىل يُنَظر قد للحدود. النقدي التحليل نحو أوسع ٍل تَحوُّ من جزءًا
النقدية النظرية يف تحديًدا، أكثر نحٍو وعىل السيادية. للدول الثابتة الواضحة األطراف عن
استكشاف باتجاه مغلقٍة كحاوياٍت األقاليم إىل النظر عن تحوُّل يوجد الدولية للعالقات
أدناه. التفصيل من بمزيٍد املوضوع هذا أتناول وسوف للحدود، العابرة ل التنقُّ حركات
للحدود العابرة ل التنقُّ بحركات االعرتاف إىل فيُنَظر الحالية، باألهداف يتعلق فيما أما
فيؤكد اإلقليم؛ بشأن الدولية للعالقات التقليدي للفكر توجيٍه إعادَة يتطلب أمًرا بوصفه
يف املحيل» عرب ل «التنقُّ اه سمَّ ما أهمية لتزايد نظًرا أنه املثال، سبيل عىل ماندافيل، بيرت
،١٩٩٩) معني» ٍ بتغريُّ لإلقليمية األساسية الطبيعة تمر «قد العاملية، االجتماعية الحياة
محدوٍد كمجاٍل أفهمه الذي — الكالسيكي بمعناه «اإلقليم أن إىل يذهب إنه بل .(٦٥٣
للموقف األسايس الحيز يُشكِّل يَُعْد لم ربما — بعينه سيايسٍّ لنفوٍذ الخالصة بالوالية
التعبريات بفضل نفاذيًة أكثر الحدود صارت «لقد قائًال: ويكتب (ص٦٥٤). السيايس»
وليس وبينها األقاليم عرب حياتهم يعيشون والناس السيايس. للكيان واملادية امللموسة
تحويَل يؤيد وهو (ص٦٥٨). للدولة» الرسمية للمساحة الصغرية» «الصناديق داخل
استطاعت، التي املحيل» عرب ل التنقُّ «سياسة دراسة إىل انتباَههم الدولية العالقات ُمنظِّري
ولم (ص٦٥٥). واإلقليم» واملجتمع، للهوية، ثراءً أكثر «وصًفا تُقدِّم أن زعمه، بحسب
أخضع فقد ييل؛ فيما سنرى كما جواب، دون «الالأقلمة» ب الخاصة األطروحة هذه تمر
مسبوٍق غري ملستًوى لإلقليم املوروثة الفهم طرَق حداثًة األكثر الدولية العالقات ُمنظِّرو
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هوياٍت من بها يرتبط وما السيادية القومية للدول البديهي فالعالم النقدي؛ التحليل من
كوكبي. نطاٍق عىل تُماَرس خداع للعبة مكاٍن من قليًال أكرب يبدو وقًوى

النقدية الجغرافية السياسة (2-3)

مرشوع هو الدولة، حول املرتكزة لإلقليمية العامة التنظري إعادة يف مهم إسهام َة ثَمَّ
ووفًقا السياسيني. الجغرافيني يد عىل األساس يف ر ُطوِّ الذي النقدية الجغرافية السياسة
فكريٍّا «استجوابًا هذا يَُعدُّ أوتواثيل، وجريويد دالبي سايمون األساسيَّنْي للمساهَمنْي
نحٍو وعىل والقومية، الدولية السياسة من كلٍّ يف الجغرافية املعرفة لسياسة مستمرٍّا
أن: أوتواثيل وكتب .(٤٥٢ ،١٩٩٦) االختالفات» هذه تُفنِّد التي األماكن تلك يف متزايٍد

فهم لطرق التسييس من جديدٍة بدرجٍة تُبرشِّ النقدية» الجغرافية «السياسة
تسعى إنها العاملية. السياسة لدراسة الجغرفة من جديدٍة ودرجٍة الجغرافيا،
مجتمعاٍت أكانت سواءٌ أساسية، هويات أنه يُعتَقد ما وتتحدَّى الحدود لتجاوز

(٥٢٥ ،١٩٩٤) موروثة. فلسفية حدوًدا أم متخيَّلًة

وآثارها الجغرافية» «السياسة فكرة جوهِر تحليُل لها الرئيسية األهداف بني ومن
«السياسة ل ما حدٍّ إىل القيايس التعريف هذا أوتواثيل يعرض املثال: سبيل عىل نقديٍّا؛
السيايس التحليل جوهر «إن كوهني: سول السيايس الجغرايف قدَّمه مثلما الجغرافية»،
بعد .(٢٩ ،١٩٧٣ (كوهني الجغرايف» باملوقع الدويل السيايس النفوذ عالقة هو الجغرايف

بأن: افرتاضات تختبئ البسيط التعريف هذا طيات يف أنه إىل يشري ذلك

هذه وتوجد ووجود. معروفة، وهوية محددة، نقطة هي الجغرافية السياسة
«النفوذ هما: للمعرفة، منفصلني إقليمني أو مجالني بني ما التقاطع يف النقطة
موقع هو األرضني هاتني تقاطِع وموضُع الجغرايف». و«املوقع الدويل» السيايس
لعالقٍة خريطًة ترسم املصطلح لهذا الرتابطية والعالقات الجغرافية. السياسة
التقليد وداخل (التاريخ/السياسة/األيديولوجيا). يقابلها وما الجغرافيا بني
ديناميكية، ال سلبيًة تاريخية، ال طبيعيًة الجغرافيا تربز السيايس الجغرايف
،١٩٩٤ (أوتواثيل دراما. وليس مرسٍح خشبَة مائعة، ال ُصلبًة زائلة، ال دائمًة

(٥٣١
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السياسة مجاَيل يف البارزة األعالم كتاباِت أيًضا النقديون السياسيون الجغرافيون يحلِّل
بسياٍق ويقرنونها وهارتشورن، راتزل مثل التقليدية السياسية والجغرافيا الجغرافية
هيفرنان ٢٠٠٣؛ (باسني السلطة ورشعنة املعرفة منتجي تواُطؤ إثباِت أجل من سيايسٍّ
البديهية املفاهيم زعزعة إىل النقدية الجغرافية السياسة وتهدف .(٢٠٠٣ كرينز ٢٠٠٠؛
عىل السلطة بشأن املعارص الفكر من كبريٌ جزءٌ إليها يستند التي لإلقليم بها املسلَّم

والخربة. التحليل مستويات جميع
جون الجغرايف السيايس الحيز بشأن التفكري إعادة يف املهمني املساهمني ضمن من
وآشيل، ووكر أمثال الدولية العالقات وباحثي علماء عىل اعتماًدا أجنيو، يُقدِّم أجنيو.
وكوربريدج أجنيو يف طباعته أُِعيد ،١٩٩٤) اإلقليمية» «املصيدة عليه يُطَلق ملا تحليًال
والضمنية املحددة الجغرافية «االفرتاضات من التحليلية املصيدة هذه تتألَّف .(١٩٩٥
السياسية والجغرافيا الدولية العالقات السيايسيف لإلقليم التقليدية» التمثيالت تدعم التي
للفحص يخضع لم الذي السليم املنطق من كبريًا جزءًا تكفل وكذلك .(٧٩ ،١٩٩٥)

االجتماعية. التخصصات ملعظم

طبيعتها تتحدَّد مركزيٍة فاعلٍة جهاٍت بمنزلة الدول تكون هذه النظر وجهة من
مدى لحساب حسابيًة عمليًة تباِرش دولٍة وكل األخرى. مع منها كلٍّ بتفاُعل
خالف مكانية وحدة توجد وال األخرى. الدول إىل بالنسبة مكانتها تعاظم
الوحدات ن تتضمَّ التي العمليات أما الدولية. العالقات يف نة متضمَّ الدولة إقليم
مناطق (مثل أكرب وحدات أو واملناطق)، املحلية املراكز (مثل للدولة الفرعية

(٨١-٨٢ ،١٩٩٥) بالرضورة. فتُستبَعد األرضية)؛ الكرة أو عاملية،

من كمجموعٍة تجسدت «الدول بأن يفيد الذي ذلك هو الخاطئة املفاهيم و«أهم» أول
الدولة وتفكيك تكوين عمليات تجريد عىل هذا عمل فقد سيادي؛ لحيز الثابتة الوحدات
هذا عىل بالًغا تعويًال واملثالية الواقعية من كلٌّ عوَّلت وقد والسياق. التاريخي الطابع من
«األمن» يضع املصيدة من الجزء وهذا .(٨٣-٨٤ ،١٩٩٥ وكوربريدج (أجنيو االفرتاض»
الجغرايف. السيايس االختصاص قلب يف — للغاية خاصٍة بطريقٍة فهمه «يُساء» الذي —
عىل للدولة اإلجمالية فالسيادة أرضها؛ عن ودفاعها الدولة بقاء هو املحك عىل ما «إن
ودون مربراتها، أقوى الدولَة تمنح إقليمية؛ دوٍل إىل مفتٍَّت عاَلٍم يف اإلقليمية مساحتها
«استخدام ب الثاني االفرتاض يتعلق (ص٨٤). أخرى» مؤسسٍة مجرَد الدولة ستكون هذا
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عىل الغموض من نوٍع إضفاء عىل عمل الذي والقومي/الدويل املحيل/األجنبي تقاطبات
هذه عىل املطلق واالعتماد (ص٨٤). مختلفة» نطاقاٍت عىل تعمل عملياٍت بني التفاُعل
غموًضا يُضفي بدوره وهذا اإلقليم؛ عمودية إنكار تيسري شأنه من املفاهيمية التقسيمات
أما اإلقليمية. للسلطة مستويٍة أفقيٍة لقراءٍة قابليًة األقل والعمليات القوى رسيان عىل
إليها يُنَظر كان اإلقليمية «الدولة بأن يفيد مفهوٌم فهو الثالث األسايس الخاطئ املفهوم
قومية. ظاهرًة املجتمع يصبح لذلك ونتيجًة له؛ وحاويًة املجتمع قبل قائمًة باعتبارها
يضع وحني (ص٨٤). الدولية» العالقات نظرية أنواع جميع بني مشرتك االفرتاض وهذا
هذا يخلو وال املصيدة، يف وقع قد يكون االفرتاضات، هذه آخر) شخٍص أي (أو محلل
املعارصة؛ األحداث تقييم عىل الفرد بقدرة يتعلق فيما خاصًة العواقب؛ أشد وقوع من
مواَجهًة باعتبارها الحرب إىل النظَر كثريًا اإلقليمية املصيدة تُيرسِّ املثال: سبيل عىل
موحد كيان أنه منهما كلٌّ يَفرتض التي و«العراق»، املتحدة» «الواليات بني لنَُقْل عنيفة،
املثال، سبيل عىل العاملية، العسكرية آليات عىل غموًضا تُضِفي ثَمَّ ومن ملتبس؛ غري
واملستوى الدينية، واألصوليات الدولية، املالية املوارد ودور للنفط، االقتصادية والسيطرة
يُنَظر عندما وباملثل، السياسية. الساحات هذه من كلٍّ داخل السيايس السخط من املرتفع
رصاعاٍت املرء «يرى» املصيدة، منظور من املكسيكية األمريكية الحدود عرب الهجرة إىل
االجتماعية، والطبقة الِعْرق، ديناميكيات «رؤية» عن يعجز ولكنه القومية، الدول بني

أهميًة. أكثر يزعم، كما ، تَُعدُّ التي للعمل الدويل التقسيم هيكلة وإعادة والنوع،
أن: إىل يذهب أجنيو ولكن

االجتماعية فالحياة إشكاليته؛ وتتزايد إشكايل االفرتاضات هذه من كالٍّ
اإلقليمية الحدود داخل وجوديٍّا احتواؤها يمكن ال والسياسية واالقتصادية
واالعتماد املال، لرأس املتنامية والحركية دة، املعقَّ السكانية والحركات للدول.
الجديدة؛ العسكرية للتقنيات الوقتية» و«السياسة املتزايد، املتباَدل البيئي
(أجنيو التقليدية. الدولية العالقات لنظرية الجغرايفَّ األساَس تتحدَّى

(١٠٠ ،١٩٩٥ وكوربريدج

للجغرافيا ُمكوِّنًا اعتبارها هي النقدية الجغرافية السياسة لفهم امُلثىل الطريقة ولعل
األخرى االجتماعية التخصصات يف العلماء مع الجغرافيون ويشرتك أعم. نحٍو عىل النقدية
مثل فيها، واملساهمة األخري الجيل خالل النظرية املوارد من ممتدٍة بمجموعٍة تأثُّرهم يف
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املعرفية املواضع من أهمَّ تكون ما غالبًا داِخَلها) الدائرة (واملحادثات النظرية املواضع أن
عىل النسويون الجغرافيون يكون قد املثال: سبيل عىل بداخلها)؛ الدائرة (واملحادثات
الجغرافيني؛ من بغريهم مقاَرنًة أخرى تخصصات يف النسويني مع اكتماًال أكثر اتصاٍل
بعد ما إىل املنتمني من غريهم مع أقوى برابطٍة الحداثة بعد ما جغرافيو يشعر وقد
من بكثرٍي أكثر هو بما البرشية الجغرافيا تُعنى وبينما اآلَخرين. الجغرافيني من الحداثة
ر تصوُّ بها أُِعيد التي الكيفية عىل عميٌق أثٌر النظرية رات التطوُّ من للكثري كان اإلقليم،

اإلقليم.
تكون أن يمكن ال ووراءه، املجال داخل الدائمة واألهمية األوَّيل التأثري إطار يف
للجغرافيا؛ األخرى والفلسفات املاركسية الفلسفات ظهور تقدير يف مبالغة هناك
بدأ السياسية، الجغرافيا «سياسة» إليه ترمز ملا السائدة املفاهيم من النقيض فعىل
ونيل بيت، وريتشارد مايس، ودورين هاريف، ديفيد (أمثال املاركسيون الجغرافيون
داخل أعم) نحٍو عىل واملكان (والحيز اإلقليم تفسريات وضع يف عدة) وآخرين سميث،
وعالقات الصناعي، واإلنتاج املال، رأس برتاكم الخاصة التاريخية العمليات سياق
َوووكر ستوربر ١٩٨٦؛ وسكوت (ستوربر واالستهالك املتكافئ، غري ر والتطوُّ العمل،
أو تُعزِّز، أو تعكس، بوصفها متزايٍد نحٍو عىل األقاليم إىل يُنَظر بات فقد .(١٩٨٩
للسلطة حاوياٍت مجرد وليست وتغلغًال، انتشاًرا أكثر اجتماعيٍة قًوى آليات تُقوِّض
وقراراٍت سياسيٍة لرصاعاٍت نتاٌج هي النهاية يف «األقلمة أن هاريف فيكتب السيادية.
كذلك .(٧٥ ،٢٠٠٠) واالقتصادية» والسياسية التكنولوجية الظروف سياق يف تُتَّخذ
رصيحٍة بمخاوَف العمليات لهذه املعيارية التقييمات املاركسيون الجغرافيون يربط
الرأسمالية األساليب عىل ترتَّبت التي الواقعية البرشية واملعاناة االجتماعية العدالة بشأن
ليست رأسمايلٍّ سيايسٍّ اقتصاٍد يف اإلقليمية فالتشكيالت إذًا االجتماعي. والتنظيم لإلنتاج
خريطٍة رسم املمكن من يكون ال قد إنه حتى األبعاد، ثنائية ثابتٍة حاوياٍت عىل مقترصًة
التي املجموعات تحويل طريق عن تتشكَّل إنها بل تقليدية؛ خرائطيٍة وسائَل بواسطة لها
بعض ويف استنساخها، وتعيد وتُعززها املال، رأس تراكم يف املتأصلة العمليات تعكس
،(١٩٨٥) للرأسمالية» الجغرافية «السياسة بعنوان مؤثٍر كتاٍب ويف تُقوِّضها. األحيان
وإعادة التشكيل خالل من عنها يُعربَّ للرأسمالية الداخلية «التناقضات أن هاريف يكتب
عليه ترقص أن يجب الذي اإليقاع هو هذا الجغرافية. للمشاهد املستمرَّيْن التشكيل
بال أقلمٍة وإعادة أقلمٍة عمليات من بها يرتبط وما للرأسمالية التاريخية الجغرافيا
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النطاق، واسعة اجتماعيٍة-مكانيٍة عملياٍت يف العملية هذه وترسي (ص١٥٠). توقُّف»
وإزالة واالستعمارية، (وتفكيكها)، الدولة تكوين مثل فيها، وواضحة مقروءة وتكون
عنها واملعربَّ نطاًقا األصغر االستثمارات وسحب االستثمار عمليات وكذا االستعمار،
أماكن تفكيك أو وتنظيم العمل أسواق بتقسيم املرتبطة الجزئية األقلمة وعمليات محليٍّا،

العمل.
ولها النقديني، الجغرافيني من الكثري وظََّفها خاصٍّ نحٍو عىل مفيدة فكرة َة ثَمَّ
هذا ِصيَغ الحيز». «إنتاج فكرة وهي اإلقليمية، عمل آليات فهم عىل مهمة تداعيات
الفكرة تبدأ لوفيفر. هنري الفرنيس املاركيس الفيلسوف يد عىل البداية يف املفهوم
االقتصار دون اإلقليمية التشكيالت ذلك يف بما — االجتماعي الحيز أن مفادها بفرضيٍة
والفعل للتفكري كأداٍة أيًضا الناتج الحيز يعمل ثَمَّ ومن «اجتماعي»؛ «منتج هو — عليها
من جزئيٍّا يلحظ ال أنه غري والسلطة؛ الهيمنة ثَمَّ ومن للرقابة، وسيلٌة أيًضا وهو …
أن الباحثني من العديد وجد وقد .(٢٦ ،١٩٩١) منه» يستفيدون الذين أولئك جانب
فتشري خاص؛ نحٍو عىل مفيد املكانية» و«التمثيالت الحيز» «تمثيالت بني لوفيفر تمييز
الحرضية، املدن ومخططي واملخططني، العلماء، حيز متصور، «حيز إىل الحيز» «تمثيالت
عىل التمثيلية» «املساحات تدل بينما (ص٣٨)، االجتماعيني» واملهندسني والتكنوقراط،
ثَمَّ ومن به، املرتبطة والرموز الذهنية الصور خالل من مباَرشًة يعاش مثلما «الحيز
تخيُّل كيفية بني الفرق االختالف هذا يرصد قد (ص٣٩). السكان» حيز إىل يشري
وإدارة الجغرافية، والسياسة التقليدية، الدولية العالقات مماِريس ِقبل من وتمثيله اإلقليم
املحامني ِقبل ومن والتخطيط، الجماعية، الزراعة تفكيك أو الجماعية والزراعة الدولة،
أو املهاجرين، ِقبل من بها يُختَرب التي الكيفية وبني جانب؛ من العقاريني والقضاة
بأن الدفع املمكن من اآلخر. الجانب عىل املستأجرين أو االحتالل، جنود أو الالجئني،
الفصل هذا من األول الجزء يف استعرضناها التي اإلقليم بشأن النظر وجهات من العديد
إىل باإلشارة جزئيٍّا اإلقليم آليات تُفَهم فقد اللوفيفرية؛ الحيز» «تمثيالت عىل مثاًال يعطي
واملمارسات الحيز نحو (واملتعارضة) املتباينة النزعات هذه بني التناقضات أو التوترات
السيادية للدولة األقلمة عمليات إىل خاصٍة إشارٍة ومع التناقضات. هذه تشرتطها التي
والتهديد األمن مظهر «بني التناقض إىل انتباَهنا لوفيفر ه يُوجِّ الحرة، امللكية ونظام

(ص٥٣). للعنف» العارض االندالع وبالطبع املتواِصل،
يتعلَّق وفيما اإلقليمية، ر تصوُّ إلعادة لها حَرص ال موارَد الحيز» «إنتاج كتاب يُقدِّم
الوجودي االختالف انهيار عىل فقط أُركِّز سوف القصرية»، «املقدمة هذه بأهداف
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«جوهريًة» أكثر مفاهيَم وظهور و«املجتمع»، أعم) نحٍو عىل «الحيز» (أو اإلقليم بني
النقدية الجغرافيا من كبريًا جزءًا تنقل التي «املكاني-االجتماعي»، أو «املكانيات»، مثل
ومفًرسا لوفيفر عمل عىل معتمًدا املثال، سبيل عىل سوجا، إدوارد أسهم فقد املعارصة؛
أن هو تحيا «أْن يقول: فكتب و«الحيز»؛ «املجتمع» بني املوروث االختالف تفكيك يف له،
وتُضِفَي ر التطوُّ دائمة بمكانيٍة وتتشكَّل تُشكِّل أْن للحيز، االجتماعي اإلنتاج يف تُشاِرك
«الحياة أن عىل ويؤكِّد .(٩٠ ،١٩٨٥) االجتماعيني» والعالقة الحراك عىل ماديٍّا طابًعا
وتوسيع بتطوير سوجا قام وقد (ص٩٤). للحيز» وعاِرض للحيز ن ُمكوِّ االجتماعية
.(١٩٨٩) الحداثة» بعد ما «جغرافيات للغاية املؤثر كتابه يف األفكار هذه من بعٍض نطاق
يُدَرك اإلقليم بدأ العرشين، القرن وثمانينيات سبعينيات يف أنه هي إلينا بالنسبة الفكرة
املتعددَة الحاوياِت ببساطٍة تُميِّز التي واملساحات الخطوط من فاعلٍة غري كشبكٍة ليس
جوانب جميع يف تقريبًا االنفصال يقبل ال نحٍو عىل ُمقَحٍم كيشءٍ بل اجتماعي، هو ملا

بأخرى. أو ما بطريقٍة اإلنسانية والخربة والوعي، والوجود، االجتماعي، الحراك
املتبادلة البنائية يف التفكري إعادَة فَرَض االجتماعي الفكر يف مهمٌّ آَخر ٌر تطوُّ َة ثَمَّ
والنقد للتحليل النسوية األساليب انتشار وتوسيع تطوير إنه و«االجتماعي»؛ «املكاني» ل
املهتمني من أخرى مجاالٍت يف والنسويون النسويون، فالجغرافيون املكاني-االجتماعي؛
يف موضوٍع أو كفكرٍة العالقات لتقديم يميلون ال والخربة، والسلطة الحيز بني بالعالقة
أشري أنني غري واملكان. الحيز عن الكتابة ذلك من بدًال لني مفضِّ ذاته، حد يف اإلقليم إطار
لكيفية أوضح رؤيٍة أجل من رضوريٌة والسلطة للحيز النسوية الفهم أساليب أن إىل

.(١٩٩٧ وشارب ماكدويل ١٩٩٨؛ وآخرون (آيكني اإلقليم ومعايشِة ممارسِة
املثال، سبيل عىل وسيجر، دوموش تأليف (٢٠٠١) املرأة» «وضع كتاب ب يتعقَّ
االجتماعية للحياة التاريخي والتحييز األبوية، والسلطة والجنسانية، النوع، بني العالقَة
عىل تحليلهما جوانب أهم من الكثري ويُركز والخيال. الخربة من متعددٍة مستوياٍت عىل
و«املنزل»، «العمل» بني النوع عىل القائم الفصل أقلمة: عملياِت اآلَخرون عليه يُطِلق ما
أيًضا ويتناوالن النوع. عىل القائم العمل وتقسيم و«الخاص»، «العام» ل املنقسم والتحييز
أليديولوجيات التأسييس والدور تُميِّزه، التي واستثناءاته بقيوده الحرضي، الحيز أقلمة
هذه فكل واإلمربيالية؛ واالستعمارية القومية مرشوعات يف املتباينة) (والخربات النوع
— الحياة إطارها يف ِعيشت التي والكثيفة ة املتغريِّ اإلقليمية التشكيالت تُظِهر األمور

سواء. حدٍّ عىل والنساء الرجال حياة

85



اإلقليم

عىل النوع عىل القائم االجتماعي الحيز وسياسة لتاريخ النسوية التحليالت تعمل
املتعددة واألشكال والخربة، واأليديولوجيا، للسلطة، املعقدة للعالقات فهمنا طرق توسيع
الجنيس والنشاط النوع مسائل بأن الوعي ازدياُد املهمة اإلسهامات ومن لألقلمة.
املعالجات من وكذا — تقريبًا التقليدية املعالجات جميع من ممنهٍج نحٍو عىل استُبِعدت
كيف لإلقليمية النسوية القراءات تستكشف كذلك لإلقليم. — للغاية الكثرية «النقدية»
القوى مع النوع، عىل القائمة اإلقليميات من ثقافيٍّا واملتغرية التاريخية األشكال تتقاطع
املوروثة املفاهيم مراَجعَة منَّا تتطلَّب عندما حتى تكييفها، عىل وتعمل األخرى االجتماعية
مفاهيم لوضع موارد توفر وأخريًا «املواطن». أو السيايس»، «الجانب أو «العمل»، بشأن
الداخيل الجسدي من التحليل مستويات جميع عىل اإلقليم وممارسات بتعبريات تتعلَّق
إلعادة طرًقا النسوية املكانية الدراسات فتحت كذلك العاملي. إىل الرحمي) (املهبيل،
الجنيس، ه التوجُّ عىل تُركِّز التي كتلك للسلطة، أخرى سياقاٍت يف الصالت هذه يف التفكري

والسن. واإلعاقة، والِعْرق،

الثقافة نظرية (3-3)

لإلقليم؛ الحديث ر التصوُّ عىل كبريٌ تأثري له كان االختصاصات متداِخل آَخر مرشوع َة ثَمَّ
من الثقافة نظرية انبثقت الحدود. نظرية التحديد: من وملزيٍد الثقافة، نظرية إنه
املفاهيم فحص يف األنثروبولوجيون فيها بدأ التي األنثروبولوجيا مجال يف رات التطوُّ
الدولية، العالقات يف «السيادة» تقييم إلعادة مشابهٍة بطرٍق نقديٍّا للثقافة التقليدية
املرشوعات مع الحال هي وكما النسوية. النظرية يف و«السياسة» الجغرافيا، يف و«الحيز»
التمثيالُت بها هيَّأت التي للكيفية تقييٍم إعادة إىل هذا أدَّى االختصاصات، املتداِخلة األخرى
تفسرياٌت أثََّرْت كذلك التخصصات. لهذه األساسية للموضوعات البديهية الرؤى بها املسلَّم
والجغرافيا الدولية للعالقات النقدية النظرية عىل متبادل، بشكٍل والثقافة، للحيز أحدث

العوملة. بأهمية الخاصة املناقشات يف خاصًة النقدية،
ينتقد (١٩٩٧أ)، االختالف» وسياسة والهوية الحيز «الثقافة»: وراء «ما كتابهما يف
االنتباه، وجذَبَا (ص٣٤) والثقافة» واملكان، للحيز، املفرتض «التماثُل وفريجسون جوبتا
ولو لألقلمة خاضعًة متزايد، نحٍو عىل الهويات، فيه تصبح «عاَلم إىل ذلك، من بدًال
««هنا» فيه يصبح عالم إنه (ص٣٧). كليٍّا» لها خاضعٍة غري تكن لم إْن الكيفية، اختلفت
التمثيالت تُخفيه عما الكشف الكاتبان هذان يحاول (ص٣٨). ضبابيَّنْي» و«هناك»
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املصيدة من ثقافيًة نسخًة ينتقدان أنهما يعني ما والهوية؛ للثقافة التقليدية اإلقليمية
يقطنون الذين «أولئك تجاُهل إىل والهوية للثقافة املوروثة الخطابات تميل أوًال: اإلقليمية.
فيصري القومية؛ للتخوم منحدرة» أطراٍف طول عىل املمتد الضيق «الرشيط ذلك الحد،
منطقيٍة غري متمايزًة مساحاٍت تشغل ماديٍّ بيشءٍ أشبه مميزٍة كظواهَر الثقافات أدب
أساليب تفرتض ثانيًا: (ص٣٤). الحدود» مناطق يقطنون الذين أولئك إىل بالنسبة
عىل غموًضا وتُضِفي الثقايف، التجانس من كبريًا قدًرا املعرفية باملجاالت املتعلِّقة الخطاب
«تحاِول املثال: سبيل عىل تتجاهلها؛ أو اإلقليمية املساحات «داخل» الالتجانس جوانب
بعالقة تعرتف بينما املتمايزة، «الثقافات» فكرة عىل الحفاَظ الفرعية» «الثقافات فكرُة
(ص٣٥)؛ نفسه» واإلقليمي الجغرايف الحيز داخل ما سائدٍة بثقافٍة املختلفة الثقافات
الدولة. حول املرتكزة اإلقليم مفاهيم بواسطة الثقايف التغاير وتدجني احتواء يتم وبهذا
الثقافية الديناميكيات استقصاءات تجعل أن اإلقليم لتخيُّل الطرق هذه شأن من ثالثًا:
الثقافات تنتمي أماكَن أي إىل وفريجسون: جوبتا فيتساءل صعبًة. االستعمار بعد ملا
كلٍّ يف جديدة» «ثقافة االستعمارية املواجهة تخلق هل االستعمار؟ بعد ما لحقبة املهجنة
إن متماثلة؟ والثقافات األمم أن فكرة تزعزع أنها أم واملستعَمرة، املستعِمرة الدولة من
(ص٣٥)؛ والثقافة» الحيز بني العالقة عىل اإلشكالية من نوًعا يُضِفي االستعمار بعد ما
إدراك يف نفًعا أقلَّ للعالقة التقليدية الفهم طرَق االستعمار بعد ما نظرية تجعل ثَمَّ ومن
مجموعًة والثقافة اإلقليم بني التماثُل فرضية رفض ويُثري السيايس. اإلقليم أو الثقافة
غري العمل بفعل الغموض من نوٌع عليها أُضِفَي التي الجديدة واملشكالت التساؤالت من
الخاص «التحدي أن فيؤكدان التقليدية؛ الخطاب أساليب يف اإلقليم قه يُحقِّ الذي املدروس
يكون أن دون (ولكن الحيز بها يُتخيَّل التي الطريقة عىل تركيٍز بؤرة استخدام يف يكمن
املفاهيمية العمليات هذه مثُل خاللها من تُلبِّي التي اآلليات الستكشاف كوسيلٍة خياليٍّا)
َة املتغريِّ العامليَة والسياسيَة االقتصاديَة الظروَف األقلمة وعمليات املكان بصنع املتعلقة

أنه: ويقرتحان املأهولة. للمساحات

نحن املتقدمة، الحداثة حيز وَسْحق الالأقلمة، مفهوم عن اإلحجام من بدًال
املوقع إن املعارص. العالم يف الحيز أقلمة «إعادة» لكيفية التنظري إىل بحاجٍة
التي «الوحيدة» الشبكَة للغاية طويلٍة لفرتٍة ظالَّ اللذين املادي، واإلقليم املادي
عنهما يُستعاض ألن بحاجٍة عليها، بناءً الثقافية االختالفات تخطيط يمكن
يتنوَّعان والتجاور الصالت أن إدراك من تُمكِّننا التي املتعددة باملصفوفات
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والِعْرق، والنوع، االجتماعية، الطبقة منها عدة، عوامَل بحسب كبريًا تنوًُّعا
يف مختلفٍة مواقَع يف القابعني ألولئك مختلٍف نحٍو عىل ومتاحان والجنسانية،

(٥٠ (١٩٩٧أ، السلطة. مجال

نجدها املتعددة» «الشبكة هذه مثل توفري إىل الرامية للغاية املؤثرة املحاوالت إحدى
من واحدة … «الالأقلمة إن قائًال فيكتب الثقافية؛ العوملة عن أبادوراي آرجون عمل يف
املساحات عىل ل للتنقُّ تفضيله ظل ويف .(١١ ،١٩٩٠) الحديث» للعالم األساسية السمات
التي الكيفية بني باالختالفات املتعلقة الثقافية» التدفقات «أبعاد ل مخطًطا يرسم الثابتة،
خالل من الكون، عرب واألفكار الذهنية والصور واملال واألشياء األشخاص بها يتوزع
أو «تضاريس» خلق من األخرى مع إحداها تتقاطع التي القومية، للدول اإلقليمية الشبكة
لالأقلمة» الثقافية و«السياسة — «املنفصلة» التضاريس وهذه دة. معقَّ متخيَّلة» «عوالم
املرتكزة التقليدية األقلمة عمليات مع تتناقض ما غالبًا — عليها ترتتب التي (ص١٣)
«البَدءَ منَّا يتطلَّب االعتبار يف هذا كل وأْخذ والهوية. بالسلطة يتعلق فيما الدولة حول
بمعنى األساس، يف كسوريِّ كتكويٍن اليوم عالم يف الثقافية القوى تكوين يف التفكري يف
دمج إىل بحاجة «نحن (ص٢٠). إقليدية» تناسقات أو هياكل، أو تخوم، أي يحوز ال أنه
وتشابهاتها» لتشابكاتها الخصائص متعدد وصٍف مع الثقافات لشكل الكسوري املجاز

(ص٢٠).

الحدود نظرية (4-3)

عبورها؛ من يُمنَع أو يَعُربها وما تحتويه، بما وتتشكل اإلقليمية الحدود تشكل
الحدود أهمية وتنبثق متبادلة. بنيوية طبيعة لهما و«املحتويات» «الحاوية» ف
واالجتماعية. السياسية للحياة ُمنظِّم كمبدأٍ اإلقليمية أهمية من األساس يف
ويبدو بطبيعتها، ومتناقضًة غامضًة الحدود ومعاني وظائف كانت ولطاملا
حدود» بال «عوالم بظهور مزاعم ظل يف جديدًة أهميًة تتخذ السمات هذه أن
،١٩٩٩ وأودود (أندرسون التدفقات». «حيز ل املجاَل األماكن» «حيِز وإفساح

(٥٩٤

من وظيفًة لإلقليم العملية واألهمية املعنى يَُعدُّ وأودود، أندرسون يذهب كما شكليٍّا،
وتركز تُنِتج بالرضورة «اإلقليمية أن ويردفان الحدود. وبراجماتية معنى وظائف
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الحديثة» السيادية اإلقليمية» القومية «الدولة يف متجسدة وهي الحدود، عىل االنتباه
أهميًة األكثر االختصاصات املتداخلة العرصية املرشوعات من ولعل .(٥٩٨ ،١٩٩٩)
لنظرية التقاءٍ كنقطِة جزئيٍّا استيعابها يمكن التي الحدود، نظرية باإلقليم؛ يتصل فيما
القوي الحضور ذات النظرية، تعتمد كذلك الثقافة. ونظرية األحدث الدولية العالقات
بني الصالت لفهم وتسعى وتشكلها، عديدٍة أخرى مرشوعاٍت عىل األنثروبولوجيا، يف
مثل الحدود، نظرية ترفض االجتماعي. الحيز يف والخربة واالقتصاد والسياسة الثقافة
الحادة للحواف تمييًزا بوصفها للحدود التقليدية الرؤيَة بحثناها، أخرى مرشوعات
بوصفه الحدود وراء ما التقليدية الرؤى هذه بها تُحدِّد التي والطرق املتجانسة لألقاليم
الحدود إىل بها يُنَظر التي الطرق رفض فرضية عىل قائمة وهي وخطريًا. «خارجيٍّا»
الحدود نظرية يف الحواف تكون ذلك، من بدًال البديهية. للغريية كتحديٍد الفاصلة

التهجني. أو لالختالط كمواقع الفاصلة الحدود عىل الرتكيز ويكون متمركزة،

بوصفها عنها ويكشف املادي، تجسيَدها للحدود األدق النقدي التدقيق يتحدَّى
ومتعددة وإشكاليًة متناقضًة املقابل، يف تبدو، فهي البساطة؛ عن تكون ما أبعد
إىل مؤديًة وحواجَز بواباٍت متزامٍن نحٍو عىل تُمثِّل إنها طبيعتها. يف األوجه
عدم و/أو جديدة لفرص ومجاالٍت وساجنة، وحاميًة الخارجي»، «العالم
للهويات التنافس، و/أو للتعاون الرصاع، و/أو لالتصال ومناطَق األمان،
الثنائية التفرُّعات هذه تتبدَّل قد لالختالف. العدواني التأكيد و/أو املتناقضة
مًعا تُوَجد أن املمكن من — إثارًة األكثر وهو — ولكنها واملكان، الزمن مع
التعاُمل منهم البعض عىل يتعنيَّ الذين أنفسهم، األشخاص لدى واحٍد آٍن يف
،١٩٩٩ وأودود (أندرسون اثنتني. بل واحدٍة دولٍة مع ليس دائم، نحٍو عىل

(٥٩٥-٥٩٦

تحيد االختصاصات، املتداخلة األخرى املرشوعات من بعٍض مع الحال هي وكما
والحركيات للتدفقات ٍع تنوُّ عىل وتؤكِّد لإلقليم، خرائطيٍة ثابتٍة رؤيٍة أي عن الحدود نظرية
دورة خالل أو يوميٍّا، أو (موسميٍّا، املهاجرين بالعمال املرتبطة كتلك للحدود العابرة
نشاًطا األكثَر املواقَع بوصفها الحدود ُفهمت وإذا واملهربني. والسياح، والالجئني، الحياة)،
املمارسات من أوسع مجموعٍة نحو ًها موجَّ يكون انتباهنا فإن اإلقليمية، للتعقيدات
وقد التقليدية. النظرية تعرضها التي تلك خالف السلطة آلليات أبعاد وإىل اإلقليمية
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الحدود»، «مراقبة ن تتضمَّ التي كتلك الرسمية الدولة ممارساِت املمارساُت هذه تشمل
والتنظيم؛ والطرد، واإلدماج، واإلبعاد، واملراقبة، الجمركية، واملنافذ التفتيش، ونقاط
استكشف وقد أشكالها. بمختِلف واملقاومة والتفاوض، املراوغة، ممارساِت كذلك وتضم
الهويات مسألة أو الثقايف، والتهجني الحدود مناطق بني العالقَة الباحثني من العديد
وفيندل روسلر ٢٠٠٢؛ فرينش ١٩٩٧؛ (فلني الحدود إىل بالنسبة املائعة أو دة املتعدِّ
الحد فهم املثال، سبيل عىل وفريجسون، فريفضجوبتا .(١٩٩٨ ودونان ويلسون ١٩٩٩؛
ثقافات)»، مجتمعات، (دول، آخرين ثابتني موقعني بني ثابت طبوغرايف «موقع إطار يف
هوية تُشكِّل والالأقلمة للتهجري خالليًة «منطقًة بوصفه ذلك، من بدًال الحد، إىل وينظران
بعد ما ملواطن الطبيعي ««املوقع» هو قولهما، بحسب الحد، إن بل املهجن». املواطن

.(١٨ (١٩٩٧أ، الحداثة»
بإقليمية يتعلق فيما األقل عىل لإلقليم؛ فهٍم أي إىل بالنسبة تداعيات األفكار لهذه إن
مثلما — للدول اإلقليمية للممارسات املستمرة بالفاعلية التسليم مع حتى القومية. الدول
للفحص خضوًعا األكثر الحدودية األرض تلك عسكرة خالل من املثال، سبيل عىل ، يتبنيَّ
أورتيز ١٩٩٨؛ كريني ١٩٩٩؛ (ألفاريز املتحدة والواليات املكسيك تضم التي والتدقيق،
فإن الالأقلمة، مزاعم من الرغم عىل أنه حقيقة خالل (ومن (٢٠٠٠ باالفوكس ٢٠٠١؛
بشأن تقليديًة أكثر آراءً يعتنقون قد أنفسهم «املهجنني» املتنقلني املشاركني من العديد
أوُجه عىل الحداثية بعد ما الحدود نظرية تؤكِّد — واإلقليم) والسياسة، الثقافة، تماثُل
وممارساٍت أفكاٍر أساس عىل املنظمة األقاليم بني االستقرار وعدم والتشابك، االنفصال،
تُرفض أو عليها يُعتَّم ما عادًة التي هي تحديًدا السمات وهذه متعارضة، تكون ما غالبًا
ملفاهيم التفكري من املجرد والتفضيل التقليدية املتخصصة الخطاب أساليب ِقبل من

الدولة. سيطرة عىل القائمة اإلقليم
واالستقرار واليقني للثبات تمييًزا تكون أن من بدًال الحدود مناطق كانت إذا ولكن
يتساءل فقد املتبادلة؛ والبنائية والغموض للسيولة ُمَولًدا بوصفها إليها يُنَظر والتعارض،
مقال ويف مكان». أي «ليسيف هي اإلجابات إحدى الحدودية؟ املناطق حدود تقع أين املرء
،(١٩٩٨) املكسيكية» شيكاجو يف الالتينية أمريكا استحداث وإعادة والحيز، «الِعْرق،
أن تخيُّل صعوبة «تزداد الوسط. يف الحدود سمات جميع جينوفا دي نيكوال يرى
رضورة وتزداد الحدود، عند فقط تبدأ الثالث») و«العالم (واملكسيك الالتينية أمريكا
أعماق يف داخليٍّا املتفجرة املتحدة الواليات دولة لحيز الِعْرقي الطابع ذات التخوم إدراك
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،١٩٩٨) املتحدة الواليات داخل مكان» «كل هو الحد أن ويرى اإلقليمية». خريطتها
هذه ولكن للمكسيك. اإلقليمي الحيز داخل مكان» «كل فهو أيًضا ثَمَّ ومن ١٠٦)؛
مدى عىل وانتشارها» «تكاثرها ل تخطيط بل التخوم، «اختفاء» حول أطروحًة ليست
الحيز حول أطروحة األساس، يف إنها، واالقتصادية. والسياسية االجتماعية املساحات
عىل متعددٍة مواقَع يف تُوَجد املكسيكية-األمريكية الحدود كانت وإذا ذاته، االجتماعي
الواليات حدود مواقع دراسة باإلمكان يكون فقد واملكسيك، املتحدة الواليات حيَزي امتداد
وقد األمريكية-األفغانية. الحدود أو الباكستانية-الكندية، الحدود أو املتحدة-جوانتانامو،
قد مثلما الهندية-الباكستانية الحدود مثل إقليميٍة ظواهَر دراسة أيًضا باإلمكان يكون
هنا نكون وربما أنجلوس. لوس أو الكويت، مدينة أو لندن، يف مختلٍف نحٍو عىل تُقابَل

لإلقليم. التقليدية للتفسريات التام — االنحراف أو — االنعكاس واجهنا قد
تحيد التي الحدود لدراسات األخرى املهمة املوضوعات فمن تماًما؛ كامًال ليس ولكنه
الخربات وعىل اليومية» «الحياة عىل واإلقليم الحدود آثار عىل الرتكيز التقليدية، اآلراء عن
أو و«املواطن»، «الدولة» بني املعقدة التخوم عىل الضوء تسليط يف يبدأ ما وهو املجسدة،
حياتهم يف والدولة األمة مفهوَمي الناس معايشة «كيفية ودونان: ويلسون تعبري بحسب
اليومية» «الحياة نحو االتجاه عن ويُعربَّ .(xiii ،١٩٩٩) الدولية» الحدود عىل اليومية
«الخربات أن إىل يذهب الذي نيمان مايكل ِقبل من الدولية العالقات بنظرية يتعلق فيما
الكربى» «السياسة مكائد كشفت أن بعد تخلََّفْت بقايا كونها عن بعيًدا — املعيشة
سوف للمجال النظري وفهمنا الدولية، للعالقات األهمية بالغة مكونات هي — نفسها
بحسب أو .(١١٥ ،٢٠٠٣) اليومية» الحياة خربات دمج يجرَي أن إىل منقوًصا يظل
النائية»: األماكن يف الدولة إدارة الصحراوية: «البقاع مقال يف دوتي روكسني تعبري
مقحمة حياتهم ولكن الدولة، إدارة بمصطلح قطُّ قبُل من يسمعوا لم ربما برش «يوجد
وعَي تشغل التي الرغبة هذه يف املمارسة، هذه يف العملية، هذه يف الاليشء، هذا يف بعمٍق
«إن قائلة: وتُردف .(٥٢٦ ،٢٠٠١) بالغ» بعمٍق الدولية العالقات وباحثي الدولة رجال
تخوًما يتطلب الذي املرشوع ذلك الدولة، إدارة مرشوع يعرقلون وأحالمهم الناس هؤالء
لديهم الناس هؤالء «إن (ص٥٢٧). «نحن»» َمن بمعرفة آمنًا ا حسٍّ تستدعي واضحًة
يشء. وال يشءٍ كل تعني الحدود أن ويعرفون الخانق، والحر والظمأ بالصحاري علم
هذا يف (ص٥٣٨). ها» حوافَّ يقيِّد مما العالم؛ حدود إىل عنيفًة رضباٍت ه تُوجِّ فالحياة
كلَّ الحدود عبور أثناء يموتون الذي املكسيكيني أعداد أن الذاكرة إىل يتبادر قد املقام
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مايو يف «النرص» إعالن قبل العراق يف ُقِتلوا الذين األمريكيني الجنود أعداد يفوق عام،
تقاطٍع نقطة األساس يف فهو اإلقليم، إىل «بالنسبة يقول: ميمبي آشيل ويكتب .٢٠٠٣
إليه وبالنظر بداخله. تحدث التي الحركات بمجموعة أساًسا ويُعرَّف متحركة، ألجساٍم
التابعُة الفاعلُة الجهاُت كانت ما دائًما االحتماالت من مجموعٌة إذًا فإنه النحو، هذا عىل

.(٢٦١ ،٢٠٠٠) تُدركها» أو تُقاِومها تاريخيٍّا القائمة للدولة
والفاعلية لإلقليم، التقليدية للمفاهيم املطلق االنهيار من كالٍّ نرى أن يمكننا ربما
والذاتية باألجسام يتعلق فيما املفاهيم هذه أساس عىل القائمة الدولة ملمارسات املتواصلة
وتُسلَّم. وتُعتَقل، وتُؤَرس، تُطاَرد، بكونك والحر، العطش بتأثريات بالشعور املجسدة؛
كخطوٍط والسيايس الجغرايف الحيز د تُحدِّ التي القوى «تلك عن ودونان ويلسون ويكتب
طية الرشُّ واملراقبة .(١٢٩ ،١٩٩٩) الجسد» طبوغرافية الوقت ذات يف تَنقش الخريطة عىل
شخصيًة أكثَر نوعيٍة من تفتيٍش عمليات عىل أيًضا تنطوي «قد واألفراد البضائع ق لتدفُّ
للشخص التفتيشية العمليات هذه مثل ن تتضمَّ قد تطرًُّفا، الحاالت أشد ويف وتفصيًال
فحص بل مفصل، فحص أجل من املالبس نزع يتطلب وهذا عاريًا». ذاتيٍّا «تفتيًشا

(ص١٣٠). ذاته» الجسد

واملنافذ الحدودية التفتيش نقاط أن فكرة تُعزِّز املمارسات هذه مثل إن
العادات رسيان بداخلها يتوقف مساحات حدية؛ مساحات هي الجمركية
الدولة سلطة تكون حدية مساحات إنها … الجسدي لالحتكاك املألوفة الغربية
األكثر العنارص تلك أجسادنا؛ عىل حتى فرضها ويمكن مطلقة، نطاقها يف
مثل يف لنا ملًكا تصبح ال أجسادنا حتى األخري، التحليل ويف كياننا. من ذاتيًة
يمكن التي للدولة الخرقاء بالسلطة لها إدارتنا عن يُستعاض إذ املواقع؛ هذه

(ص١٣١) هناك. تتجىل أن

عرضة فلكتاهما القومية؛ والدولة األمة لحدود مماثلًة الجسد تخوم «تصبح ويردفان:
التوايل» عىل الخارجي واالعتداء للمرض للتعرُّض وقابلة الخارج، من واإلتالف لالخرتاق
النفس»، و«أقاليم الدولية العالقات لنظرية الكلية األقاليم أن كيف نرى وهنا (ص١٣٦).
واحدٍة كل تكن لم لو حتى األخرى، مع منها كلٌّ تتداخل قد جوفمان، «غالف» خاصًة

أخرى. من نسخًة منها
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العوملة (5-3)

البنائية بعد ما والنظرية النقدية، والجغرافيا الثقافة، ونظرية الحدود، نظرية تَُعدُّ
املتعددة لالرتباطات جوانب) (أو استجاباٍت عدة، نواٍح من جميًعا، الدولية للعالقات
مجموعًة باعتبارها املقام هذا يف العوملة وتُفَهم العوملة. مع نطاًقا واألوسع االختصاصات
هي وكما العالم. يف املتغرية الظروف حول الخطاب أساليب من وكمجموعٍة العمليات، من
مفهوٌم العوملة فإن الفصل، هذا يف النقاش محل األخرى واألفكار املوضوعات مع الحال
األبسط املستوى عىل فالعوملة .(٢٠٠٣ وويب سكيماتو ٢٠٠٣؛ (براويل شديد جدٍل محل
الترسيعي والتأثري املتنامية، والضخامة التوسعي، «املستوى إىل تشري جدليًة واألقل
أو ٍ تغريُّ إىل تشري إنها للقارات. العابرة االجتماعي التفاعل وأنماط لتدفقات عي والتوسُّ
عالقات نطاق ع ويوسِّ البعيدة املجتمعات يربط الذي البرشي التنظيم مستوى يف ٍل تحوُّ
تلك عىل االهتمام وينَصبُّ .(٢٠٠٢ وماكجرو (هيلد العالم» وقارات مناطق عرب السلطة
والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعية الظواهر خاللها من أصبحت التي العمليات
أو قوميٍة أو محليٍة نطاقاٍت عىل ومؤثرًة الًة فعَّ قريٍب عهٍد حتى كانت التي املتنوِّعة،
العملياُت هذه وتشمل الكوكب. مستوى عىل (تقريبًا) كليٍّا انتشاًرا منترشة — إقليمية
من املطبخ، إىل القانوني الوعي من الثقافية، الهوية إىل الصناعي اإلنتاج من يشءٍ كلَّ
املسلحة. شبه الجماعات إىل الدردشة غرف من االجتماعية، الحركات إىل املالية املعامالت
بني االرتباط حل أو املحيل، الطابع نزع إىل تؤدِّي النحو، هذا عىل إليها يُنَظر إذ والعوملة،
العوملة وتاريخية ونتائج أسباب تخضع وبينما «املكان». أو واملوضع االجتماعية الظواهر
ات التغريُّ بفعل َ تيرسَّ قد العرشين القرن أواخر يف اشتدادها أن عادًة يُالَحظ للجدل،
يتعلق فيما ولكن واإلنرتنت. الجوي السفر سيما ال واالتصال، النقل تقنيات يف املؤثرة
بعبارٍة لالأقلمة؛ مؤديًة تَُعدُّ ما عادًة أيًضا العوملة أن هو أهميًة األكثر فإن بأهدافنا،
الهياكل ِقبل من مقيَّدة أو محتواة أنها املفهوم من كان التي االجتماعية الظواهر أخرى،
هذه جانب من نفسها بالسهولة محاطًة اآلن تَُعِد لم العادة)، يف (القومية اإلقليمية
(أوماي متزايد نحٍو عىل حدود» بال «عاَلًما العوملة أَوجَدِت املنظور هذا ومن الهياكل.
تُعرقل ال التي والشبكات قات التدفُّ بربوز يتسم عاَلٌم بالفعل، رأينا كما وهذا، .(١٩٩٩
أيًضامؤديًة العوملة تبدو والسيادة، اإلقليم بني التالزم حد وإىل اإلقليمية. بفعل نسبيٍّا
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سبيل عىل شولت، آرت يان فيكتب .(١٩٩٩ هدسون ٢٠٠٠؛ (كوزيمانو الدولة زوال إىل
املثال:

شك؛ موضَع الحديثة االجتماعية للنظرية اإلقطاعي الوجود تضع العوملة إن
األماكن إطار يف مخطط االجتماعي الحيز بأن تؤمن املستحكمة الفرضية فهذه
نوعيًة تُقدِّم العوملة أن غري األبعاد؛ ثالثية جغرافيا داخَل والحدود واملسافات
العوملة جعلت لقد ناءٍ. وغري إقليميٍّ غري حيز االجتماعي، الحيز من جديدًة
توجد السبب، ولهذا مىض؛ وقٍت أي من إشكاليًة أكثر الحدود تحديد قضيَة

(٤٨-٤٩ ،١٩٩٦) االجتماعية. للحياة إقليميٍة ال جديدٍة لخرائطيٍة حاجة

للدول بحاويٍة األشبه «السمات جعلت قد العوملة أن عىل الرأي يف برينر نيل ويتفق
ظل يف لإلقليمية عبقريٍّ استقصاءٍ يف أنه إال ،(٤٠ ،١٩٩٩) كبري» حدٍّ إىل إشكاليًة
ولعل هذا. نها يتضمَّ ما عادًة التي بالالأقلمة الخاصة القراءة يرفض الظروف، هذه
مستوى أو العمودية ألهمية مدروٍس تقديٍر وجوَد لتحليله األهمية البالغة العنارص من
مستوياٍت عىل متزامنًا ًرا تطوُّ ر تتطوَّ «العوملة إن يقول فهو املعارص؛ العالم يف اإلقليمية
وتمييِز إنتاِج خالل من بل العاملي، الحيز داخل فقط ليس عديدة؛ متشابكٍة جغرافيٍة
واملدن، واملناطق، اإلقليمية، الدول مثل الفرعية العاملية املساحات وتغيرِي تشكيل وإعادِة
نالحظ قد والحدود لألجسام السابقة مناقشتنا ضوء ويف (ص٤٤). املحلية» واملواقع
بالعوملة. املرتبطة العمليات خاللها من ر تتطوَّ التي الوحيدَة املساحاِت ليست هذه أن
العاملية» «اإلقطاعية من نوٍع عن كتعبرٍي شولت تفسري مثل التي التفسريات برينر ويرى
مفرتضٍة إقليميٍة وكحاويٍة الدولة، حول متمركٍز بأسلوٍب العاملي الحيز «تُمثِّل التي
كبري» نطاٍق عىل إقليمية «دولة ک الواقع، ويف (ص٥٩)، العوملة» بداخلها ر تتطوَّ سابًقا
األقلمة إعادة عمليات بأن القائلة الحجة برينر لتحليل املحورية العنارص ومن (ص٦١).
يف أو أخرى مستوياٍت عىل أقلمة» إعادة «عمليات توجب ما وقٍت يف أو ما مستًوى عىل

(ص٤٣). أخرى أوقاٍت

متعددٍة دخيلٍة مكانيٍة أشكاٍل مع ومتشابكة مرتاكبة اليوَم الدولة إقليمية إن
ومتعارضٍة متجاورٍة كوحداٍت وافيًا وصًفا وصفها يمكن ال … متزايد نحٍو عىل
إىل جذريٍّا قياسها يُعاد … الدولة فمؤسسات … الحيز من ذاتيٍّا ومعزولٍة
األشكال متعددٍة طبقاٍت لخلق واحٍد وقٍت يف وجانبيٍّا أسفل، وإىل أعىل،
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الذهنية الصورة صارت الظروف، هذه ظل ويف للدولة. اإلقليمي للتنظيم
والنطاقات واملستويات العقد من معقدٍة كمجموعٍة العاملي االجتماعي للحيز
التقليدي الديكارتي النموذج من مالءمًة أكثَر واملتداخلة، املرتاكبة والتكوينات
تربط التي الحديثة باملنظومة واملرتبطة املتداخلة املتجانسة اإلقليم لوحدات

(٦٩ ،١٩٩٩ (برينر الدول. بني

عميقة آثار لها ومعقدٍة حقيقيٍة ظاهرٍة إىل تُشري برينر، منظور يف «العوملة»، إذًا
حدود»، «بال عاَلٍم ظهوَر تُوِجب ال ولكنها لإلقليمية، وناشئٍة معارصٍة أشكاٍل عىل
للحدود جينوفا دي قراءة مع الحال هي وكما ذلك. عن بعيد فاألمر مؤقلم؛ غري أو
املتجانسة غري واألقاليم الحدود وانتشار تكاثُر عىل العوملة تدل األمريكية-املكسيكية،
األحدث املفاهيم هذه َقبول أن غري املستويات. من مجموعٍة عرب االنسيابي وترابُطها
هربت مهم، جانٍب من فاإلقليمية، بكثري؛ أصعب التحليل يجعل أن شأنه من لإلقليمية
واإلقليمية املوروثة. الهياكل تلك محو دون الدولة) حول (املتمركزة اإلقليمية قيود من

والقيود. الحدود من محدودة ال منظومة هي والعرشين الحادي القرن يف

ختامية مالحظات (4)

أن عن يكشف لإلقليم، العلمي البحث بها تَغريَّ التي للطرق التقريبي الدليل هذا إن
والشعور ما. نوًعا نزاٍع ومحلَّ معقًدا أصبح قد وواضًحا بسيًطا ما وقٍت يف بََدا موضوًعا
متزايٍد نحٍو عىل االختصاصات متداخلة مقارباٍت نتاج منه، جزءٍ يف هو، بالتعقيد املتصاعد
التي العوالم أقلمة عىل طرأْت التي ات للتغريُّ انعكاٌس أنه أيًضا شك وال املوضوع، لدراسة
االجتماعية فالتحوالت فهمها؛ ويحاولون جميًعا) (واآلَخرون واملعلقون الباحثون يقطنها
واإلمربيالية، االستعمارية، بعمليات — املثال سبيل عىل — املرتبطة الضخمة املكانية
والتمدن، االستعمار، وتصفية الباردة، والحروب املحلية، والحروب العاملية، والحروب
والنقل؛ االتصال مجال يف تنتهي ال التي والثورات والعوملة، الحرية، أجل من والنضال
مستويات جميع عىل املتواصلة اإلقليمي التشكيل إعادِة عملياِت كبرٍي نحٍو عىل تكفل
مستمر. نحٍو عىل تفكرٍي وإعادَة تدبًُّرا تتطلَّب التحوالت هذه أن ويبدو والتحليل. الخربة
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الثالث الفصل

وحدودها البرشية اإلقليمية

مقدمة (1)

التخصصات بعض من لإلقليمية املقاربات من مجموعًة السابق الفصل يف استعرضُت
الرؤى هذه قيود من املوضوع لتحرير الحديثة النزعة إىل وأرشت املهمة، املعرفية
استثنائيٍّ نحٍو عىل األهم املطوَّلة للمعالجة مناقشٍة أيُّ البياِن ذلك عن وغاب املتخصصة،
.(١٩٨٦) وتاريخها» نظريتها البرشية: «اإلقليمية ساك روبرت كتاب وهي للموضوع،
ومحور مجاله، يف مثيل له ليس البرشية» «اإلقليمية كتاب إن نقول أن اإلنصاف ومن
عىل معتَمًدا كان إنه بل له، نظريَ ال عدٍة أوُجٍه من ويظل التحلييل، وطموحه تركيزه،
وإلهام البرشية الجغرافيا يف كالسيكي» «نص ک نرشه بعد عاًما ١٥ من أقل مدى
التي األعمال ملعظم وخالًفا ٢٠٠٠ب). بايس ٢٠٠٠؛ (أجنيو الالحقني للباحثني إبداعي
عىل االختصاصات َد متعدِّ ساك تناُول أسلوُب كان قبله، من اإلقليم موضوع تناولْت
وعلم السياسية، والنظرية والتاريخ، واالقتصاد، األنثروبولوجيا، عىل اعتمد إذ قوي؛ نحٍو
نذكر أن املهم من يكون قد البرشية. الجغرافيا وهو األسايس صه تخصُّ ومجال االجتماع
االجتماعية للجغرافيا الفرعية املجاالت وسط عمله وضع قد ساك أن من الرغم عىل أنه
املجال ذلك السياسية، بالجغرافيا يتعلَّق فيما هذا يفعل لم فإنه التاريخية، والجغرافيا
كان ربما اإلقليم. بقضايا محوريٍّ نحٍو عىل َمْعِنيٍّا الوقت ذلك حتى كان الذي الفرعي
نحٍو عىل سأناقش كما — كان أيًضا ربما ولكن التحرر، إىل إشارًة ذلك من املقصود
كتاب يف السيايس بالعنرص لالهتمام نسبيٍّ غياٍب عىل داللًة — ييل فيما استيفاءً أكثر
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االنسيابية قاِبليَّتُه البرشية» «اإلقليمية لكتاب األساسية القوة مواطن بني من
أخرى سمة َة ثَمَّ الدويل. إىل الشخيص من االجتماعي، الواقع مستويات كل عىل للتطبيق
َموِطُن اآلخر البعض إىل بالنسبة ولكنها قوة، َموِطَن البعض إىل بالنسبة تكون قد
يُشتَهر االجتماعية. بالنظريات يتعلق فيما الواضحة الرصيحة حياديته هي ضعف؛
كما البرشية»، «اإلقليمية كتاب أن والواقع العميق. التاريخي بطابعه أيًضا الكتاب
بتنظيم يُعنَى مثلما تقريبًا الزمن ف) توقُّ (أو ق بتدفُّ يُعنَى الفرعي، العنوان يشري
التي التاريخية القصص من عدًدا البرشية» «اإلقليمية كتاب يعرض االجتماعي. الحيز
تنظم التي املهمة املوضوعات ومن اإلقليمية. الهياكل وتحوالت استمراريات تستكشف
املوضوع، بهذا يتعلق وفيما الحداثة. قبل ما حقبة مقابل يف وتميُّزها الحداثُة الكتاب
املوضوع، عىل الالحق العمل من عاًما ٢٠ مدى عىل البرشية» «اإلقليمية قراءة خالل ومن
مروًرا البرشية» «اإلقليمية نرش وقت ومنذ . تغريُّ من عليها طرأ ما كمِّ من املرء يندهش
من تماًما مختلفة لنوعية ذاتها الحداثة أخضعت العرشين، القرن تسعينيات بفرتة
تخيُّل يف تقريبًا اإلنسانية والعلوم االجتماعية العلوم جميع من باحثون فبدأ التحليل؛
تكن لم إْن نهاية، لها وكأنَّ يتخيَّلونها إذ مميَّز؛ نحٍو عىل حديثٍة «غري» بطرٍق الحداثة
ما بحقبة االهتمامات منشور خالل من البرشية» «اإلقليمية وقراءة بالفعل. انتَهْت قد
من عدٍد عن الكشف شأنها من الفرد) نظر وجهة حسب عىل ضبابها، (أو الحداثة بعد

الكتاب. إليها يستند التي املعرفة وبشأن العالم بشأن وااللتزامات االفرتاضات
أي إن فصًال. فصًال للكتاب عامًة نظرًة أوًال أعرض سوف التالية الصفحات يف
مؤلِّفه. والتزامات ومكانه لزمنه نتاٌج بالرضورة هو الحايل) الكتاب ذلك يف (بما كتاٍب
َمواطِن أو كقيوٍد ال السياقية، الجوانب هذه أبحث سوف الفصل من الثاني النصف ويف
تكشف مثلما البرشية» «اإلقليمية حدود من بعٍض إىل اإلشارة ملجرد ولكن قصور،
كتاب كان وإذا السابق. الفصل يف نُوِقشت التي كتلك لإلقليم، الالحقة الصياغات عنها
منقطع إنجاًزا العرشين، القرن ثمانينيات منتصف يف الصادر البرشية»، «اإلقليمية
األحدث االجتهادات فإن وبداخله، حوله والنظر اإلقليم، رؤية يف إيانا ملساعدته النظري
يتصدَّر ا عمَّ التساؤل لنا تتيح فهي مختلف؛ ضوء يف ذاته املنظور هذا رؤية من تُمكِّننا
ساك. وصف يف ش مهمَّ هو وما الرتكيز بؤرة يف هو وما الخلفية، يف يقبع وما املشهد
من مختلفٍة مجموعٍة داخل من عمٍل أيِّ بْحَث أنَّ القول عن غنيٍّا يكون أن وينبغي
البديلة؛ االلتزامات هذه مشاركة تتم لم ما سلبيٍّا، نقًدا ذاته حد يف يُشكِّل ال االفرتاضات
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امليزاِت ذاتها هي تكون قد ما، نظٍر وجهِة من نقائص، تَُعدُّ قد التي السمات إن بل
فقط مالحظاتي أقرص سوف مستمرتنَْي. وصلٍة جدوى ذا ما عمًال تجعل التي األساسيَة
الالحقة ساك إسهامات يف رات التطوُّ ب أتعقَّ ولن البرشية»، «اإلقليمية كتاب نص عىل
ذلك بعد .(٢٠٠٣ ،١٩٩٧ (سام واألخالقية واالجتماعية الجغرافية النظرية يف والجوهرية
محوريًة أكثر أو أقل كموضوعاٍت ظهرت موضوعاٍت أربعة إطار يف الكتاب أبحث سوف
الهوية، والتمثيل، الخطاب الحداثة، (طبائع) طبيعة اإلقليمية: حول حداثًة أكثر ملناقشاٍت
االجتماعي، الفكر يف جديًدا شاغًال ذاتها حد يف تَُعدُّ ال بالطبع، والسياسة، السياسة.
الحداثة، حول التساؤالت ضوء يف مختلٍف نحٍو عىل اآلن تُفَهم أصبحت السياسة أن غري
اإلقليم. لفهم املحتملة الكيفية عىل تنعكس بدورها، األمور، وهذه والهوية؛ والخطاب،
يف أنه فهو البرشية»، «اإلقليمية إىل ه موجَّ واحد عام نقٌد َة ثَمَّ كان إذا ذلك، عىل عالوًة
السياسة تكون — تعريفيٍّا بل — محوريٍّا موضوًعا السلطة مفهوُم فيه يَُعدُّ الذي الوقت

غائبة. شبَه قويٍّ معنًى بأي

عامة نظرة (2)

السابقة» العلمية املعرفة «إن قائًال: فيكتب اإلقليمية، مجال داخل مقدمته يف ساك يأخذنا
وبالرغم (ص١). فقط» اإلقليمية تلك حدود عىل إال الضوء تُسلِّط «لم الوقت ذلك حتى
البرشية» «اإلقليمية كتاب بأن ادِّعاء أي يطلق لم فإنه مبدئيٍّا، هجوًما هذا كون من
الكتاب يتجاوز وبينما االستكشاف. من ملزيٍد ودعوة «مسودة» من أكثر يكون أن يمكن
القيد هذا وضع املهم من واستطالعه، الطريق تمهيد يف املتمثِّل املتواِضع الهدف حدوَد
وتكمن النقاش. من أُغِفلت قد وقضايا ملوضوعات الحًقا دراستنا عند ذاتيٍّا املفروض
قاطٍع نحٍو عىل «البرشية» اإلقليمية تمييز يف ملحوظ، نحٍو عىل االستهاللية، خطوته
من النباتات (أو البرشية غري الحيوانات لدى يُالَحظ قد مثلما اإلقليمي السلوك عن
املضادة الفرضيَة املؤلِّفني بعض يُقدِّم الثاني، الفصل يف رأينا وكما املنظور). هذا
ساك، لدى نوعها من فريدًة البرشيَة اإلقليميَة تجعل التي السمات ضمن ومن تماًما.
مثل مميز، نحٍو عىل بًرشا تجعلنا أنها شائٍع نحٍو عىل يُعتَقد التي الخصائص بعُض
املؤسسات، وبناء املفتوحة، النهاية ذات التاريخية والطبيعة املعقد، والتواصل القصدية،
اجتماعيٍّا متأصلة بل بيولوجيٍّا، «مدفوعة ليست إلينا بالنسبة فاإلقليمية شابه؛ وما
بشأن زعم األساس يف هو بل األصول، بشأن زعٍم مجرد ليس وهذا (ص٢). وجغرافيٍّا»
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أو الغريزية بالرضورات البرشية اإلقليمية تُشبه التي النظريات عكس وعىل التفسري.
أُُطٍر داخل ودراسته فحصه يستتبع اإلقليم «داخل» النظر أن ساك يرى البيولوجية،
الصفات نزع هي ساك مهمة إن أي محددة؛ ثقافيٍة أو تاريخية، أو اجتماعية، مرجعيٍة

اإلقليم. عن الطبيعية

املعاني (1-2)

عىل وتاريخه ساك نظرية مجال ورشح تفسري يف اإلقليم»، «معنى األول، الفصل يبدأ
مبدئي. تقريبيٍّ بتعريٍف ويبدأ التعريفية، التناقضات طريق عن استيفاءً أكثر نحٍو
طريق عن واألشياء األشخاص يف للتحكُّم فعالة اسرتاتيجية البرش إىل بالنسبة «اإلقليمية
األشخاص بتحكُّم يتعلَّق إذ بالرضورة؛ عالئقي مفهوم إنه (ص٥). املساحة» يف التحكم
اسرتاتيجي. مفهوم إنه (التحكُّم). بالسلطة معقٍد نحٍو عىل يرتبط وهو األشخاص، يف
التي املحتملة واملساوئ املزايا «تحليل للكتاب األساسية األهداف بني من فإن وهكذا
اإلقليمية تبدو النحو هذا عىل عنها التعبري ويف (ص٥). اإلقليمية» تجلبها أن يمكن
أم املسيطرين األشخاص إىل تعود واملساوئ املزايا كانت إذا بما يتعلق فيما معنويًة
بالتاريخ املتعلقة املهمة املوضوعات أيًضا ساك يطرح السيطرة. محل األشخاص إىل
اإلقليمية اآلثار «بعض أن يوضح الزمانية الدراسات من مجموعٍة خالل فمن والحداثة،
مقتِرص اآلَخر والبعض اجتماعي، تنظيٍم وأي تاريخيٍّ سياٍق أي يف تحدث إذ عامة؛
إىل يميل الذي هو فحسب الحديث املجتمع وأن معينة، تاريخيٍة وتنظيماٍت فرتاٍت عىل
اإلقليمية استكشاف مزايا بني ومن (ص٦). املحتملة» لآلثار الكاملة املجموعة استغالل
والدور الحداثة وتداعيات معاني كشف عىل «تساعدنا أن يمكن أنها بالحداثة يتعلق فيما
يتألف الحداثة، موضوع مركزية توضيح طريق وعن (ص٦). لإلقليمية» املستقبيل
فيبحث وإطنابًا، تفصيًال واألكثر أولها، أما توضيحية؛ أمثلٍة ثالثة من األول الفصل
بالنسبة (أو الشمالية أمريكا بوسط التشيبيوا شعوب بني اإلقليم استخدام يف التغريات
األمريكيني مع االحتكاك فرتة خالل الحداثة) قبل (ما االحتكاك قبل ما حقبة من إليهم)،
الجزئية لإلقليمية أمثلٍة مع فيتعامالن والثالث، الثاني املثاالن وأما وغزوهم. األوروبيني

العمل. ومكان املنزل الحديثة؛ الحياة يف
يف الكبرية الهندية القبائل (إحدى التشيبيوا الستخدامات األساسية العنارص تُشتَق
واقتصاديات االجتماعية البنية عنارص من ساك، مثال يف لإلقليمية، الشمالية) أمريكا
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دولًة تُشبه منظمًة سياسيًة بنيًة يمتلكون ال بأنهم التشيبيوا فيصف املوارد؛ استخدام
نحٍو عىل منغمسون وهم مستقلة، «طوائف» حول االجتماعي تنظيمهم ويرتكز حديثة،
منطقتهم) من الجنوبي الجزء يف الكفاف (وزراعة الثمار وجمع الصيد أنشطة يف كبرٍي
الطبقة عىل القائم االقتصادي التقسيم غياب إىل تُشري هنا واملساواة اجتماعيٍّا. ومتساوون
العشرية، أو النوع أو بالسن الخاصة كتلك لالمساواة، األخرى املحاور أما االجتماعية؛
إىل «إقليميني االحتكاك قبل ما فرتة يف التشيبيوا شعوب كان فقد االعتبار. يف تُوَضع فال

للكلمة. الخاص ساك بفهم (ص٧) حدٍّ» أدنى
فلم السنني؛ مدار وعىل موسميٍّا التشيبيوا شعوب تشغلها التي املنطقة تذبذبت
أقلمة أيًضا يوجد يكن ولم األصلية، الشعوب مقابل يف جيلٍّ نحٍو عىل محدًدا إقليًما تكن
ُمسيَّجًة أقاليَم تكن «لم للحدائق املخصصُة املساحاُت حتى مجتمعاتهم، داخل موسعة
بأي املحيط التعقيد ضوء يف أنه إىل التنويه ويجب (ص٨). واضًحا» تحديًدا ومحددًة
تساعد ذلك، ومع ساك. إليها ينتبه لم لإلقليمية جوانب يوجد كان ربما اجتماعي، نظاٍم
أكثر تعبرياٌت بها تتشكَّل قد التي العمليات تخيُّل عىل االجتماعي للتنظيم الرؤية هذه
داخل تنشأ التي التغريات ساك يُقدِّم فكريٍة تجربٍة ففي لإلقليمية؛ — مختلفة أو —
أو الصيادين إىل بالنسبة املوارد ندرة مثل التشيبيوا، لحياة االجتماعية البنية وخارج
أن الناس بعُض بموجبها يجد قد ظروًفا تخلق قد التي الزراعة، عىل الرتكيز ازدياد
نحٍو عىل اإلقليمية استخدام أو املثال، سبيل عىل باألسوار، الحقول إحاطَة «املالئم» من
أكثر قواعَد إىل تؤدِّي قد االزدحام عن تُسِفر السكان يف متخيَّلًة زيادًة أن أو كثافًة؛ أكثر
فيطلب قليًال باألمر ويتقدَّم بالحدائق. الخاصة املساحات بتخصيص يتعلَّق فيما رصامًة
حاكمة عائلة تخرج أن «يمكن كهذه، ظروٍف تحت أنه، يتخيَّل أن القارئ من ساك
من الظروف هذه تحت (ص٩). املجتمع» موارد كل أو بعض استغالل يف حقها مدَّعية
الحدود أقىص إىل نافعًة آليًة اإلقليمية «تكون الطبقي، التصنيف أو الهرمي ج التدرُّ تزايُد
التدريب هذا وراء األساسية والفكرة (ص٩). الحاكمة» العائلة ادِّعاءات عىل للتأثري
االجتماعية والبنية االجتماعية الحياة أن يف املتمثِّلة األساسية الفكرة تعزيز هي التخيُّيل
أخرى شعوٍب عىل النموذج هذا انطبََق بينما أنه والواقع اإلقليمية. عن فصلهما يمكن ال
األخرى، األصلية العالم لشعوب وكذا للتشيبيوا، األهم األمر كان الحداثة، بعد ما حقبِة يف
وفرض والتواصل، التصنيف، وعن اإلقليم، عن غريبًة أفكاًرا يحملون غرباء تواُفد هو

السيطرة.
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مستعمراتها أو أوروبا، يف منشؤها كان التي واالقتصادية االجتماعية التغريات جاءت
فقد ما؛ نوًعا مباِرشٍة غري بطريقٍة البداية يف املكسيك، يف أو األطلنطي، ساحل عىل
صيد يف واملشتغلة الرشق من القادمة األصلية والشعوب واألمراض الخيول دخول أدَّى
اٍت وتغريُّ تحوُّالٍت جلب إىل املستكشفني؛ وجماعة األوروبية، السوق لصالح الفراء حيوانات
التشيبيوا شعب إقليمية تحرتم الوسيطة العوامل هذه تكن ولم التشيبيوا. حياة عىل عميقٍة
إحساًسا أثارت قد التغريات هذه كانت إذا فيما هنا ساك وينحرصتخمني واضح. نحٍو عىل
األصلية الرشق شعوب أن إىل وبالنظر الصيد. مناطق عىل والسيطرة بامللكية متزايًدا
حدثت األوروبي، واالستيطان االستكشاف بفعل غربًا النزوح عىل أُرِغمت قد نفسها
املختلفة الطرق األهمية منتهى يف كان ومما اإلقليمية. عىل تأثري لها كان أخرى ات تغريُّ
تخيُّل يوجد كان جميًعا، نعلم وكما اإلقليَم. العرصيون الرشق مواطنو بها «تخيََّل» التي
وعىل األوروبيني. بواسطة «اكتُِشفت» قد «أمريكا» بعُد فيما أصبحت التي األرض أن
َعى ادَّ فقد االكتشاف، رهن كانوا أنهم عن فكرٍة أي لديهم تكن لم اآلخرين أن من الرغم
مربرات لديهم يكن لم حتى أو ، قطُّ يَرْوه لم ما امتالك االكتشاف» «عرص يف العرصيون
األوروبية الدول حكَّام بواسطة والسيادة امللكية ادِّعاءات ُوثِّقت وقد بوجوده. للمعرفة
األصلية، بالشعوب يتعلَّق فيما البداية، يف كما وليس، باآلخر، أحدهم يتعلَّق فيما
«امِلنَح» آَلِت «االدِّعاءات» هذه ومن «الهنود». ب جماعيٍّ نحٍو عىل اآلن يُعَرفون الذين
ومرًة واملستوطنني. للمضاربني أخرى فرعيٌة ِمنٌَح آَلْت املنح هذه ومن للمستعمرين،
هذا كان وربما واملستوطنني، للمضاربني نسبيًة اإلقليمية االدِّعاءات هذه كانت أخرى،
سيظل عديدة) أخرى (وشعوب التشيبيوا لشعب الحياتية العوالم ألقلمة الجديد األسلوب
«السيادة» ل املؤقلمة املفاهيم هذه بها ُفِرضت التي الطرق لوال واقعيٍّا منه أكثر خياليٍّا
املنحدرون األمريكيون كان قلم، «ِبجرَّة أنه ساك ويكتب األصلية. الشعوب عىل و«امللكية»
التشيبيوا، فيهم بَمن بهم، ويتحكمون مونهم، ويُقسِّ الناس، يُصنِّفون أوروبيٍة أصوٍل من
يكن لم القلم أن نالحظ قد ولكن (ص١١). فقط» الحيز داخل موقعهم إىل استناًدا
وفيما الجدري. بعدوى املصابة التجارية والسلع املسكيت بنادق بقدر ذلك يف حاسًما
والتقسيم والتقسيم املسح وممارسات عمليات عىل ساك يُشدِّد اإلقليم، ات بتغريُّ يتعلَّق
والحكومية املحلية السياسية األقاليم تأسيس جانب إىل األرض، وخصخصة الفرعي
مختلفٍة نوعيٍة أثر كان نسبيٍّا قصريٍة فرتٍة غضون ويف أهميًة. األكثر باعتبارها والقومية

العالم. من الجزء هذا عىل ُطِبع قد اإلقليمية من تماًما
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قبل وما الحداثية اإلقليمية املمارسات بني للتناقض أقوى توضيٍح أجل ومن
التي ويسكونسن، يف خياليَّنْي يْن معاِرصَ عمٍل ومكاِن منزٍل إىل ساك يصحبنا الحداثية،
الناس بني الِعْرقية الناحية من تطابُق يوجد ال وبينما التشيبيوا. َموِطن من جزءًا تَُعدُّ
من ليسوا األقل، عىل منهم، بعًضا أن الفرتاض سبٌب يوجد ال فإنه هنا، نقابلهم الذين
يحاول بينما البيت، بأعمال باملنزل يجلس أب يقوم األول املثال يف أنفسهم. التشيبيوا
عىل قدراِتهما تتجاوز التي املهمة وهي الصحون، بَغْسل «املساعدة» الصغريان طفاله
لسالمة وتقديره — كفاءتهما عدم وكذا الطيبة ِنيَّتَهما إدراكه ظل ويف واضح. نحٍو
يفعال أالَّ ينبغي ملاذا لهما يرشح أن بإمكانه اختيارين؛ لديه أنَّ يرى — والصحون اآلنية
الثاني االختيار ويُمثِّل محظورة». «منطقة املطبخ أن يعلن أن ببساطٍة يمكنه أو ذلك،
ما مكانًا أن حقيقَة املثال هذا ح يوضِّ كذلك ما. مساحٍة عىل للسيطرة كتأكيٍد اإلقليميَة
كان األبوي األمر صدور فقبل (ص١٦)؛ األخرى» دون ما فرتٍة يف إقليًما يكون أن «يمكن
قد أنك (غري إقليم. فهو بحظر، مشموًال أصبح أن وبعد اآلن، أما غرفة، مجرد املطبخ
صغرية، حجرٍة يف الطفلني حبس مثل رصامًة، أكثر أخرى إقليميًة اسرتاتيجياٍت تتخيَّل
املقارنة هو التوضيحي املثال هذا من جزءًا أن من الرغم وعىل الشارع.) إىل طردهما أو
قبل ما حقبِة يف التشيبيوا آباء تتخيَّل أن فبمقدورك الحداثي، قبل وما الحداثي بني

واضحة. حدوٍد ذي ما حيٍز عن باالبتعاد أبناءَهم يأمرون االحتكاك
«وحدة يف بالبقاء السكرتري فيه يُلَزم عمٍل مكاَن األول الفصل يف األخري املثال يصف
دخول أو األروقة، عرب آلَخر آٍن من ل التنقُّ يف الحرية لديه تكون ربما له. املخصصة العمل»
الحرية لديه ليست ولكن (واملهاجع)، للرجال املخصصة الغرفة أو القهوة تناُول غرفة
يف بالتسكُّع ِلنَُقْل، له، املخوَّلة التحرُّك امتيازات استغالل أساء أنه ولو املكاتب. لدخول
من فصله يف تتمثَّل صارمة؛ إقليميٍة لعقوبٍة يتعرَّض أن املمكن من َلكان الربيد، غرفة
مادي» قيٍد بمنزلة تَُعدُّ السكرتري إىل بالنسبة اإلقليمية «إن خدمته. بإنهاء العمل مكان
العاملني، ملعظم محظورًة منطقًة فعليٍّا، املبنى، يُصبح الخامسة الساعة فبعد (ص١٧)؛
أن هنا تتخيَّل قد ولكن املبنى. يف غرفٍة كل إىل الدخول حق له يكون قد الحارس أن غري
هذا، ويَُعدُّ االستكشاف؛ عتبة نطاق خارَج تظل واألظرف املكاتب ألدراج الجزئية األقاليم
إىل بالرجوع الدخول حريُة فيه تتحدَّد نموذجيٍّا حديثًا إقليميٍّا تشكيًال عدة، أوُجٍه من
للزمن ثقافيٍّا محددة ومفاهيم والسلطة، امللكية ومفاهيم والقواعد، األدوار من مجموعٍة

املرتي.
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مجموعٍة أو فرٍد «محاولة لإلقليمية: استيفاءً أكثر بتعريٍف األول الفصل يُختتَم
السيطرة وتأكيِد تحديِد طريق عن بها، التحكم أو والعالقات والظواهر الناس، عىل التأثريَ
املتصلة املفاهيم عن اإلقليم ساك يُميز أيًضا وهنا (ص١٩). ما» جغرافيٍة مساحٍة عىل
عىل فيشري، مفهومه؛ يف الدقيقة الفروق إىل ويُشري و«املنطقة»، «املكان» ب الخاصة به
«سجنًا أن فنجد بدرجات؛ تظهر أن ويمكن تتغري أن يمكن األقاليم أن إىل املثال، سبيل
أكثَر بدوره يكون إقليمي، سجٍن يف زنزانٍة من إقليميًة أكثُر التأمني من درجٍة أعىل عىل
هي اإلقليم قوة أن يبدو (ص٢٠). السجناء» لتأهيل مركٍز يف منزٍل يف غرفٍة من إقليميًة

السلطة. أو السيطرة قوة وظائف إحدى

النظرية (2-2)

هذا من ونفًعا أصالًة األكثَر الجزءَ هو «النظرية»، بعنوان وهو الثاني، الفصل يَُعدُّ
كدليٍل يعمل ذاته، حد يف نظريًة منه أكثر تحليليٍّا إطاًرا يَُعدُّ الذي الجزء، فهذا الكتاب؛
س يتأسَّ أخرى ومرًة اإلقليمية. العمليات عواقب أو نتائج لرؤية «مرشد» أو مجايلٍّ
أو القومية، الدول مثل اإلقليم من معينٍة بأنواٍع يتقيَّد ال بحيث معينٍة بطريقٍة اإلطار
الرصيحة ساك بحيادية «النظرية» معنى يتصل كذلك االنتخابية. الدوائر أو الغرف،
تفسريات خاصًة آنذاك، بارزًة كانت التي األخرى، االجتماعية بالنظريات يتعلَّق فيما
«تجريبية كنظريٍة نظريته ساك ويعرض الجديدة. واملاركسية الحديث للتنظيم فيرب
االجتماعية؛ العلوم يف التنظري مع تجريبيًة تمثيليًة قياساٍت ويعقد (ص٢٨)، ومنطقية»
األكثر ى امُلسمَّ فإن بالذرات، وليس باألشخاص، «تتعلق اإلقليمية آثار ألن نظًرا ولكْن
لإلقليمية» محتملة، نتائج» أو «عواقب أو محتملة، دوافع أو «أسباب» هو لها مالءمًة
اإلقليمية عن الطبيعية الصفات إزالة مهمة أجل من فقط ليس مهم وهذا (ص٢٨).
تُوَضع التي االفرتاضات تربير أجل من — الحًقا سأناقش كما — أيًضا ولكن البرشية،
ومما اآلَخر. نحو أحدنا وَميْل العالم، نحو املؤثر العقالني َميْلنا سيما ال البرش، بشأن
السلوك هذا وقوُع ضمنًا فيه يشري قد الذي الوقت يف بأنه اعرتاُفه أيًضا أهميًة يُمثِّل
محايدة ذاتها» حد «يف اإلقليمية فإن أخالقية، قضايا إىل أو املعيارية إىل ذاك أو اإلقليمي
أخالقيٍّا. محايدٍة أو حميدة، أو خبيثة، (أسباب) ألهداٍف استخدامها املمكن فمن معياريٍّا؛
والسياسية األخالقية الحيادية عىل الحفاظ أجل من النظرية تُجاِهد أن أيًضا بد فال إذًا
فعٍل عىل الُحكم بمقتضاها يمكن إجراءاٍت تُقدِّم لن ذاتها النظرية «إن واأليديولوجية.
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أن شأنه من ليس بالطبع وهذا (ص٣١). سيئ» أو جيد بأنه حيثياته، إىل استناًدا ما،
املعيارية. املزاعم تطوير أو تفسري أجل من ساك إطار تطبيق من املرء يمنع

أساسية» «مجموعة و١٤ «ميول» ١٠ من لإلقليمية (ص٢٩) الذرية» «البنية تتألف
يمكن لإلقليمية مثاٍل وأيُّ لالسرتاتيجية، محتملة نتائج بوصفها إليها يُنَظر امليول من
امليول قدَّمت وقد النسبية. أهميتها أو املكونات هذه غياب أو بوجود يتعلَّق فيما تحليله
والتواصل، للمنطقة، وفًقا التصنيف التعريف: من جزء فهي بالفعل؛ األوىل الثالثة
التعريفية وامليول العرض. وضوح أجل من أرقاًما امليول وتعطى السيطرة. وفرض
عرضيًة. أكثر فهي ،(٤–١٠) «املحتملة» السبعة امليول أما دوًما، موجودة (٣ ،٢ ،١)

منطقٍة إعالن مميزات عىل ساك يؤكِّد للمنطقة» وفًقا «التصنيف بشأن تفصيله يف (١)
وهكذا إليها. الوصول املحظور اإلقليم داخل األشياء جميع بحرص مقاَرنًة محظورة ما
مالءمًة أكثَر اسرتاتيجيًة تكون قد ثَمَّ ومن تعميمية؛ اسرتاتيجيًة اإلقليمية تكون أن يمكن
أكثر هو بما للمنطقة وفًقا التصنيف يتعلَّق سنرى، كما بالطبع، لالستخدام. فاعليًة أو
الحيز. داخل املوجودة األشياء إىل الوصول حظر أو «ممنوعة» مناطق إقامة من بكثرٍي

خالل من أنه هو إقليمي، نحٍو عىل للترصف ثاٍن أسايس «سبب» أو َميْل َة ثَمَّ (٢)
سهولًة. أكثر «التواصل» يصبح الحدود، استخدام

السيطرة» «فرض» يف فاعليًة األكثر االسرتاتيجية هي اإلقليمية تكون أن «يمكن (٣)
عىل اإلقليمية االسرتاتيجيات مميزات عىل الرتكيز ينَصبُّ أخرى، مرًة (ص٣٢).
أنه األمر يف واملثري املوارد. أو األشياء إىل الوصول تفعيل يف اإلقليمية غري االسرتاتيجيات
توضيح يف املستخَدمة األمثلة تُشري للتطبيع، املناِهضة الواضحة ساك دوافع إىل بالنظر

للسلطة. البرشية األشكال وليس الحيواني السلوك إىل امَليْل هذا
السلطة إن فحيث (ص٣٢). للسلطة» املادي» «للتجسيد وسيلًة اإلقليمية ر «تُوفِّ (٤)
تبدو جْعلها اإلقليمية آثار من يكون قد دائًما، محسوسًة أو مرئيًة تكون ال االجتماعية
والبوابات األسوار مثل عليه الدالة املادية عالماته خالل من فاإلقليم، النحو؛ هذا عىل

العالم. يف ماديٍّا مرجًعا السلطة أشكاِل بعَض يمنح ذلك، إىل وما الحدود وحرس
املسيِطر بني العالقة عن االنتباه «إزاحة» أجل من اإلقليم استخدام «يمكن (٥)
امَليْل هذا تأثري من يكون قد املادي، التجسيد نحو امَليْل ومثل (ص٣٣). عليه» وامُلسيَطر

للسلطة. االجتماعية الجوانب عىل التعتيم
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من (ص٣٣)، «مجردة»» العالقات جْعل عىل اإلقليم «يساعد متصل، نحٍو عىل (٦)
الظروف بعض وتحت االجتماعية). (واألدوار األماكن عىل القواعد تطبيق تقنية خالل
مثاًال ساك ويرضب الشخصية. العالقات عىل الغموض إضفاء إىل اإلقليم يؤدَِّي أن يمكن
عن النظر برصف الزنزانات من بعينها مجموعٍة يف السجناء عن مسئوٍل سجٍن لحارِس
العضوية تتحدَّد ما عادًة باملثل، مكانه. كان مهما كفرٍد سجنٍي كل عن وليس ُهِويَّاتهم،

ما. إقليٍم داخل اإلقامة بمحل ما سيايسٍّ مجتمٍع يف (والحقوق)
غامًضا) (أو خفيٍّا ادِّعاءً هذا ويَُعدُّ لإلقليم، املكان» إجالء «وظيفَة ساك يُحدِّد (٧)
اإلقليم يبدَو أن يمكن الظروف بعض ظل يف أنه هو إليه يشار ما أن يبدو وفيما ما. نوًعا
حقوق ذلك عىل ومثاله (ص٣٣). ما» مكاٌن بها يقام وأساسيًة ومحايدة، عامة، «وسيلًة

األرض. يف امللكية
قالٍب أو حاويٍة بمنزلة اإلقليم) الدقة: من ملزيٍد ربما (أو اإلقليمية «تعمل (٨)
وظيفتها حتى (أو الحاوية هذه ووظيفُة (ص٣٣). لألحداث» املكانية للخصائص
والسيادة السياسية السلطة مثل ظواهر نطاق لتحديد األهمية شديدُة «الظاهرية»)

للهوية. مكانية تعريفات وضع يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب أنها كما واملسئوليات، والحقوق
عىل «تساعد بالحداثة، املرتبطة تلك سيما ال معينة، ظروٍف ظل يف اإلقليمية، (٩)
الحيز من أجزاءٍ ر تصوُّ إن أْي (ص٣٣)؛ اجتماعيٍّا»» لإلخالء القابل «الحيز فكرة خلق
لهذه رات تصوُّ وضع إمكانية تيسري شأنه من مكانية حاويات أو كأقاليم االجتماعي
«منطقة أو شاغرًة مساحًة فإن ثَمَّ ومن «خاوية»؛ أو «ممتلئة» أجزاءً باعتبارها األجزاء
النظر يمكن للكلمة، الحريف باملعنى املادية املحتويات من خاليًة تكون ال بينما مشاع»،

السلوك. تُشكِّل أن بدورها، يمكن، رات التصوُّ وهذه النحو، هذا عىل إليها
(ص٣٤). اإلقليمية» من مزيٍد توليد عىل يساعد أن يمكن «اإلقليم تكاثرية. األقاليم (١٠)
عىل مهمٌّ — الدمج أو ب التشعُّ خالل من لنقل، ق، يتحقَّ الذي — التكاثُري التأثري وهذا

الهرمية. للتسلسالت اإلقليمي بالتشكيل يتعلَّق فيما خاصٍّ نحٍو

«اإلقليمية كتاب يف كما قائمٍة شكل يف هنا املقدَّمة العرشة «امليول» هذه تُمثِّل
يُعربِّ اآلَخر والبعض تعريفي، بل ما، نوًعا واضٌح منها البعُض مهمة؛ نتائَج البرشية»،
وهذا ما. نوًعا وخفيٌّ مجرٌد منها وكلٌّ اإلقليمية. آلليات أحدث استبصاريٍة رًؤى عن
يجري أسايسٍّ كمورٍد إليه يُنَظر منها وكلٌّ النظرية، لنفعية وأساًسا ميزًة يَُعدُّ التجريد
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أما كان. ما أيٍّا نُواِجهه اجتماعيٍّ سياٍق أي يف لإلقليمية املحتملة العواقب تحليل بواسطته
بالقدر (مجردة تواُفقاٍت من صغريٍة مجموعٍة دراسة فهي النظرية، يف التالية الخطوة

لإلقليمية. األدق للتفاصيل أوضح رؤيٍة أجل من امليول هذه من نفسه)

أساسية توافقات

من بعٍض إىل انتباهنا يَلفت أساسية»، «توافقات ساك يعتربه ما تفسري خالل من
استخداماتها أو ونتائجها (ص٣٤) أهميًة األكثر امليول» بني املنطقية املتبادلة «العالقات
هذه نتائج من بعًضا أن يُالَحظ كاسرتاتيجية، لإلقليم القصدية أهمية وبقدر العملية.
نظر وجهة من مقصوٍد غري يكون قد معني) موقٍف يف منها أيٍّ (أو األساسية التوافقات
قائمة، شكل يف عرش األربعة األساسية التواُفقات تُعَرض العرشة، امليول ومثل املسيطر.

ييل: كما وُمعرفة

سبيل عىل املعقدة»؛ الهرمية «التسلسالت تكوين يف تدخل أن يمكن امليول جميع (أ)
،(٦) املجردة والعالقات ،(٣) السيطرة وفرض ،(٢) والتواصل ،(١) التصنيف املثال:
وللعالقات واملسئولية، للمعرفة املتدرجة الهرمية الدائرة تراعَي أن «يمكن (٨)؛ والقولبة
للبريوقراطية» أساسيًة مكوناٍت جميًعا تَُعدُّ التي املحدودة، التواُصل وقنوات املجردة
من — الحديثة الحياة يف البريوقراطية للمؤسسات املطلق الوجود إىل وبالنظر (ص٣٦).
إىل يشري هذا فإن — واملدارس الدينية، واملؤسسات العمل، أماكن إىل السياسية الهياكل
حتى يفرتضون الباحثون كان مما شاسٍع نحٍو عىل وانتشاًرا تغلغًال أكثر اإلقليمية أن

الحني. ذلك
داخلها»، واملسئولية املعرفة «توزيع عىل دة املعقَّ الهرمية املؤسسات إقليمية تؤثر (ب)
كلما وعموًما، األجل. والطويل األجل القصري التخطيط وظائف تقسيم تُيرسِّ وكذلك
واملسئولية. للمعرفة املكاني النطاق اتسع ما، مؤسسٍة داخل السلطة «مستوى» ارتفع
هذه تُنفذ قد األدنى واملستويات األجل، طويل تخطيٍط مهامَّ تفرتض األعىل واملستويات

فحسب. املهام
لتحديد األقاليم تُستخدم قد (ص٣٦) ما» هرميٍّ لتسلُسٍل العليا «املستويات يف (ج)
،(٨) والقولبة ،(٣) والفرض ،(١) التصنيف استخدام خالل من املرءوسني عالقات
للعالقات اإلقليمية «التعريفات بني ساك يُميِّز املقام هذا ويف .(٦) املجردة والعالقات
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االجتماعية «التعريفات وبني الحديثة)، السياسية املجتمعات يف (كما االجتماعية»
الحداثة). قبل ما حقبِة يف التشيبيوا مثال يف (كما اإلقليمية» للعالقات

فإن املعرفة، دائرة تطوير إىل وامَليْل الهرمية اإلقليمية بني العالقة إىل بالنظر (د)
املقام هذا ويف املرءوسني. عىل اإلرشاف كفاءة يف زيادٍة حدوَث املرتتبة النتائج بني من
السجناء تحركات «تقييد والحرس: بالسجناء يتعلَّق آَخر توضيحيٍّا مثاًال ساك يُقدِّم
بحريٍة بالتجوُّل لهم ُسِمح إذا ا عمَّ عليهم اإلرشاف مهمَة ل يُسهِّ زنزاناتهم يف بوضعهم

(ص٣٧). السجن» داخَل
«الحيز ب إحساًسا تُولِّد التي تلك وهي بالتغيري، تتعلق أخرى أساسية مجموعة َة ثَمَّ (ه)
تكرار فكرَة تجعل والرأسمالية والتكنولوجيا، العلم، «إن مفاهيميٍّا». لإلخالء القابل
فكرًة املستويات جميع من األقاليم داخل األشياء ونقل و«اإلخالء» «اإلشغال» وفعالية
(ص٣٧-٣٨). واإلشغال» لإلخالء قابًال الحيز لجْعل آليٍة بمنزلة تعمل واإلقليمية عملية.

التخيُّل. إعادة عىل القدرة لهذه املهمة العنارص من التجريد ويَُعدُّ
تواُفٍق من تنبع سحريًة، خصائَص ساك عليه يُطِلق ما األقاليم اتخاذ إمكانية إن (و)
هذا عن للتعبري األخرى الطرق من لعل .(٥) واإلزاحة (٤) املادي التجسيد ميول بني
يكون ما، حديٍث سياق ففي السلطة؛ تعمية يف تتجىلَّ أن يمكن األقاليم بأن القول هو
يبدو اإلقليم يجعل املوطن أو لإلقليم الوالء ولكن الدولة، لسلطة ماديٍّا مظهًرا «اإلقليم

(ص٣٨). للسلطة» مصدًرا
واملسئولية املعرفة حدود تعيني عن الجانبي والتأثري التباين من كلٍّ تأثري ينجم قد (ز)
مقصودٍة غري عواقَب التأثريات هذه وتبدو املسيطر). ألغراض (تحقيًقا خاطئ نحٍو عىل

التامة. من أقل كفاءٍة عىل ملؤقلمني
باإلقليمية ما نوًعا املرتبطان ،(١٠) اإلقليمي والتكاثر (٥) اإلزاحة تساِهم (ح)
وليس والتحكُّم للسيطرة الغايَة يبدَو كي اإلقليم عىل «التيسري يف (ح)، السحرية

(ص٣٩). الوسيلة»
تفاوتات». «يخلق أن يمكن اإلقليم (ط)

أو الخصوم بني «التفرقة اسرتاتيجية يف تدخل للميول املتعددة التوافقات (ي)
فيهم». والتحكُّم املرءوسني،

التباينات» عىل «التعتيم ب يتعلَّق — كفء غري توزيع أو — آَخر إقليمي خطأ َة ثَمَّ (ك)
هرميٍّ تسلُسٍل من املالئم غري للمستوى املهام تخصيص خالل من واألحداث، اإلقليم بني

ما. إقليميٍّ
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دوافع عن االنتباه يرصَفا أن يمكن (١٠) اإلقليمي والتكاثر (٥) «اإلزاحة (ل)
املدن بني الرصاعات مثاَل ساك يعرض وهنا (ص٣٩). األقاليم» بني االجتماعي الرصاع

والضواحي.
ما» لحدٍث الجغرايف التأثري عىل «التعتيم إىل تؤدَِّي أن يمكن امليول توافقات (م)
ما، بيئيًة مشكلًة األشخاص يدرك عندما جليٍّا يصبح قد هذا عىل واملثال (ص٣٩).

عاملية. أو قومية وليست «محليًة» مشكلًة بوصفها
املقاومة. ظهور أو «االنشقاق» لعملية مؤديًة تكون قد املتنوعة التوافقات أخريًا، (ن)

إنكاره، يمكن ال نحٍو عىل دة معقَّ ساك وضعها التي و«التوافقات» «امليول» آلية إن
التي فالعنارص األحيان؛ بعض يف الفهم تعوق أن يمكن القصدي للتجريد واسرتاتيجيته
هذه ولكن اعتباطيٍّا. ما حدٍّ إىل يبدو قد واالختيار شك، بال جامعٍة غريُ عليها يُشدِّد
هي املجايل الدليل من كنوٍع النظرية إىل النظر عند فالفكرة مراوغات؛ إال هي ما األمور
السيطرة) سيقاومون الذين أولئك أو املرتقبني املسيطرين تمكني (وكذلك املحللني تمكني
تحكُّم. كاسرتاتيجية اإلقليمية تنتظر التي املهمة األساسية العواقب أو اآلثار تحديد من
والتوافقات امليول معظم أن األوىل املقام؛ هذا يف مالئمتني تكونان قد مالحظتان َة وثَمَّ
هذه مثل ألن نظًرا مهم أمر وهذا املعقدة، الهرمية املؤسسات يف اإلقليمية بآليات ترتبط
أن إىل أحدهم يذهب قد ولكن بالغ. تأثرٍي وذات الحديث العالم يف منترشة املؤسسات
حرصه، البريوقراطية املؤسسات لهيكل يمكن ا ممَّ بكثرٍي أكثر هو ما بها االجتماعية الحياة
أو االستخدامات، أو املظاهر، عن االنتباه رصف إىل عليها البالغ الرتكيُز يؤدي وربما
لإلقليمية مبارشًة آثاًرا ليس اآلثار من الكثري أن الثانية املالحظة لإلقليم. األخرى الخربات
املادي، والتجسيد فاإلزاحة، الوعي؛ أو اإلدراك «عىل» اإلقليم آثار مثل ذاتها» حد «يف
نرى التي الكيفية عىل اإلقليمية تأثري بكيفية تتعلَّق ذلك وغري اإلخالء، وقابلية والسحر،
هذه أهمية من التقليل يمكن ال بالطبع جانبنا. من فهمه وإساءة فهمه وكيفية العالم، بها
البرشية» «اإلقليمية كتاب قوِة َمواِطن أحد ولعل لإلقليمية، األساسية املعرفية الوظيفة

إليها. انتباهنا توجيه يف يتمثَّل
اجتماعيٍة كظاهرٍة اإلقليمية بأن االعرتاف من ينبثق النظرية من الثاني الجزء
النظرية أو االجتماع علم عن أْي االجتماعي؛ للنظام أوسع فهٍم عن فصلها يمكن ال
فيما محايدًة نظريته تكون أن ساك اشرتاط من كذلك وينبثق أعم. نحٍو عىل االجتماعية
توضيح ساك محاولة ويف به). باالقرتان نافعًة تكون (وأن االجتماعي بالجانب يتعلَّق
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بعلم صالٍت يستخلص الكلية، االجتماعية للعمليات األخرى التفسريات مع إطاره تواُفق
هذه إن لقول حاجٍة يف ولسنا الجديد. املاركيس السيايس واالقتصاد الفيربي االجتماع
سوى منهما لكلٍّ يخصص ولم إيحائية، محاولٍة من أكثر تكون أن يمكن ال املحاولَة
الديناميكيات سياق يف اإلقليمية يتناول فإنه بفيرب، يتعلق وفيما فقط. صفحاٍت بضع
«التقليدية» األشكال بني الفيربي بالتمييز يتصل وفيما البريوقراطية، للمؤسسات الداخلية
اإلرباكية بالتوافقات باملاركسية األساسية الصلة وتتعلق االجتماعي. للنظام و«الحديثة»
وأقل جذبًا أقل النظرية من الجزء وهذا الطبقي. الرصاع ظروف تحت الحديثة لإلقليمية
من األول الجزء يف بإيجاٍز املذكورة الذرية» «البنية وبني بينها مقاَرنٌة ُعِقدت ما إذا صلًة

النظرية.

التاريخ (3-2)

نطاَق والزمان»، واملكان اإلقليمية تاريخية: «نماذج بعنوان وهو الثالث، الفصل ع يوسِّ
لسبعة بانوراميٍّ استعراٍض خالل من االجتماعي والنظام اإلقليمية بني العالقة تحليل
وواضح املرشوع، لهذا املحتملة باملثالب وعٍي عىل ساك إن اإلنساني. الوجود من عاٍم آالف
االجتماعي التنظيم اتخذ لقد املرشوع. هذا مثل يخدمه أن املقرر املحدود الهدف بشأن
الحديث. واملتحرضغري والحديث، البدائي، أشكال: ثالثة له، موجزٍة ملحٍة أعمِّ يف البرشي،
يفصل باملثل، بالحداثة. االحتفاء وال البدائية شجب إىل ساك يعمد ال املقام هذا ويف
االجتماعي ر للتطوُّ األساسية «املراحل» أو التقدُّم بشأن افرتاٍض أي عن رصاحًة روايته
األنواع لهذه تشخيصيًة سماٍت يعتربه ما تحديد هو املحدد هدفه إن بل (ص٥٣)،
فإن ذلك، ومع اإلقليمية. باستخدام لتعلُّقها نظًرا البرشي؛ االجتماعي للتنظيم املتعددة
انخفاض (١) هي: متسلسل، نحٍو عىل رؤيتها عند يُحدِّدها، التي الرئيسية االتجاهات
زيادة (٣) الوحدات، هذه مثل حجم يف زيادة (٢) املستقلة، اإلقليمية الوحدات عدد يف
قد (ص٥٢). عدًدا واألقل األكرب املستقلة الوحدات هذه ترشذم أو الفرعي التقسيم يف
النظام أو لإلقليم رئيسيٍة كصفٍة هنا «االستقاللية» تظهر ملاذا نتساءل: أن بنا يجدر
الثاني، املقام ويف باالستقاللية؛ املقصود ما تماًما واضًحا ليس األول، املقام يف االجتماعي؟
الذي جوفمان «غالف» املثال: سبيل (عىل باإلقليم وعالقتها التفرد مفاهيم بعض بموجب
حاليٍّا األرض سكان عدد أن إىل بالنظر بأنه الدفع املمكن من الثاني)، الفصل يف ناقشناه
نحٍو عىل املستقلة» «األقاليم عدد ازداد عام، ٧٠٠٠ قبل عددهم هائٍل نحٍو عىل يفوق
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موضٍع أي من ما حدٍّ إىل أضيق هنا ساك تركيز أن فيبدو صغرية؛ نقاط وهذه مكافئ.
الحايل العرص فإن للحداثة، الشائعة التفسريات مع الحال هي وكما الكتاب. يف آخر
النظام تعقيد يف زيادٍة بوجود الحداثة قبل ما عرص عن الوضوح شديد نحٍو عىل مميز

بها. ومدعوم لإلقليمية الجديدة االستخدامات يف منعكس التعقيد وهذا االجتماعي،

السيايسالبدائي االقتصاد

إن للبدائية. مجرًدا مثاليٍّا نموذًجا ساك يُنشئ كبري، حدٍّ إىل ثانويٍة مصادَر عىل اعتماًدا
ويشغل الناس، من أقل عدًدا ويضمُّ بكثري، تعقيًدا أقلُّ بالحداثة، مقاَرنًة البدائي، العالم
يف كما أخرى، (ومرًة املساواة» عىل «قائمٍة اجتماعيٍة بنيٍة نحو يميل وهو أصغر، مساحًة
وملا االقتصادية). الطبقات غياب عىل ببساطٍة املساواة تدل للتشيبيوا، التوضيحي مثاله
االجتماعية. العالقات يف بارًزا دوًرا املتآلفني األصدقاء بني التباُدل لعب كذلك، األمر كان
مظلة تحت عليه هما ا ممَّ أكثر ما نوًعا أعم نحٍو عىل متاحتان واملعرفة والتكنولوجيا
أو ظهور، أما سحرية. أو روحانيٍة بداللٍة مرشبٌة واملكان الناس بني والعالقاُت الحداثة،
حيث الكفاف؛ اقتصاديات عىل بقوٍة متوقف فهو البدائيني، بني اإلقليمية قوة أو شكل،
من ألنها ببساطٍة اإلقليمية توقع «يمكن ما. مجتمٍع أعضاء بني املوارد لتوزيع تستخدم
(ص٥٩)؛ والزمان» املكان يف والثقل التكهن إمكانية إلرساء فعالة آلية تكون أن املمكن
اليقني. من ما حدٍّ إىل أكرب درجًة تُولِّد البدائيني بني اإلقليمية استخدام نتائج إحدى إن أْي
ظروف تحت املجتمعات هذه مثل يف حارضًة تكون قد اإلقليمية أن أيًضا ساك يزعم
مفهوًما َة ثَمَّ أن إىل ضمنًا يشري هذا أن يبدو ولكن (ص٦٠)، الخارج» «من املنافسة
إىل «املنتمني عن وتمييزهم «الغرباء» هوية تحديد يتيح بحيث بالفعل كامنًا لإلقليم ما
امللكية عن «تعرب أن اإلقليمية للحدود يمكن األمية، الشعوب إىل بالنسبة أيًضا الداخل».

اإلقليمية. غري الوسائل من فاعليًة أكثر نحٍو عىل (ص٥٩) والسيطرة»
والتخصيص التوزيع بممارسات يتعلق البدائية اإلقليمية ساك لرؤية مهم جانب َة ثَمَّ
خالل من «املجتمع»، يخصص قد العام، مخططه ففي األرض؛ امتالك وقواعد الجماعية
قد املجتمع. منها يتألف التي الفردية العائالت ألفراد أراٍض ِقَطَع إجراءات، أو وسائل أي
نسخة َة ثَمَّ آلخرين. ملكيتها نقل يمكن ال ولكن املحددة، األرايض قطع استخدام يجوز
جماعي. نحٍو عىل األرايض تشغيل يجري حني تظهر هذه التخصيص مهمة من أخرى
لإلقليمية البدائيني استخدام «إن املختلطة: النظم بعض االعتبار يف ساك يأخذ وكذلك
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فإنه ، ككلٍّ املجتمع مستوى عىل اإلقليم يظهر فحني األسايس؛ االجتماعي تنظيمهم يدعم
داخَل يُستخَدم وحني املجتمع. موارد إىل الوصول من باملجتمع األعضاء غري ملنع يُستخدم
متسقة ولكنها مختلفٍة مهامَّ بإسناد التبادل عملية تيسريَ هو هدفه يكون ما، مجتمٍع

.(٦٣ إىل (ص٦٢ واألرس» األفراد إىل
ال األنثروبولوجيا علم ألدبيات انتقائيًة قراءًة أن إىل نُشري أن اإلنصاف غري من لعل
وعىل العالم عرب «البدائية» الثقافات آالف ل وتُحوِّ التبسيطات، هذه مثل تدعم أن يمكن
األنثروبولوجية كالروايات أخرى، روايات فانتقاء مثالية؛ أنماٍط إىل السنني آالف مدى
واملعقدة املتنوعة الطرق من املزيد عن الكشف شأنه من الثاني، الفصل يف املذكورة
إثنوجرافيٍة دقٍة بلوغ يف يكمن ال ساك هدف ولكن باإلقليمية؛ لالتصاف هائٍل نحٍو عىل
وهنا البدائية. بعد ما حداثة من مميزٍة بصورٍة البدائية مقاَرنة يف يكمن ما بقدر عمليٍة
، التحرضُّ إىل البدائية من التحوُّل ميَّزت التي املدمرة األحداث مع الحقيقية، القصة تبدأ

التحوُّالت. بهذه التعجيل يف اإلقليمية لعبته الذي الحاسم والدور

التحرضُّ

عالمات يحمل بوصفه اجتماعيٍّ نظاٍم عن تتحدث أن أو ا ً متحرضِّ تكون أن معنى ما
تجرًدا، وأكثر أكرب، سيايسٍّ اقتصاديٍّ نظاٍم ء تبوُّ يعني ساك نموذج يف التحرضُّ التحرض؟
ظهرت التي للعمليات افرتايضٍّ نموذٍج من وانطالًقا البدائيون. ءُه يتبوَّ مما طبقيًة وأكثر
«الحضارة» بواسطتها ُقدِّمت التي العمليات مقابل (يف الكائنة الحضارات بواسطتها
من مجموعًة نتخيل أن ساك منا يطلب األصلية)، الشعوب عىل وُفِرضت الخارج من
فيما تجاريٍّا تباُدًال تمارس وهي نفسه الوقت يف واملرتابطة املستقلة البدائية املجتمعات
معينة. تجاريٍة سلٍع إنتاج التخصصيف يف املختلفة املجتمعات تبدأ الوقت مدار عىل بينها.
هذه يف اإلنتاج يف املتخيلة الزيادة تُفرس التي النظريات من عدٍد وجود من الرغم وعىل
وهو ساك، منظور من محوريٍّا حدثًا َة ثَمَّ فإن بدائية، تزال ال التي التجارية االقتصادات
فالكهنة االجتماعي؛ الطبقي التقسيم ظهور من ذلك عىل يرتتب وما كهنوتيٍة طبقٍة ظهور
واستهالكه؛ وتوزيعه تخزينه عملية ويتولَّْون اإلنتاج فائض يف يتحكَّمون وكالؤهم أو
ومن البدائية؛ للمجتمعات املميزة تبادليًة األقل أو األكثر املساواة بتدهور ل يُعجِّ ا ممَّ
من عدًدا يتبع أن يمكن وهذا منطقها، أو زخمها تكتسب أن التحرضُّ لعملية يمكن هنا
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السلطة مركزية زيادة يف العملية لهذه األساسية العنارص وتتمثَّل املختلفة. املسارات
التجار، من طبقٍة خ وترسُّ ونشأة والتمدُّن، بدائية)، مدينٍة يف محليًة تكون ربما (التي
اآلن واإلقليمية املركز. من بالقرب الواقعة التابعة الفرعية املجتمعات هيمنة وأخريًا
عليه يرتتب ا ممَّ للجزية؛ الدافعة املناطق «إدارة» يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب ألن طريقها يف
بها املرتبطة والسلطات اإلدارية املناطق فتُفَرض الدولة، يف للُحكم مميزٍة هياكَل ظهوُر
اإلقليمية من نوع أيًضا التحرضُّ مع ويأتي املحلية. واملجتمعات القرويني املنتجني عىل
إىل بالنسبة االجتماعي، للتنظيم الوسيطة املرحلة هذه بشأن املهمة والنقطة العمودية.
تاريخ يف التغريات عن فصلها يمكن ال اإلقليمية تاريخ يف التحوُّالت أن هي ساك، نظرية
النموذج هذا يحويه ومما املجردة. السلطة لعالقات املتزايدة األهمية سيما ال السلطة،
(الكتابة التواُصل تقنيات يف املالزمة التغريات رصاحًة، تناُوله دون ضمني، نحٍو عىل

القمعية. والتقنيات األمية) ومحو

الرأسمالية

والدولة الرأسمالية منها فقط واحدة «أوجدت الحداثية، قبل ما حضارات عرشات بني من
اليشء الحداثية. قبل ما الغربية أوروبا حضارة هي هذه وكانت (ص٧٨). الحديثة»

أن: نرى الرأسمالية، صدَّعتها التي الحداثة ظل يف أنه هو هنا واملهم الجديد

شعٍب وقولبة واحتواء لتعريٍف، كأداٍة لإلقليم والواعي املتكرر االستخدام
فهو لإلخالء؛ وقابٍل مجرٍد بحيٍز شعوٍر إىل يؤدي ديناميكية، وأحداٍث مفكٍك
كعالقٍة جغرايفٍّ نحٍو عىل يبدو املستقبل ويجعل مصطنًعا، يبدو املجتمع يجعل
الجانب عىل اإلقليمية والقوالب جانب، من واألحداث الناس بني ديناميكيٍة
عرضيٍّا املرتبط الوحيد اليشء وكأنه يبدو الحيز يجعل أن شأنه من هذا اآلخر.

(ص٧٨). باألحداث

فهي ورصيح؛ واضٍح بأسلوٍب التاريخي العاملي ل التحوُّ هذا آليات تُعَرض أخرى مرًة
وأجهزة اإلنتاج، عىل والسيطرة املادية، الظروف عىل تطرأ التي التغريات يف متأصلة
البوليتاري) الوضع إىل الوصول (عملية والبلرتة للتجار املتزايدة والسلطة الهيمنة.
التي األساليُب طاغيٍة بأهميٍة يحظى ومما التوليدية. العمليات هي للعمل التدريجية
ِقبل من فيه التحكُّم يجري الذي السوق، اقتصاد يف املشاركة عىل املنتجون بها يُرغم
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الوسائل إحدى «تتمثَّل قائًال: ساك يكتب هذا وعن وألجلهم، الناشئة الرأسماليني طبقة
من يتمكنوا حتى األرض من الفالحني «تجريد» يف التجاري املال رأس بها يسيطر التي
املعيشة أو الكفاف معيشة إىل العودة خيار امتالكهم عدم ضمان مع السوق، دخول

(ص٧٩). التجارة» فشل حال التقليدية
األساسية الوحدة باعتبارها األَُرس من حاد تَحوُّل حدث التالية األجيال مدار عىل
(ملكية) سيطرٍة أي للعمال فيها يَُعْد لم التي املصانع إنشاء إىل التجارة ومركز
مرتيٍّ بمفهوٍم متزايٍد نحٍو عىل وتُنظم تُضبط وكانت (األدوات)، اإلنتاج وسائل عىل
ملعظم ٍق معمِّ إقليميٍّ تقسيٍم إىل بدوره، واملنزل، العمل بني الفصل وأدَّى للوقت. جديٍد
هي هذه الهرمية. البريوقراطية للمؤسسات متزايدٍة وأهميٍة االجتماعية، الحياة جوانب
العنارص بني ومن بالحداثة، املرتبطة األقلمة املفرطة الحياتية العوالم ظهور قصة
للحيادية التسويغية وأيديولوجياتها الليربالية الدولة نشأة ساك يذكرها التي األخرى
للعلم بروًزا األكثر االجتماعي والدور واألشياء، األشخاص حركة يف وزيادة والحرية،
أوجدا اللذان والتجريد الكمي التقدير ساده بعهٍد العلم يرتبط كذلك اإلبداعية. والتقنيات
خالل من الجغرايف، ع التوسُّ وأدَّى واإلقليم. والزمان املكان إلدراك جديدًة طرًقا بدورهما
تيسري إىل أوروبا؛ يف البداية يف ُوِجَدْت التي السياسية للقوى واإلمربيالية، االستعمارية
ما إىل العاَلُم يَُعِد لم وبالطبع الجديد. املكاني االجتماعي التنظيم لهذا االفرتاضية العوملة
للرأسمالية الثقايف االقتصادي السيايس املنطق خالل فمن مطلًقا؛ أخرى مرًة عليه كان
صورة يف نفسه عن يكشف يزال ال الذي للحداثة، املميز اإلقليمي املنطُق العاَلِم إىل ورد
تستخدم التي الطرُق خاصٍة بأهميٍة يحظى ا وممَّ العالم. حول متنوعٍة وتغرياٍت تحوُّالٍت
وإخالء وتجميع لعزل اإلقليَم مميز نحٍو عىل الحديثة واملمارسات املفاهيم هذه بها

االجتماعي. الحيز وإشغال
للخربة دقيٍق رصٍد إلجراء محاَولًة باعتباره ً خطأ الفصل هذا فهم بسهولٍة املمكن من
قد بينما أخرى، مرًة ولكْن صفحات؛ بضع يف عاٍم ٧٠٠٠ مدى عىل الجماعية اإلنسانية
جانٍب من الدقة فإن والتاريخية، اإلثنوجرافية للحقائق الصحة من معينة درجة تُفرتَض
حيث إىل وصلنا كيف إخبارنا يف يتمثَّل ال الحقيقة يف ساك هدف إن املوضوع. خارج ما
قد مثلما نظريته) جوانب (أو اإلقليمية جوانب توضيح يف يتمثَّل ما بقدر اليوم نحن
نحو امليول مقاومة هو الهدف إن واالستمرارية. للتغيري املوضوعاتية منظور من تَُرى
كثريًا، يهم فال املتغرية؛ االجتماعية العالقات وعن االجتماعية العمليات عن اإلقليمية عزل
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يمكن ال وبالطبع كذلك، هي (بالطبع دقيقًة القصة كانت إْن بأخرى، أو ما بدرجٍة
أو العالم شكل عن الكشف يف املؤثر لدورها وفًقا تقييمها ينبغي بل كذلك). تكون أن

هذا. يف اإلقليم يسهم قد وكيف عليه، التعتيم

حالة دراسات (4-2)

دراسات عن عبارة البرشية» «اإلقليمية كتاب من والسادس والخامس الرابع الفصول
عىل االجتماعية الحياة من محدٍد مجاٍل يف اإلقليم آلياِت يتتبَّع منها فكلٌّ تفصيلية؛ حالة
الثالثة الفصول يف املقدَّمة تجريديًة األكثر املوضوعات ا ً مفرسِّ طويلة، زمنيٍة فرتاٍت مدى
للمسيحية الطويل التاريخ يف اإلقليمية من مهمًة جوانَب الرابع الفصل ويصف األوىل.
املمارسات ساك فيناقش الكاثوليكية؛ الرومانية الكنيسة األخص وعىل املؤسساتية،
مكان يف باليهودية الخاصة تلك مع كبرٍي حدٍّ إىل مستمرًة كانت وقتما األوىل املسيحية
هرمية ازدياد مع اإلقليمية املمارسات ت تغريَّ كيف وعرض املسيحية. ظهور وزمان
لألسقفيات اإلقليمية بالبنية واألساقفة الكهنة نفوذ ارتباط قوة تزايد ومع الكنيسة،
اإلقليمية البنية عملت للمسيحية، الرومانية اإلمرباطورية اعتناق ومع واألبرشيات.
ويتطرق للكنيسة. السياسية الدينية للسلطة ما نوٍع من كنموذٍج واألبرشيات لألسقفيات
وبفعل اإلمرباطورية، انهيار بفعل اإلقليمية خاللها من رست التي العمليات إىل ساك
نحو األحدث تحوُّلها بفعل وأخريًا اإلصالح، عرص وبفعل البطيء، واحتضاره اإلقطاع

البريوقراطية.
السياسية اإلقليمية املنظومة عىل طرأت التي بالتحوُّالت الخامس الفصل يُعنَى
اإلنسانية الصفات ونزع واالكتشاف، االستكشاف بقصة القصة هذه وتبدأ األمريكية،
لإلقليمية. االستعمارية التعبريات مناقشة خالل من الفصل ويستمر األصلية. الشعوب عن
للفيدرالية، واملناهضني الفيدراليني بني اإلقليميُة املجادالُت خاصٍّ باهتماٍم يحظى ومما
الفصل يضم دستورية. السلطة أقلمة بشأن التسويات خاللها من صارت التي والطرق
تأمني بشأن لإلقليمية املعارصة االقتصادية والتأويالت غربًا ع التوسُّ عن مناقشاٍت أيًضا
إقليمية ل بتحوُّ أسايسٍّ نحٍو عىل فيُعنَى األخري، الجوهري الفصل أما العام. الصالح
الطرح هذا أن غري الحديث. العرص إىل املبكرة الحديثة الحقبة من أخرى مرًة العمل؛
و«املنزل»، املنزيل، للحيز املكاني التنظيم يف املتالزمة التغريات أيًضا االعتبار يف يضع
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و«التوافقات» «امليول» من والكثري والجيش. السجون مثل األخرى الحديثة واملؤسسات
الفصل. هذا يف واضحٍة بأمثلٍة ٌ مبنيَّ الحديثَة اإلقليميَة تُميِّز التي

البرشية اإلقليمية وراء ما (3)

التي السمات من عدٍد يف املستمرة وفائدته البرشية» «اإلقليمية كتاب قيمة رؤية يمكن
كبرٍي حدٍّ إىل املقيد غري — البرشية» «اإلقليمية كتاب فيُقدِّم اإلقليم؛ أدبيات يف بها ينفرد
للمجاالت محدوديًة األكثر بالشواغل كبرٍي حدٍّ إىل املستأثر وغري بنوعه، أو اإلقليم بنطاق
استيعاب عىل قدرتنا ل تُسهِّ أن يمكنها غنيًة تحليليًة مفرداٍت — املتخصصة املعرفية
والطابع للزمنية الشديد وانتباهه السلطة، بآليات املحوري انشغاله اإلقليمية. املمارسات
العوامل عىل بتأكيده مقرتنًا املادية االقتصادية القوى أهمية عىل وتأكيده التاريخي،
كنص البرشية» «اإلقليمية بكتاب االعرتاف يف يساهم ذلك كل األيديولوجية؛ أو املفاهيمية
جهًدا وبوصفه نسبيٍّا، صغرٍي وككتاٍب بكثري. التاريخيَة القيمَة قيمته تتجاوز «كالسيكي»
من عدد البرشية»، «اإلقليمية يف فيوجد، حدوده؛ أو قيوده له فإن املجال، ذلك يف مبدئيٍّا
للكاتب. كبريًة أهميًة يُمثِّل ال عدد وهو ع، موسَّ نحٍو ليسعىل ولكن إليها املشار املوضوعات
هي الحقة، سنًة ٢٠ نحو انقضاء بعد قارٍئ ألي تتضح التي العنارصالغائبة بعض ولعل
ضيًقا؛ أكثر معرفيٍة وشواغَل اهتماماٍت أَْرس يف الوقوع تجنُّب من ساك السرتاتيجية نتاج
بشكٍل يخوض البرشية» «اإلقليمية كتاب يف للغاية محدود قدر يوجد املثال: سبيل عىل
أو الِعْرقية، أو النوع، أو االستعمارية، أو القومية، أو الدولية، العالقات قضايا يف مباٍرش
كذلك تَُعدُّ أهميٍة ذات أصبحت التي واملشكالت املوضوعات تكن لم ذلك، عىل عالوًة البيئة.
الثقافة، ونظرية والالأقلمة، الحدود، نظرية املوضوعات هذه بني ومن الثمانينيات، يف
ذاَت كانت النسوية، الحركة مثل أخرى، موضوعات توجد والعوملة. الحداثة، بعد وما
أن غري للكتاب. لة املفصَّ التوضيحية األمثلة أو النظرية تُشكِّل لم ولكنها آنذاك أهميٍة
أن يمكن األخرى والشواغل االهتمامات هذه ضوء يف البرشية» «اإلقليمية كتاب قراءة
الكشف ثَمَّ ومن لإلقليم، األحدث املناقشات أمام لوجٍه وجًها الكتاب وضع عىل يساعدنا
من البرشية»، «اإلقليمية كتاب استكشاَف التالية الصفحات يف أُواِصل سوف حدوده. عن
والسياسة. والُهِويَّة، والخطاب، الحداثة، املوضوعات: هذه من أربعٍة يف الخوض خالل
سيبيل ديفيد وكتاب البرشية» «اإلقليمية كتاب بني رسيعًة مقاَرنًة أعقد سوف ذلك بعد

.(١٩٩٥) اإلبعاد» «جغرافيات
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الحداثة (1-3)

من فالكثري الحداثة؛ بموضوع بالًغا اهتماًما البرشية» «اإلقليمية كتاب يهتم رأينا، كما
قبل ما مقابل يف الحداثة بشأن مميَّز هو ما توضيح نحو ه موجَّ التاريخية الروايات
بكيفية الخاصة العملية يف اإلقليمية دور حول الكتاب يتمحور البدائي. أو الحداثي
وخاصٍّ مميٍز نحٍو عىل اإلقليمية عن التعبري كيفية عىل يُركِّز وكذلك الحداثة، إىل تحوُّلنا
ما بكل املرتبطة املتواصلة التحوُّالت دعائَم اإلقليميُة تُقوِّي كيف الحداثة: ظروف تحت
تَصوُّر باإلمكان أصبح كيف للنظرية خاصًة أهميًة يُشكِّل ومما وتدفعها. حديث هو
عمليات يف الحديثة اإلقليمية املمارسات جذور ل تأصُّ وكيفية لإلخالء»، «قابلة األقاليم
بأن مقنٍع نحٍو عىل الحجة وتقام املجردة. العالقات تَشكُّل وكيفية املعرفية، التجريد

أخرى. بطريقٍة عليه هي ما عىل لتصبح — املمكن من يكن ولم — تكن لم الحداثة
نحٍو وعىل البرشية»، «اإلقليمية كتاب تأليف وقت العرشين، القرن ثمانينيات يف
— األسايس الوجود بل — األساسية الفكرة أُخِضعت التسعينيات، مدار عىل متزايٍد
وقد «التحقيق»). الغالب يف يقال كما (أو التدقيق من مسبوٍق غري ملستًوى للحداثة
وقد واالجتماعية، اإلنسانية التخصصات لجميع ذلك تال الذي األكاديمي النقاش تطرَّق
يف النظر بها أُِعيد التي الكيفية عىل واضٌح تأثريٌ الثاني، الفصل أشار مثلما لذلك، كان
فضًال النطاق، الواسعة املحادثات هذه معالم أرسم أن حتى يمكنني ال بالطبع اإلقليمية.
إعادة ببساطٍة هو هنا املحدود هديف إن حذق. أو عمٍق بأي القضايا مع التعامل عن
مسألة ترى أخرى بآراء مقارنته طريق عن السياق، يف البرشية» «اإلقليمية كتاب وضع

نقًدا. وأكثر مختلف، نحٍو عىل الحداثة
مقابل يف متواصٍل «حارض» إىل تقريبيٍّ نحٍو عىل الحداثة تُشري الدارجة اللغة يف
ما أو الحداثة، بدأت وكيف متى حول تساؤالت هناك تكون قد األساس. يف ُملًغى «ماٍض»
أما حديثة، شخصيات بأنهما بوش دبليو وجورج فولتري يُعرف كأن املميزة، سماتها هي
العرصيني أن تُالَحظ ما عادًة التي السمات من ولعل كذلك. فليَسا تزو يوليوسقيرصوالو
يستطيعون (وال القدماء أو البدائيون يتبعها ال بأساليَب كقضيٍة الحداثة يف يفكرون
يف يفكر أن الحديث للفكر يمكن ذلك، عىل عالوًة القدم. أو البدائية يف التفكري عند اتباعها)
الحداثَة العرصيون بها يستوعب التي الشائعة الطرق ومن مميزة. حديثٍة بأساليَب نفسه
ومن والحرية. والعقالنية التنوير مفاهيم من بها يرتبط وما للتقدُّم االحتفائيُة املفرداُت

117



اإلقليم

محله، حلَّ ا ممَّ أفضل العموم، يف كان، أيٍّا الحداثة تعنيه آخر يشءٍ أي فإن املنظور، هذا
أن غري العام. والتجويد التحسني من مساٍر إىل تؤدِّي و«التطوير» التحديث وعمليات
أهميًة أضَفْت و«الداخلية») («الخارجية» االنتقادات من مجموعًة أثارت أيًضا الحداثة
فبعض فعيل؛ أو خيايلٍّ «ماٍض» مقابل يف «للحارض»، قتامًة األكثر الجوانب عىل أكرب
للحداثة؛ كنواتَج ذاتها حد يف إليها يُنَظر التي يُزعم، كما الحداثة، بعد ما ِفْكر من النَُّسخ
وسيلة َة ثَمَّ الحداثة. إنجازات أعظم من واحًدا البعض يراه الذي الذاتي النقد دافَع تُمثِّل
(«حارض» زمنية فرتٍة مجرد ليست «الحداثة» بأن القول يف تتمثَّل األمر هذا لفهم أخرى
مجموعٌة أو نزعٌة، هي ما بقدر تقدُّم، قاعدة أو ر» تطوُّ «مرحلة تَُعدُّ وال لالنهاية)، متمدد
ما فإن الرؤية، لهذه ووفًقا بها. املرتبطة واملمارسات األيديولوجيات أو االلتزامات من
فإنه شك، بال جديًدا شيئًا يَُعدُّ بينما الحديث»، «العالم أو الحديثة»، «الثقافة ب ى يُسمَّ
كيفية هو عرصيني يجعلنا ما إن أخرى. تكويناٍت ضمن واحٍد ثقايفٍّ تكويٍن مجرد
عابرين آخرين فقط ليسوا «اآلخرين» هؤالء أن غري «اآلخرين»، مقابل يف ألنفسنا تخيُّلنا
بأساليب اندثارهم يُربَّر ثقافيون آخرون ولكنهم االنحسار، رسيع ماٍض داخل مودعني
ما وغالبًا ر. والتطوُّ والتقدُّم بالتحديث يتصل فيما الذات إثبات إىل الرامية الخطاب
نحٍو عىل يكن لم إْن فضفاض، نحٍو عىل املصنفة للحداثة، املعارصة االنتقادات تهدف
االسرتاتيجيات هذه عىل الضوء تسليط إىل الحداثة»، بعد «ما عنوان تحت الدقة، يف غاية
يحمل ال املزعوم الحداثة بعد» «ما فكر ظهور أن عىل التأكيد وينبغي التسويغية.
كانت فإذا «بعدها». يشء آخر، بيشء عنها واالستعاضة الحداثة «نهاية» حاٍل بأي معه
يشنها التي واالنتقادات مستمرٍّا، اهتماًما تُمثِّل تزال ال فهي يشء، أي تعني الحداثة
نحٍو عىل الحداثة إىل نظرنا وإذا فنائها. إىل لتؤدَي كافيًة تكن لم الحداثة بعد ما أنصار
نحٍو عىل السلطة تاريخ تمثيل أو لرسد وكوسيلٍة الزمن، بشأن «حقيقة» باعتبارها أقل
أنفسهم عن بها أنفسهم بإخبار العرصيني األشخاص بعض يسعد كقصٍة أْي — أكرب
و«اإلقليمية لإلقليمية فهمنا عىل التأثري شأنها من يكون قد تُثار أخرى تساؤالٍت فإن —

البرشية».
الجانب عىل والتقدُّم. للحداثة االحتفائية للقصة رفضه يف واضح ساك روبرت إن
يُدفع قد التقييم. محايد اجتماعيٍّ باستقصاءٍ صارم التزام عن الرفض هذا ينتج اآلخر،
االجتماعي. العالم وتمثيالت املعرفة إنتاِج (وقيمِة) ملهمِة مميز حداثي منظور هذا بأن
«املوضوعية» ب والتزامه للعلم معينٍة ذهنيٍة صورٍة عىل الحيادي التقييم قيمة وتقوم
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مرشوًعا البرشية» «اإلقليمية كتاب يَُعدُّ املقام هذا ويف ر. التطوُّ خدمة يف الذات ومحو
يكن لم الحداثة واقعية إزاء تشكًكا أكثر كاتبًا أن ببساطٍة يعني وهذا نموذجيٍّا؛ حديثًا
نظرية لها — يكون أن يمكن أو — سيكون اإلقليمية أن ليتخيل يكن ولم املرشوع، ليتوىل
الزمن من عام ٧٠٠٠ حوَّلت اسرتاتيجيٍة من حذره سيأخذ كان فقد «منفرد»؛ تاريخ أو
مدى عىل مقدَّمٍة «اآلليات» من صغريٍة مجموعٍة إىل املتطرفة الثقافية والتغريية اإلنساني
تحلييل، نحٍو عىل املوضوع سيتناول الظن أغلب يكن لم ذلك، ومع كتاب. من صفحًة ٣٠
و«النتائج» (األسباب) «الدوافع» من محدوٍد عدٍد إىل البرشية اإلقليمية ضخامَة محلًِّال
وكذلك املجردة، و«النماذج» املثالية» «األنماط استخدام تجنُّب سيتم وكان العواقب). (أو
حقبٍة (أو الحداثة بعد ما إىل ينتمي مُلنظٍِّر كان وما و«التوافقات». «امليول» شبكات
(االجتماعي)» «العالم ل يبدو فيما املبايل غري املحايد بالصوت يحتفظ أن منها) أخرى
أُُطٍر يف األقاليم لريى يكن لم الثاني، الفصل يف أرشنا وكما القوة. من الدرجة بهذه
ملوضوعات أكرب أهميًة سيعطي كان ولكنه إما/أو، أو الداخل/الخارج، مثل صارمٍة
التي السمات تلك أن بديهيٍّا يكون أن وينبغي والتباين. والحدية، واالنسيابية، الغموض،
البرشية»، «اإلقليمية كتاب يف قوٍة بأقىص الحداثة بعد ما إىل ينتمي ناقٌد سينتقدها كان

الحدود. أقىص إىل بالثناء وجديرًة قيِّمًة آخرون يراها التي السمات تحديًدا هي
بقوة كتابًا يُشكِّل آخر جوهري افرتاض يوجد األسلوبية، السمات هذه وراء وفيما
«اإلقليمية كتاب يضع فبينما األشخاص؛ عليه يبدو بما ويتعلق البرشية» «اإلقليمية
تتسم فكرٌة َة ثَمَّ والحديث، الحديث قبل ما بني االختالفات عىل ا جمٍّ تركيًزا البرشية»
(أْي املسيطر الوسيط بأن املحوري االفرتاض يف تكمن التقسيم هذا عرب باالستمرارية
تُعرَّف ال. فعَّ نحٍو عىل ه وموجَّ واٍع، عقالني، فاعل هو اإلقليمية) ونرش توزيع يتوىلَّ َمن
غاية. إىل تؤدِّي وسيلة اسرتاتيجية، األساس يف بأنها األسايس تعريفها يف اإلقليمية
جانٍب فمن وعيوب؛ بمزايا اإلقليمية تتسم أداة، أو وسيلٍة أي مع الحال هي وكما
الالعقالني لتمييز كبديٍل الحديث/الحديث قبل ما تمييز يستخدم ال ساك أن يُالحظ
يكون أن املحتمل من لإلقليمية «السحرية» النتائج أن والواقع (الهمجي)/العقالني.
املرء يَعترب قد اآلخر، الجانب عىل املايض. يف لتعريفها مماثًال الحارض يف تعريفها
ساك رفض من الرغم وعىل ذاته. حد يف خرافيٍّا افرتاًضا العقالنية «بديهية» افرتاَض
وعىل حقيقة. يَُعدُّ مميزًة حداثيًة عالمًة العقالنية تفضيل كون فإن التأويل، لهذا نفسه
اإلقليمية، ألغاز لحل األفضل املفتاح هي حسابيًة عقالنيًة أن تماًما واضًحا ليس حال، أي
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لديهم تكون قد «الحارض» مثل املايض» «يف فالبرش ذلك؛ غري أم الحديثة أكانت سواءٌ
النزعة وهذه كذلك)، بأنني العتقادي سعيد (أنا العقالني الحساب عىل مقدرة بالفعل
وخالف ذلك من أكثر أيًضا ولكننا الحديثة، الثقافات يف شكٍّ بال بها يُحتَفى الواقع نحو
بكثرٍي أكثر تكون قد فالعقالنية إذًا وعاطفيني. عقالنيني غري نكون ما غالبًا فنحن ذلك؛
األنواع شتى من اإلقليمية املمارسات تكون وربما والسيطرة»، للتحكم «اسرتاتيجية من
القوة، وإرادة واالرتباك، واالشمئزاز، والخوف، الرغبة، إطار يف أدق نحٍو عىل مفرسة
أو للفردية الضمنية الرؤية تعقيد أن هي الفكرة «الهوية». آليات حتى أو والقسوة،

اإلقليمية. نظرية تعقيد إىل يؤدَي أن شأنه من الذات
عن منفصًال — يكون ال قد أو — «الغايات» عقالنية تقييم يكون قد كذلك
كتوظيٍف يُقَرأ أن السهل من للهولوكوست اإلقليمي فالتصميم «الوسائل»؛ عقالنية تقييم
االنتباه من مزيٍد وإعطاء العقالنيتها. يف جامحٍة غاياٍت خدمة يف العقالنية شديدِة لوسائَل
رؤية تيسري شأنه من اإلنسانية، االجتماعية العالقات يف العقالني غري الجانب لتغلُغل
وحتى الالجئني، واحتواء الخاصة، وامللكية القومية، أقلمة عملية يف الالعقالني الجانب
أيًضا املرء يقرأ قد خاص). نحٍو عىل يكن لم (وإن جوفمان وضعها التي النفس» «أقاليم
مدى فعىل «العقالنية»؛ نفسه عىل يطلق الجنون من لنوٍع كَعَرٍض الحديثة اإلقليمية تميز
استخدام وعيوب مزايا تقييمات يف مفتاحيٌّ مصطلٌح يُستخَدم البرشية» «اإلقليمية كتاب
تجاه التزاًما أقل كانت لإلقليمية مقاَربٌة َة وثَمَّ «الفاعلية». وهو أََال كاسرتاتيجية، اإلقليمية
وتضع واليقني، والنظام الفاعلية موضوعات عن االنتباه ترصف قد الحداثية القصة

الفصام. أو الغموض، أو الفوىض، عنارص عىل أكرب تأكيًدا
التوضيحية األمثلة أكثر ولعل ومتمايزة، محددة أماكن ساك، منظور من األقاليم، إن
وامتيازات اإلدارية، واملناطق والغرف، امُلَسيَّجة، الحقول مثل أماكُن الكتاب يف انتشاًرا
ان تَُعدَّ عموًما، واملحدودية، التخوم ولكن ذلك. شابه وما العمل، ووحدات األرايض،
حد يف التخوم تَُعدُّ الحدود، نظرية يف حديٍث بعمٍل مقارنٍة ويف بديهية. أموًرا ببساطٍة
نوايا إطار يف — اإلقليَم للمنطقة» وفًقا «التصنيف ويُقدِّم نسبيٍّا. إشكاليٍة غري ذاتها
الثاني، الفصل يف رأينا كما أخرى ومرًة بالقوة. تتسم «إما/أو» كحالة — املسيطر
أنفسهم، عن املسيطرون املؤقلمون يرويها التي القصص دْحَض األحدث التنظري حاَوَل
املتغرية والتشابكات النفاذية الخصائص عن تكشف مختلفٍة بقصٍص عنها واالستعاضة

اإلقليمية. تُميِّز التي
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األمريكية بالحدود الخاصة الرؤية تعزيز إىل ساك نظرية تميل املثال: سبيل عىل
يَُعدُّ ذلك، عىل عالوًة مميزة. سياديٍة مواقَع بني يفصل تصنيفيٍّ خطٍّ عن كتعبرٍي املكسيكية
مثل السيادية، األقاليم فهذه إشكالية؛ أكثَر األهم، الثالثة امليول ثالُث السيطرة»، «فرض
والعالقات والتجريد، املتخيلة، اإلخالء قابلية وخصائص سمات تُظِهر الحديثة، األقاليم
دقيقًة ليست أيًضا ولكنها دقيقة، غري ليست بالتأكيد الرؤية وهذه ذلك. إىل وما املجردة،
بالذات املثال هذا آخرون كثريون قرأ فقد الثاني، الفصل يف تطرَّْقنا وكما تام. نحٍو عىل
متعارَضنْي «إما/أو» أو و«خارج» «داخل» إطار يف ليس كبريًا؛ اختالًفا مختلفٍة أُُطٍر يف
نحٍو عىل وانسيابية متداخلة بوصفها أْي من/و»؛ «كل إطار يف وإنما بنيويٍّا، ومتبادَلنْي
معنًى بأي والفصل للتصنيف أدواٍت مجرد ليست األخرى، والتخوم الحد، وهذا د. معقَّ
يف أورتيز فيكتور يكتب وكما الوقت. ذات يف والدمج للبناء أدوات أيًضا ولكنها بسيط،

للحدود»: املحتمل غري «الغموض

ذاتها. حد يف دولًة ليست حتى إنها بل بدولة، ليست الحدودية املنطقة إن
التي املثرية واالقتصادية التاريخية للديناميكيات سيايس اجتماعي مكان إنها
مختِلٍف نحٍو عىل يعاش االنتشار، واسُع نزوٌح أو تهجريٌ معاملها يُحدِّد
والتباينات االختالفات لهذه ونظًرا املعنية. واملؤسسات األفراد ِقبَل من للغاية
وتعيينات تفاعالتها معظم يتخلل متواصًال غموًضا َة ثَمَّ فإن االنتشار، الواسعة
املتناقضللمنطقة اإلدراك يَُولِّدان للحدود الدائمان والتعزيز فالتحدِّي حدودها؛
طابٍع ذي ٍل تدخُّ تحت فاصلٍة ومنطقٍة رابطٍة كمنطقٍة واحٍد وقٍت يف الحدودية
كونها من قليًال أكثر الحدودية املنطقة تكون وهكذا متزايد. نحٍو عىل عسكريٍّ

(٩٨ ،٢٠٠١ (أورتيز حدودية. جبهة إنه عليه متنازًعا إقليًما

من كنسخٍة افرتاضها إىل ساك يميل التي النظر وجهة تبدَو أن يمكن املنظور، هذا من
قصة. من أكثر دوًما ويوجد للقصة، أكثر تفاصيل دوًما يوجد ولكْن املسيطر، قصة

تحديًدا، أكثر نحٍو وعىل «التواصل»، هو اإلقليمية لنظرية آخر أسايس عنرص َة ثَمَّ
التي األمثلة من العديد أشار مثلما — لذلك النموذج يكون ربما الحدود. خالل من التواصل
مفاده ضمنيٌّ ملحٌق (يرافقه «ابتِعْد» يقول مكتوبًا) أو (شفهيٍّا تحذيًرا — ساك يسوقها
(املصنف/املسيِطر)، ُمرِسًال يشمل للتواُصل نموذًجا يتخيل املقام هذا يف فاملرء «وإال»).
املحتمل من الحداثة ظروف وتحت (ابتِعْد). واضحة ورسالة عليه)، (املسيَطر ومتلقيًا
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من مثلما العالم») «كل إىل ًها موجَّ (أي شخيص غري التواُصيل الحدث هذا يكون أن
بل — أكثر هو ما وجود احتمال إىل املرء يُشري قد ولكْن شخصيٍّا. يكون أن املحتمل
هذه إليه تشري قد ا ممَّ والسلطة، والتخوم األقاليم معاني إىل بالنسبة — بكثري أكثر
حداثًة أقلَّ تَُعدُّ التي باإلقليم املتعلقة النظر فوجهات نسبيٍّا؛ الشفافة واألوامر التعليمات
الخطاب بمسائل أكرب باهتماٍم وتكمله للتواصل، الشفاف النموذج هذا دقة يف تُشكِّك قد

الحًقا. املوضوع هذا إىل أعود وسوف اإلقليم. واستطرادية
حد يف يُشكِّل ال املحتملة التباينات هذه عرض أن عىل التأكيد ينبغي أخرى، مرًة
املنظور خالف منظوٍر تأييد بصدد لسُت أنني كما البرشية»، «اإلقليمية لكتاب نقًدا ذاته
قراءًة تماًما، حداثيٍّ بعد ما بأسلوٍب املرء، يعرض أن املمكن من الواقع، يف الحداثي.
(األوَّلية). الحداثة بعد ما إىل ينتمي ا نصٍّ ذاته هو باعتباره البرشية» «اإلقليمية لكتاب
كتأييٍد تُفَهم أن يمكن التي التقييم وحيادية والحداثة، للتقدُّم االحتفائية القصة ورفض
من ذلك كل االختصاصات؛ بتعددية وااللتزام العمودية، عىل والتأكيد النسبية، من لنوٍع
القراءة هذه مثُل َ تُويفِّ لن النهاية يف ولكْن للكتاب. املعنى هذا إدراك يف املساعدة شأنه

هما. حقَّ الحداثية بعد ما النزعات فائدة وال البرشية» «اإلقليمية كتاب إنجازاِت
بعد الحديث/ما تقسيم إن يقال ما عادًة الحداثة؛ قضية بشأن أخرية مالحظة َة ثَمَّ
قبل ما تقسيم شأن شأنه ولكنه، جمالية، نزعة أو أكاديميات مسألة مجرد ليس الحداثي
وتفكُّك، تمزٍُّق وجود عىل داللًة يُمثِّل له، معياريٍّ كنموذٍج يعمل الذي الحداثي/الحديث
والالأقلمة، املركزة، العوملة ِت أدَّ العالم هذا يف العالم. من جديٍد نوٍع ظهور عىل ويدل
السيربانية، والثورة العالم، عىل الهيمنة إىل الرامي الرشق/الغرب بني التناُفس وانهيار
القرن ثمانينيات يف ساك يتوقعها لم لإلقليمية و«ميول» مظاهر نشوء إىل ذلك؛ إىل وما

العرشين.

الخطاب (2-3)

ملحوظٌة تركيٍز إعادُة حدثت البرشية»، «اإلقليمية كتاب نرش أعقبت التي السنوات يف
الخطاب موضوعات نحو لإلقليم الجغرافية والتفسريات االجتماعية النظرية يف لالنتباه
إطار يف صلٍة ذات قضايا تأطري يجري البرشية» «اإلقليمية كتاب ويف والتمثيل.
الثاني، الفصل يف ناقشنا كما والخطاب، «املفاهيم». أوسع، نحٍو وعىل األيديولوجيا،
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يُدَمج التي اللغوية والبنيات النطاق الواسعة الثقافية-املعرفية التكوينات إىل أكثر يُشري
خاصة. بطرٍق واملمارسة الوعي أو الفكر تكيف والتي االجتماعيون، الالعبون فيها
إنها األيديولوجيات؛ حتى أو املعتقدات من مجموعاٍت مجرد ليست الخطاب وأساليب
عنها ًا ُمعربَّ يكون ال حتى ربما والتشابه. االختالف خاللها من يُرَصد مفاهيمية مجاالت
والتعبري للتفكري كطرٍق الخطاب، أساليب إن ويقال ل. تُفعَّ أو تُؤدَّى قد ولكنها لفًظا،
املعرفة بإنتاج وثيًقا ارتباًطا ترتبط وقد االجتماعية، األنظمة داخل تُتداول اللفظي،
أساليب َة وثَمَّ االجتماعية. للوقائع رسميٍّ معنًى تكوين أجل من تحديًدا؛ الخبري وسلطة
تُعدِّل أو تُضِعف قد أيًضا ولكنها وتدعمها، السلطة عالقات من تنبع بعينها خطاٍب
تطبيعية. غري أو تطبيعيًة نقدية، أو تسويغيًة تكون وقد السلطة، بها تعمل التي الطرق
عىل (أو مركزها عن الفرد قصدية تحريف إىل يميل االستطراد أو الخطاب إىل واالنتباه
بأهدافنا يتعلَّق فيما التواصلية، األحداث أو األفعال وإبراز جديد)، سياٍق يف وضعها األقل

جديد. بمنظوٍر الحالية،
قصرية» «مقدمة أي يف إليهما اإلشارة ينبغي الخطاب لتحليل جانبان يوجد
أهداًفا االجتماعي الجانب عنارص من تتخذ خطاٍب أساليُب توجد أنه األول لإلقليمية؛
وجود يف يكمن الثاني الجانب لها. وفًقا اإلقليمية الكيانات ه وتُوجِّ س وتُؤسِّ لها، أساسيًة
األوىل، باألساليب يتعلق وفيما ذاتها. حد يف اإلقليمية بشأن أُُفًقا أضيق خطاٍب أساليِب
البعض يَُعدُّ قد االجتماعي، العالم خاللها من يُفَهم لها حَرص ال خطاٍب أساليُب توجد
مًعا، تجميعها كيفية معرفة هو أوًال، املهم، األمر اآلخر. البعض من أعم داللٍة ذا منها
الهرمية وتسلسالتها وإقصاءاتها، االعتيادية، وتأطرياتها الجوهرية، اختالفاتها هي وما
االجتماعية. املمارسة يف عميلٍّ نحٍو عىل تفعيلها كيفية ثانيًا، مالءمًة. األكثر املفاهيمية
تتغري فهي خاملة؛ أو جامدًة ليست االجتماعي بالجانب املتعلقة الخطاب أساليب إن
اآلخر. أحدها يتحدَّى أو تُعزَّز، أو مًعا، تندمج أن يمكن حاسم، نحٍو وعىل وتتباين.
«مسيطرة» أو «مهيمنة» خطاٍب أساليب باعتبارها تنشأ قد الخطاب أساليب وبعض
مباًرشا، تحديًا تتحداها التي تلك جانب إىل األخرية، وهذه السليم. املنطق شكل وتتخذ
فهمه يمكن البرشية اإلقليمية من كبريًا جزءًا إن بل اإلقليمية؛ لفهم خاصة أهمية لها
العالم من أجزاءٍ عىل املتباينة الهويات ذات الخطاب أساليُب خالله من «تُنَقش» كأسلوٍب

املادي.
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فرتًة تكون ال قد «الحداثة» أن لفكرة عرضت السابق الجزء يف املثال: سبيل عىل
قصة كانت وإْن خطابًا)، (أْي معقدًة قصًة تكون قد ما بقدر مميزًة تاريخيًة زمنيًة
العنارصالجوهرية بني ومن الزمن. بمرور مثرٍي نحٍو عىل ت وتغريَّ وزمان، مكان يف ظهرت
(سواءٌ الحديث قبل ما مقابل يف «حديث» هو ملا الجوهري التميُّز الخطاب لهذا املهمة
لها، املصاحبة والعقالنية الحرية ومفاهيم التقدُّم وقصة «قديًما»)، أو «بدائيٍّا» اعتُرب
الخطاب وأساليب للكفاءة، تُعَطى التي املعيارية واألولوية الفردي، املواطن قيمة وتعزيز
خطاباُت اندمجت واألمكنة بعضاألزمنة ويف العلمية. مذهب تُشكِّل التي للطبيعة الفرعية
رسديٍّ معنًى لتكوين والجنسانية الِعْرق حول املتمحورة الخطاب أساليب مع الحداثة
الهيمنة مقاومة يف دوًرا لعبت أخرى سياقاٍت ويف الهيمنة. أشكال من وغريها لالستعمارية
خطابات مع اندماجها سهولة بنفس الليربالية خطابات مع تندمج أن ويمكن الِعْرقية.
العميل» «وتوزيعها بالحداثة املتعلقة الخطاب أساليب أن هي املبارشة الفكرة االشرتاكية؛
اإلقليمية تكون أن ويمكن اإلقليمي. التدوين عمليات عىل بالغة تأثريات لها كانت ربما

العالم. يف األساليب هذه تفعيل لكيفية جوهريٍة أهميٍة ذات
مناقشَة ْل تأمَّ طرق. بعدة الجنس املتباينة الذكورة أقلمة يمكن املثال: سبيل عىل
بني واللغة امللبس «نمط أن الحَظا لقد الثاني. الفصل يف الشواذ لحانات وسكوت ليمان
إىل دخل قد أنه الحال يف الجنس مثيلِّ شخٍص إىل يَنقل قد الحانات إحدى يف الزبائن
إىل واللغة امللبس يف النمط هذا يَنقل قد آَخر، مكاٍن يف ولكن .(٢٤٠ ،١٩٦٧) أُمٍّ» إقليٍم
يُربِّر قد وحينئٍذ متجانس؛ غري أو الحدود، خارج أو مكانه، غري يف أنه الحال يف آَخرين
املثلية من بالخوف املتعلقة الذكورة مفاهيم عىل باالعتماد ضده العنَف اآلخرون هؤالء
فقط ليس لألقلمة، الِعْرق يخضع قد باملثل، .(١٩٩٨ كانتور ١٩٩٢؛ وبرييل (هرييك
ذلك، يحدث قد ولكن بالقوة، األماكن من الناس بطرد أو فقط» «للِبيض الفتات بوضع
تُسنُّ التي بها»، «املعمول الِعْرقية اآلداب بقوانني االلتزام خالل من خفاءً، أكثر نحٍو عىل

النمطية. الدفاع أو الخضوع سلوكيات خالل من
واالستعمارية، والقومية، السيادة، خطاب أساليب إىل إشارًة الثاني الفصل ن تضمَّ
التأثري يف بسهولٍة املرء يفكر قد والخصوصية. والذات، والثقافة، االستعمار، ومناهضة
إن العالم. عرب اإلقليم تشكيل عىل بالِعْرق املتعلقة الخطاب أساليب تركتْه الذي العميق
من يكون قد الروايات بعض ويف بالطبع، تاريخيٍّا عارضٌة أساسها يف «الِعْرق» فكرة
التكويناِت وتشمل آثاره. كأحد ولكن لالستعمار، كتربيٍر ليس إليها يُنَظر أن األفضل
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اللذين والعرشين، عرش التاسع القرنني يف العلميَة العنرصيَة الخاصَة التاريخيَة الخطابيَة
وتربير طبيعي، كأمٍر الِبيض ق تفوُّ مع والتعامل العنرصية، لتطبيع العلُم فيهما استُخِدم
مطلع يف السائدة العنرصية الخطابات وتختلف الجماعية. واإلبادة اإلقصاء سياسات
مختلف اإلقليم تشكيل يف تؤديه الذي والعمل شديًدا، اختالًفا والعرشين الحادي القرن
التشكيالت والجنسانية النوع حول املتمركزة الخطاب أساليب تُكيِّف باملثل، أيًضا.
أخرى، ومرًة العام/الخاص. تمييز مع تندمج حني خاصًة بعمق، واملعارصة التاريخية
الجنسانية، الخطاب أساليب عن الِعْرقية الخطاب أساليب فصل السهل من يكون ال قد
والليربالية بالحقوق املتعلقة الخطاب أساليب مع مختلفٍة بُسبٍُل األخرية هذه تندمج وقد

للغاية. معقدٍة بطرٍق اإلقليمية التشكيالت لتأسيس
متسلسلٍة عرب «األعراق» تضع التي للِعْرق التاريخية الروايات كانت املثال: سبيل عىل
واإلقصاء. والعزل، والهيمنة، امللكية، نزع لتربير تُستخَدم ما عادًة النسبي؛ «للنضج»
الصور لدعم الجنسانية خطابات مع تندمج الخطابات هذه كانت السياقات، بعض ويف
أجل من واملستضعفة؛ النقية البيضاء واملرأة الناضج غري ِبق الشَّ األسود للذََّكر املزدوجة
لألقلمة التسويغي األساس قدَّمت أنها أهدافنا إىل بالنسبة األهم الِعْرقية. التبعية تربير
يتعلق فيما تماًما مختلٍف نحٍو عىل تندمج كانت ما عادًة ولكنها والنوع، للِعْرق املفرطة
لالعتداء بكثرٍي عرضًة أكثَر كنَّ السود النساء أن مثل السود، والنساء الِبيض بالرجال
النتهاك لإلعدام يتعرَّضون الِبيض الرجال يكن ولم الِبيض، الرجال ِقبل من الجنيس
الِعْرق خطاب أساليُب بها لعبت التي الطرق تنوََّعت كذلك الِعْرقية-الجنسانية. الحدود
يف ِلنَُقْل، مختلفة، سياقاٍت يف شكٍّ بال االجتماعية األقلمة عمليات يف دوًرا والجنسانية
عمليات تشكَّلت وقد .١٩٦٠ عام يف أو ١٩١٠ عام يف أفريقيا، وجنوب األمريكي الجنوب
أساليب خالل من ملموسة صارت أو والجنسانية، الِعْرق محوَري عرب هذه السلطة أقلمة
والتحكم، للسيطرة خاصة «اسرتاتيجيات» ل األوسع السياق شكَّلت التي السلطة خطاب

السيطرة». و«فرض و«التواُصل»، «للتصنيف»، خاصة إجراءات أو
إعادة شأنه من الخطابية واملمارسات الخطاب إىل االنتباه من مزيٍد توجيه فإن لذلك
«اإلقليمية كتاب يف النظرية يُشكِّل الذي للتواُصل بأخرى) أو ما (بدرجٍة الشفاف النموذج
واملعنى، السلطة، بني للعالقات األقلمة عمليات صياغة لكيفية فهمنا يعقد فهو البرشية»؛
اإلقليمية التعقيدات إىل النظر لنا يُتيح اإلطار هذا يف الخطاب إىل واالنتباه والخربة.
تفصيالتها إطار يف أكرب نحٍو عىل — والنوع الِعْرق عن خاللها من يُعربَّ التي كتلك —
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أو اإلجالء، أو الرتحيل، أو العزل، مثل خاصة، ممارسات ووضع والتاريخية، الثقافية
نحٍو وعىل العقالنيني، لالعبني دة املتعمَّ االسرتاتيجيات إطار يف أقل نحٍو وعىل االحتجاز،

الثقافية. الفعاليات إطار يف أكرب
عىل االجتماعية الخطابية األساليب دوامُة تعمل ال تحديًدا، أكثر نحٍو عىل ولكن
املتخصصة اإلقليمية الخطابية األساليب إن بل فحسب، بعمٍق اإلقليمية آليات تكييف
ساك وتأكيد تكراري. نحٍو عىل االجتماعية الخطابية األساليب هذه تُشكِّل قد نفسها
فكما مهم؛ املكتوبة) الدقة، من ملزيٍد ربما، (أو الحديثة للثقافات املجرد الطابع عىل هنا
وامللكية السيادة حول املتمحورة الخطابية األساليب ل تتحوَّ الثاني، الفصل يف رأينا
لإلقليم خاصٍة رؤيٍة عىل باالعتماد وواضحٍة ملموسٍة خطابيٍة أساليَب إىل والذات الخاصة
عىل «داخلية/خارجية» إىل صارًما تقسيًما مقسمٍة كبنياٍت ال للحدود مميزٍة كبنياٍت

االجتماعي. الحيز

الهويات (3-3)

النقدية، الِعْرق ونظرية االستعمارية، بعد ما ونظرية النسوية، النظريات من بدافع
األخرى؛ الحديثة األكاديمية املرشوعات من وغريها الثقافية، والنظرية الكوير، ونظرية
«اإلقليمية كتاب نُِرش منذ ملحوٍظ نحٍو عىل أكرب لتدقيٍق أيًضا الهوية مسائل خضعت
يف نُوِقشت التي اإلقليمية يف التفكري إعادة بعملية هذا من كبريٌ جزءٌ ويرتبط البرشية».
باألساليب للهوية السائدة التفسريات تُدَعم قد سبق، فيما أرشُت وكما الثاني. الفصل
السائدَة التفسرياِت هذه تُواِجه التي التحديات تطوَّرت وقد لإلقليم. التقليدية الخطابية
تفرتضوجود التي لإلقليم، التقليدية الخطابية لألساليب ه تُوجَّ التي االنتقادات خالل من
بالقومية. يتعلق فيما للغاية جليٍّا األمر هذا ويصبح واإلقليم. الهوية بني تَشابُه عالقة
تقدير، أقىص عىل فالُهِويَّة، الشأن؛ لهذا بالكاد البرشية» «اإلقليمية كتاب تطرََّق وقد
املتعلقة واملشكالت الداخل)، إىل ومنتمني دخالء وجود يعني (ما ببساطة مفرتضٌة
ولعل النظرية. يف دوٍر أيَّ تلعب تكاد ال الهرمي والتسلسل والتشابه واالختالف بالُهِويَّة
اإلقليمية التعريفات بروَز ساك، إىل بالنسبة الحديثة، لإلقليمية املميزة السمات ضمن من
يف دقيًقا تعميًما شكٍّ بال هذا يَُعدُّ وبينما «العضوية»). ربما (أو االجتماعية للعالقات
الغموض جوانب عىل يعتم أن يمكن هذا عىل ينبغي ا ممَّ أقوى تأكيًدا فإن اإلطار، هذا
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رؤيٍة سوى يتيح ال ثَمَّ ومن الُهِويَّة؛ ونسب تكوين بعمليات املتعلقة والتذبذب والتباين
العمليات. هذه يف اإلقليمية تلعبه الذي للدور جزئيٍة

إىل القومية، عىل ترتكَّز التي كتلك السائدة، اإلقليمية الخطابية األساليب وتميل
«نحن». ليسوا و«هم» نحن، ببساطٍة «نحن» ماهوية: بمصطلحاٍت الُهِويَّة مع التعامل
ودائمة. ومتمايزًة طبيعيًة تصنيفاٍت ببساطٍة والنوع والجنسانية الِعْرق يَُعدُّ باملثل،
الهويات بني املالئم التطابق تحقيق نحو هة موجَّ تكون ما عادًة اإلقليمية واملمارسات
نحن. وَمن هم َمن نعرف أن علينا «الغرباء»، إبعاد يتم َفِلَكي والحدود؛ (االختالفات)
«حقائَق» ک ال الُهِويَّة من عديدًة جوانَب استوعبنا إذا سبق، فيما إليه مشار هو كما ولكن،
عىل عليها ومتفاَوٍض ومنقحٍة مخلقٍة كتكويناٍت ولكن عاكسة، خالدٍة ثابتٍة موضوعيٍة
الُهِويَّة فمشكلة مختلفة؛ نظرًة باألقاليم عالقتها إىل ننظر فسوف استطرادي؛ نحٍو
كتكويناٍت اإلقليمية «الُهِويَّات بعنوان مقاٍل ففي االستطراد؛ بفكرة وثيًقا ارتباًطا ترتبط
يولوا أن الباحثني عىل يتعني أنه إىل بايس أنيس السيايس الجغرايف يذهب اجتماعية»،
ورموز روايات خاللها من تتكوَّن التي الخطابية واألساليب «املمارسات ل أكرب اهتماًما
تَُعدُّ التي اليومية، للحياة «رواسب» تصبح أنها وكيف القومية، الُهِويَّة ومؤسسات
(بايس واإلقليمية» للهوية الجماعية األشكاُل عليه بناءً تُستنَسخ الذي الجوهريَّ األساَس
التي الكيفية «ما يتساءل: العوملة، سياق داخل الهوية وضع خالل ومن .(٩٣ ٢٠٠٠أ،
وحدها ليست والسلع األفكار حيث املعارص؛ التدفقات عالم يف بها «الهوية» فهم ينبغي
شتاٍت يف يعيشون الذين األشخاص بني التفاعل وحيث أيًضا؛ البرش بل تتنقل، التي

جديدة؟» تقنيات تطوير بفضل أسهل يصبح
املواطنة، تعريفات تتبارى حيث للهوية، جديدًة «سياسًة ودونان ويلسون يذكر
والجنسية النوع مثل جديدة، سياسيًة داللًة اكتسبَْت التي الهويات مع والدولة واألمة
الشعبية الخياالت يف التحكم أجل من أخرى، هوياٍت ضمن والِعْرق، الِعْرقي واالنتماء
فهم كيفية عىل مباِرشة آثار السياسة ولهذه .(١ ،١٩٩٩) املعارص» للعالم والعلمية
تميل دوًما، عليها واملتنازع الحدية طبيعتها «بفضل الحدود. األخص وعىل اإلقليم،
الخاصة التشكيالت من بإطاٍر تُحاط بطرٍق ومتعددة، متغريٍة بُهِويَّاٍت تتميز ألن الحدود
حياة مع لخربتهم معنًى بداخلها يضيفوا أن للناس بد ال والتي تطوقها، التي للدولة
مثل األخرى، الهويات عىل أيًضا بل القومية، الهوية عىل فحسب هذا ينطبق وال الحدود.
ما غالبًا التي الهويات تلك والجنسانيات؛ والنوع، االجتماعية، والطبقة الِعْرقي، االنتماء
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يف نفسها الهويات تلك بها ن تتكوَّ التي الكيفية عن تختلف بطرٍق الحدود عىل تتكوَّن
(ص١٣). الكيفية» هذه عىل أيًضا الضوء وتسلط بل الدولة، حدود داخل أخرى أماكَن
معولِم عالم يف القومية الهويات ميوعة أو ترشذم عىل املناقشات هذه مثل تُركِّز
القومية للهويات املتشابه لالرتباط هذا يخلقها التي واملشكالت ظاهريٍّا، مؤقِلم غري
الفردية للهويات عديدة أخرى مكونات أو جوانب يوجد ولكن السياسية. باألقاليم
بشأن بها مسلَّم أخرى افرتاضاٍت مع تتعامل ذاتيٍّا) منسوبة أو (مفروضة والجماعية
ففي مفيدة؛ توضيحيًة أمثلًة والنوع الِعْرق م يُقدِّ أخرى، ومرًة كإشكاليات. اإلقليم
إىل اإلشارة بواسطة جزئيٍّا تُنظَّم للِعْرق املفرطة األقلمة كانت املتحدة الواليات تاريخ
«الدم ى يُسمَّ كان ا ممَّ واحدة» «قطرة كانت بمقتضاها التي الواحدة»، القطرة «قاعدة
ما شخٍص تصنيف إىل تؤدي بعيد) زمٍن من كان مهما واحد، أفريقي سلف (أْي الزنجي»
اإلقصاء عمليات كل كانت رسميٍّا، ولذلك، الحال؛ بطبيعة أبيض» «ليس ثَمَّ ومن «زنجيٍّا»؛
لجميع أبديًة تصبح بهم، ترتبط أن بمجرد «الزنوج»، إىل تَئُول التي واملزايا والعيوب
املهجنة، الفئات وكانت «قوقازيون». بأنهم الظاهر يف عليهم ُحِكم لو حتى الفرد، ذُرية
املختلطة»، الدماء «ذوي أو الزنوج» من أسالفهم ثُمن كان «َمن أو «املَولَّدين» مثل
بفضل تُطَمس االجتماعية؛ الخطابات يف خاللها من يوضح أمريكا يف الِعْرق كان التي
بموجب تنظم الفئات هذه وكانت الحرصيتني، القانونيتني و«القوقازي» «الزنجي» فئتَي
القرار اتخاذَ استطاعوا ن ممَّ الناس بعض كان هذا، عىل ا وردٍّ الواحدة. القطرة قاعدة
عمليات من الهرب استطاعوا األبيض، الِعْرق إىل الِعْرقية ُهِويَّتهم «بتحويل» املصريي
مسجلٍة عديدٍة هوياٍت ضمن فقط واحدة ُهِويَّة فالِعْرق الِبيض. ق لتفوُّ املقيدة األقلمة
و«عمريٍّا»، جنسيٍّا» كذلك «نُصنَّف مختلف، نحٍو عىل ِعْرقيٍّا» «نُصنَّف كنَّا وملا اجتماعيٍّا.
محاور عرب الِعْرقية» الُهِويَّة «تغيري ظاهرة عىل العثور ويمكن مختلف. نحٍو عىل وهكذا،
الُهِويَّة «تغيري فإن لألقلمة، خاضعة هذه السلطة محاور كانت وملا أيًضا. األخرى السلطة
يُقَحم قد الحقيقية، هويته كشف بعد مطروًدا، الفرد َكْون أو تغيريها) عدم (أو الِعْرقية»
بهذه كمشكلٍة «الُهِويَّة» مع والتعامل اإلقليمية. معايشة كيفية يف وعميٍق بالٍغ نحٍو عىل
ويُتيح عليه، والتفاُوض اإلقليم لتسيري أخرى طرٍق إىل انتباهنا َلْفت شأنه من الطريقة
والتواصل، التصنيف، ممارسات من أكثر ن تتضمَّ بوصفها اإلقليمية املمارسات رؤية لنا

ساك. نموذج صميم يف جميًعا هي التي السيطرة وفرض
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األقل عىل جزئيٍّا أساسولو لها والتي تُحَىص، ال التي األخرى الهويات توجد ذلك بعد
والحارس، والسجني، واملستأجر، األصيل، واملواطن الالجئ، لإلقليم: العملية اآلليات يف
وتندمج تتعارض أيًضا الهويات وهذه ذلك. إىل وما واملدير، واألجنبي، واملحتل، والهارب،
الخاصة يبدو، فيما و«املحتومة» — عنها تجنح أو — األوسع االجتماعية الفئات مع
العنارص فإن متلونة، اآلن الهوية تَُعدُّ ما وبقدر والسن. والنوع، والِعْرق، بالجنسية،
ما بدرجٍة ثابتًة (باعتبارها به ُمسلٍَّم كأمٍر للهوية الظاهرية األهمية تأخذ التي اإلقليمية
من ليست اإلطار هذا يف والهوية والتشكيك. للُمساءَلة مفتوحٌة اإلقليم) بفعل بأخرى أو
كذلك يتوجب إشكالية، تصبح أن فبمجرد البرشية». «اإلقليمية لكتاب البارزة الشواغل
اإلقليمية بني املعقدَة العالقَة نبحث سوف القادم الفصل ويف لإلقليمية. فهمنا يكون أن

و«الفلسطينيني». «اإلرسائيليني» ُهِويَّات وتركيب

السياسة (4-3)

األكاديمية املناقشات يف سائدًة الحداثة، بعد وما والخطاب، الهوية، موضوعات تكن لم
لم كذلك، كانت لو وحتى البرشية». «اإلقليمية كتاب تأليف وقَت النحو هذا عىل لإلقليم
ربما اآلخر، الجانب عىل بالرضورة. خلًال ليُشكِّل ساك نظرية عن النسبي غيابها يكن
خاصٍّ نحٍو عىل هذا ويصحُّ بكثري، أكرب أهميًة أُعِطي قد السياسة موضوع أن املرء توقع
«اإلقليم» كان فقد ساك؛ إىل بالنسبة األم املجال يَُعدُّ الذي الجغرافيا مجال إىل بالنظر
آليات موضَع صارٍم نحٍو عىل ساك وصف يحدد ألجيال. السياسيني للجغرافيني ملًكا
وصفه ولكنَّ إليها، يطمحون أو اآلخرين عىل السلطة يمتلكون الذين أولئك لدى اإلقليمية
تماًما. غائبٍة شبه حال بأي و«السياسة» للسلطة، ما نوًعا هزيلة قراءة هو النهاية يف
والعالقات األحداث نوعيات أن حقيقة إىل االنتباه من بد ال ذلك، من الرغم عىل ولكن
التي تلك عن ما نوًعا مختلفٌة «سياسيًة»، روتينيٍّ نحٍو عىل اآلن تَُعدُّ التي واملمارسات،

مىض. جيٍل منذ سياسًة تَُعدُّ كانت ما عادًة
محدوًدا ذاته حد يف «السيايس» مفهوم يكون قد الثاني، الفصل يف شاهدنا وكما
التقليدية، «الواقعية» الدولية العالقات نظرية فرتى اإلقليم؛ بشأن «بديهية» بافرتاضاٍت
وليس السيادية، الدول داخل فقط يوجد السيايس» «العنرص أن املثال، سبيل عىل
السيطرة أجل من باملنافسات السيايس العنرص تربط أخرى تقليديٌة رًؤى َة وثَمَّ بينها.
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النظريات تأثري وتحت أخرى، ومرًة الديمقراطية. وممارسات بإجراءات أو الدولة، عىل
صار النقدية؛ الِعْرق ونظرية البنائية، بعد وما واملاركسية، النسوية، مثل النقدية
تقريبًا؛ االجتماعية الحياة جوانب جميع داخَل بوجوده ُمعرتًَفا اآلن السيايس» «العنرص
نزع أن والواقع لألقلمة. خاضٍع حدٍث بأي تقريبًا يتعلَّق فيما ُمعرًَّفا يكون قد لذلك
تكتيكيٍة كإزالٍة ذاته حد يف يُفَهم قد االجتماعية العالقات آليات من «سيايس» مصطلح
«العنرص كان إذا إذًا، ذاته. حد يف سياسيٍة كعمليٍة أخرى بعبارٍة أو السياسية، للصفة
من (ربما) الطمس أو للحذف قابٍل غري عنًرصا كان وإذا مكان، كل يف موجوًدا السيايس»
منظوٍر من البرشية» «اإلقليمية كتاب قراءة ستعنيه كانت الذي فما إقليمي، حدٍث أي
يسعني ال والهوية، والخطاب، الحداثة، موضوعات مع الحال هي كما سياسيًة؟ أكثر
إقليم حدود من بعٍض إىل اإلشارة هو ببساطٍة فهديف املقرتحات؛ بعض تقديم سوى هنا

ساك.
بالسلطة مرشبٍة عالقٍة أي إن «سياسيٍّا»؟ اليشء يكون أن معنى ما بَدء، ذي بادئ
حول تتمحور فالسياسة السياسة؛ من نوًعا ضمنيٍّا تعني بوصفها فيها التفكري يمكن
بالهيمنة، تتسم التي االجتماعية بالعالقات املحيطة االجتماعية واألحداث األنشطة كل
التفاوض. أو الوفاق، أو التضامن، أو التعاون، أو املقاومة، أو التجريح، أو التبعية، أو
والسلطات، الشباب بني العالقات أو الِعْرق، عالقات أو النوع، عالقات عىل هذا وينطبق
الجهات بني أو الحكومات بني العالقات عىل ينطبق ما بقدر العمل، محيط يف العالقات أو
لإلقليمية تعبرٍي أي فإن لهذا، ووفًقا الحكومية. غري الفاعلة والجهات الحكومية الفاعلة
الفصول، من األطفال وإخراج األصلية، الشعوب عىل إقليميٍة شبكاٍت فرض (مثل
من النساء واستبعاد األبنية، عن اليد واضعي وإجالء املعسكرات، يف الالجئني وعزل
من العديد يُشري سوف تباُديل، نحٍو وعىل سيايس. بُْعد له سيكون االجتماعية) األندية
النوع، وسياسة االجتماعية، الحركات وسياسة الهوية، (سياسة السيايس الحراك أشكال
العالقات تتخلل السلطة كانت وملا معقدة. بطرٍق اإلقليم إىل ضمنيٍّا البيئية) والسياسة
هو الخطاب تحليل وراء الفكرة من وجزء كذلك. السياسة تكون أن وجب االجتماعية،
من كلٍّ عن والكشف سياسية، غري أحداٍث عىل فرًضا املرتتبة السياسية النتائج كشف
خاللها من العالم لعنارص يصبح التي املضادة واأليديولوجيات التسويغية األيديولوجيات
يتبنَّى البرشية» «اإلقليمية كتاب فإن الكبرية، مزاياها كل من وبالرغم ومغًزى. معنًى
سوى يوجد فال فيهم). (يتحكمون اآلخرين عىل إرادتهم يفرضون الذين أولئك موقَف
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السيطرة، ملحاوالت َي املتلقِّ الطرَف تكون حني األمر عليه يبدو بما للغاية محدوٍد اهتماٍم
ساك يرى وعموًما، األقلمة. عمليات عىل املراوغة أو املقاومة ديناميكيات تأثري كيفية أو
للغاية ملتويًا إدراًكا يُعطي وهذا يُعاَقب؛ أن وإما يخضع أن إما فيه املتحكَّم الطرف أن
وتنقيح خلق لكيفية ملتويًا إدراًكا يُعطي فهو ولذلك العالم؛ يف لإلقليمية الفعلية للطبيعة

اإلقليمية. عرب عليها والحفاظ االجتماعية العوالم
كتاب يف الواردة العديدة التوضيحية واألمثلة النماذج من يسقط متصل، نحٍو عىل
فقد اإلقليمية؛ املمارسات يف العنف يلعبه الذي بالدور اعرتاٍف أيُّ البرشية» «اإلقليمية
التعليمات، لهذه املنتهكون «يُعاَقب» وقد بالقوة، املسيِطرين وتعليمات أوامر «تُفَرض»
ال وهكذا النقاش. محل اإلقليمية التشكيالت تجميل إىل تميالن الكلمتني هاتني ولكنَّ
«اإلقليمية كتاب من األول الفصل يف الواردة التشيبيوا أقاليم يف العمل يف التحوالت تبني
عىل التحوالت نتائج وصفت باملثل، جلبتهما. اللذين واملعاناة للعنف أثٍر أيَّ البرشية»
رأس بها يسيطر التي الوسائل بني «من النحو: هذا عىل واستمرارها الرأسمالية ظهور
ضمان مع السوق، دخول من يتمكنوا حتى األرض من الفالحني «تجريُد» التجاري املال
التجارة» فشل حال التقليدية املعيشة أو الكفاف معيشة إىل العودة خياَر امتالكهم عدم
من «لتجريدهم» الفالحون استجاب كيف «الضمان»؟ هذا لهم تسنَّى كيف (ص٧٩).
االستخدام من تولَّد معظمها، وربما اإلقليمية، مظاهر من الكثري أنفسهم؟ إطعام خيار
لم إذا الضمني التهديد األقل عىل يجلب معظمها، وربما منها، الكثري ولكن للعنف، املباِرش
التأسيسية األعمدة — الخاصة وامللكية والسيادة يرغبونه. ما تحقيق «املسيِطرين» ل يُتَْح
والخوف؛ العنف لعبة يف ثابتان جزءان ذاتهما حد يف — الحديثة اإلقليمية من كبرٍي لجزءٍ
فوضويٍّا جانبًا الغالب يف يَُعدُّ ملا ما نوًعا دمويٍّا ال وصًفا البرشية» «اإلقليمية كتاب يَُعدُّ لذا
ساك كان ولو البرشي. املكاني االجتماعي التنظيم من العاطفي بالتقلب يتسم للغاية
ميوًال َد حدَّ لربما اإلقليمية، العالقات من اآلخر الجانب إىل االهتمام من بمزيٍد نظر قد

مهمة. أخرى وتوافقاٍت

اإلقليم عرب للنظر أخرى طرق (5-3)

البرشية» «اإلقليمية كتاب تخوم أو حدود فحص إعادة هو ببساطٍة هنا الهدف إن
هذا سبيل ويف املنظور. هذا من ش ُهمِّ أو استُبِعد ا ممَّ بعٍض عن الكشف أجل من
سيبيل ديفيد وكتاب ساك كتاب بني رسيعٍة مقارنٍة عقد املفيد من يكون قد الهدف
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يف اإلقليمية مجال عرب نظريًة رحلًة ليس سيبيل كتاب إن .(١٩٩٥) اإلبعاد» «جغرافيات
وبينما ساك. بلغه الذي الواسع التاريخي املجال بلوغ إىل سيبيل يتطلَّع ال وأيًضا ذاته، حد
األساسجغرافيا يف يَُعدُّ فإنه ،(xvص) التخصيص» بعد «ما منظور من الكتاب تأليف تم
األسايس فاالهتمام العاديني؛ لألشخاص وإثنوجرافيا النفيس بالتحليل مدعومًة اجتماعيًة
ألساليب منظمة لكونها الشخصية للعالقات املكانية بالجوانب يتعلق سيبيل إىل بالنسبة
املرتبطة الخطاب أساليُب لسيبيل خاصًة أهميًة يُمثِّل ومما باالختالف. املتعلقة الخطاب
.(xvص) للغرباء» الخطابي «اإلنتاج يف تلعبها التي واألدوار والسن، والنوع، بالِعْرق،
تعمل التي الكيفية هي سيبيل، إىل بالنسبة اإلقليمية، عليه أطلقنا ملا األهم السمة ولعل
االجتماعية» «السيطرة يُعرِّف وهو واالضطهاد. للتهميش االجتماعية العمليات يف بها
املدبر التنظيم هي االجتماعية السيطرة «إن ساك: ملصطلحات مشابهٍة بمصطلحاٍت
(ص٨١). حاكمة» مواقَع يف أخرى وجماعاٍت أفراٍد ِقبل من والجماعات األفراد لسلوك
التجريبية بالجوانب سيبيل يبدأ — اآلخرين املنظِّرين ومعظم — ساك عكس عىل ولكن،
ألهمية نظًرا اآلخرين؛ تجاه األشخاص مشاعر بدراسة أبدأ أن «أود قائًال: فيكتب لإلقليم؛
األخرى واألشكال العنرصية مواقف يف خاصًة االجتماعي، التفاعل عىل تأثريها يف املشاعر
فيتساءل: مدهش؛ نحٍو باالختالفعىل اإلرشادية أسئلته تتميَّز كذلك (ص٣). لالضطهاد»
هذه الحظر أنواع عىل يُبَقى وكيف منها؟ املستبَعدون هم َمن األماكن؟ تنتمي َمن «إىل
تتطلَّب االجتماعية، السيطرة وكاالت وممارسات القانونية النظم دراسة عن بعيًدا عمليٍّا؟
نظر وجهة من األنشطة عىل والقيود واملحظورات للحواجز وصًفا اإلبعاد تفسرياُت
عمليات بها تتجىلَّ التي «الكيفية َفْهُم خاصٍّ باهتماٍم يحظى ومما .(xص) امُلبَعد
أو فاسدون، أو منحرفون، بأنهم عليهم يُحَكم الذين الناس أولئك إبعاد يف السيطرة
أنفَسهم أفراُدها يَعتِرب املجتمع يف جماعاٍت ِقبل من الحدود إقامة وعمليات الهامش، عىل
مصطلَحي فهم يف املتضمنُة تلك العمليات هذه بني ومن .(xvص) تقليديني» أو عاديني
عىل اإلرصار «إن (ص١١). اإلبعاد» لفهم «املفتاح هو فاالعرتاض و«تطهري»؛ «اعرتاض»
طرد أي و«هم»، «نحن» املنظم، وغري املنظم والدنس، الطاهر بني فصل، عمليات إجراء
هذه مثل ألن نظًرا قلٍق مشاعَر يخلق ا ممَّ الغربية؛ الثقافات يف تشجيعه يتم الوضيعني؛
من جزء هو و«الفصل (ص٨). إطالًقا» مكتمٍل نحٍو عىل تحقيقها يمكن ال االنفصاالت
ولكن — التلويث أو التدنيس تجنُّب خاللها من يتم التي الوسيلة إنه — التطهري عملية

(ص٣٧). ونجسة» نقيٍة بني ما لألشياء تصنيًفا سابًقا يفرتض الفصل
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قراءة مع صارًخا تعارًضا تتعارض الحديث املنزل يف لإلقليمية سيبيل قراءة إن
العلوم يف بكثرٍي شيوًعا أكثر موضوًعا يَُعدُّ كملجأ» «املنزل بأن اعرتافه من فبالرغم ساك؛
آليات عىل االنتباه يركز ذلك مع فإنه (ص٩٢)، للرصاع»» كمصدٍر «املنزل من االجتماعية
بيئٍة يف الرغبة تَُعدُّ ال و«حيثما األقل. عىل البيوت بعض داخل والخربة والسلطة، اإلقليم،
«ففي (ص٩١)؛ للرصاع» مكانًا املنزل يكون ما، عائلٍة أفراد جميع بني مشرتكٍة نقيٍة
إبعاد مثل املكانية، الحدود عىل بالحفاظ املهيمنون األفراد يُعنَى سوف املنزيل، املجال
فالحفاظ األطفال؛ ألنشطة الزمني وبالتنظيم بالكبار، الخاصة املساحات عن األطفال
وبربط (ص٩٦). غموض.» أي عن بعيدٍة واضحٍة حدوٍد عىل الحفاظ يعني السيطرة عىل

أن: سيبيل يعتقد أوسع، اجتماعيٍة بقًوى األقاليم هذه

األطفال حياة يف املتواصل ل التدخُّ أو للحدود الصارم والفرض املستمر اإلبعاد
األطفال لدى سلوكيٍة مشكالٍت حدوث يف يُسهم قد املعيشية؛ ومساحاتهم
متعهدي ِقبل من التلوث، من وخاٍل التنظيم عايل كحيٍز امُلَعدُّ فاملنزل واملراهقني؛
وتتفاقم لألطفال. ووديًة عطوفًة بيئًة يوفر ال املنازل، ومفروشات لوازم توريد
األطفال تمنح التي املثالية للمنازل التجارية التمثيالت بفعل اإلبعادية امليول

(ص٩٨) التلوث. عىل باعثًا وجوًدا

يف لإلقليمية املحتملة للعمليات ملحوٍظ نحٍو عىل قتامًة األكثر سيبيل رؤية إن
واإلقليم، واملدنسني. شني، واملهمَّ املبَعدين، مع الوجداني تعاُطفه من نابعٌة الحديث املنزل
وجهة أن والواقع املنظور. هذا من مختلفًة تبدو األقلمة، يف املفرطة الحياتية وعواملنا
أن غري باإلقليمية؛ الخاصة االستكشافات من تُستبَعد ما عادًة ذاتها حد يف هذه النظر
التصحيح؛ إىل حاجٍة يف تقف ساك رؤية أن أو صحيحًة سيبيل رؤية كون يف ليست الفكرة
بعٍض تحديد يف تكمن اإلبعاد» «جغرافيات كتاب قيمة إن باألساس. منقوصة فكلتاهما
«جغرافيات ضوء يف البرشية» «اإلقليمية وقراءة البرشية». «اإلقليمية كتاب حدود من
القراءة هذه ومثل ساك. عدَّدها التي تلك إىل باإلضافة أخرى «ميوًال» تكشف اإلبعاد»،
البرشية»، «اإلقليمية من كبريًا جزءًا يُشكِّل الذي بالعقالنية االلتزام تعقيد شأنها من أيًضا
الحديثَة اإلقليميَة التشكيالِت تمأل التي االجتماعية للباثولوجيا األمامية العنارص أيًضا بل

املستويات. جميع عىل مميٍز نحٍو عىل
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الرابع الفصل

فلسطرائيل مصطلح حتليل

مقدمة (1)

نفسه يُعرِّض الجدار يلمس أو يتجاوز شخٍص أي عسكرية. منطقة «خطر.
تلك االحتالل، ابتكارات آِخر السور. أعىل الالفتة عىل مكتوبة عبارة للخطر»
يعزل الذي الفاصل، بالجدار املغلقة العبور نقاط الصفراء؛ الحديدية البوابات
يستمر، سوف «إنساني» تدبري إنه حقولهم. عن املنطقة هذه يف املزارعني
ُرشطة تأتي وبموجبه للغاية، قصريٍة لفرتٍة بالتخمني، املرء يُغاِمر قد حسبما
عىل تدل لفتٍة يف العالقني، للمزارعني البوابة لفتح دوريٍّ نحٍو عىل الحدود
(ليفي العالم. يف وعطًفا إنسانيًة العسكرية القوى أكثر من النوايا ُحْسن

(٢٠٠٣

هذه يف اآلن حتى ُعِرضت التي املوضوعات من الكثري بحث هو الفصل هذا هدف إن
قد الغرض لهذا وتحقيًقا واستمرارية. ثباتًا أكثر واقعيٍّ سياٍق يف القصرية» «املقدمة
فقد املوقف؛ وتغريُّ تقلُّب بسبب خاصًة أرعن، اختياًرا إرسائيل/فلسطني اختيار يبدو
ونظًرا ذلك، إىل باإلضافة الكتاب. هذا نرش وقَت تماًما مختلفًة األرض عىل الحقائق تكون
املوقف هذا وألنَّ الحقائق، هذه تقييم كيفية عىل اإلجماع من يقرتب ا ممَّ القليل لوجود
بالتأكيد مهمتي فإن الكثريين، إىل بالنسبة بالغ، نحٍو عىل واالنفعاالت باملشاعر ل ُمحمَّ

مؤخًرا: نيومان ديفيد اإلرسائييل الجغرايف كتب وكما اآلخر، الجانب عىل دة. معقَّ

الجغرافيا لدراسة إرسائيل/فلسطني من أفضل حياتيًة مخترباٍت تجد قلََّما
اإلقليم دراسَة األمُر ويتطلَّب الرصاع. لحل محاوالٍت وإجراء السياسية
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الحدود ترسيم محاوالت من بدءًا عديدة؛ مستوياٍت عىل اإلقليمية ات والتغريُّ
املستوطنات، (األرض، املوارد ملكية يف التحكُّم إىل ووصوًال الدول، بني القومية
وأحيائهم مستوطناتهم يف والعرب لليهود السكاني العزل خالل من املياه)
البُْعد بقايا أهمية مدى هذا يُبنيِّ مهم، نحٍو وعىل الِعْرق. األحادية الخالصة
الحدود من «الخايل العالم هذا يف حتى للمكان، السيايس التنظيم لفهم اإلقليمي

(٦٣٢ ،٢٠٠٢) األقاليم. أصغر ويف واألقلمة»

بها تعمل أن يُفرتض التي الكيفية من جزءًا فإن األول، الفصل يف ذهبنا وكما
وقد التواصلية. والتبسيط التوضيح عمليات خالل من يكون اإلقليمية، وممارساُت أفكاُر
داخلها) (تنظر اإلقليمية تفهم أن ذلك من بدًال ينبغي العلمية املعرفة أن إىل هناك أرشُت
التي واأللغاز التعقيدات باألحرى أو الخفية؛ الغامضة وجوانبها تعقيداتها عن للكشف
معقدة إرسائيل/فلسطني أرض يف اإلقليمية آليات إن التخفي. عىل اإلقليمية تساعدها
اسم تحت ُجِمعت التي (والخربات فاملوضوع قبُل، من أرشنا وكما بالتأكيد. وغامضة
هذا مثل كان إذا ا عمَّ نتساءل أن املنطقي من وعميق. بالٍغ نحٍو عىل جديلٌّ املوضوع)
االعرتاف مع بنعم، اإلجابَة املمكن من أن أظن بُْعد. عن تحيٍُّز دون تحليله يمكن املوقف
«إرسائيل/فلسطني» ب املوقع تعريف خالل فمن النقد؛ من ُمعًفى تحليٍل من ما بأنه
املمكن من اختياًرا، لكونه ونظًرا «فلسطرائيل»، «فلسطني»، أو «إرسائيل» من بدًال
املوقف بشأن مثبتة واحدة حقيقة َة ثَمَّ به. للبدء الخاطئ املكان بوصفه انتقاده بالفعل
املآيس هي — فيه اإلقليمية رات تطوُّ لدراسة مالئًما موقًفا باعتباره يدعمه أيًضا وهذا —
عنارص من خاليًة قصًة ليست هذه محكًما. ارتباًطا به ارتبطت التي البالغة اإلنسانية
وتُقاَوم تُفَرض الذي فالعنُف التجريدي؛ الصعيد عىل «السلطة» بشأن املزعجة البؤس
وإعادة األقلمة عمليات فإن األقل وعىل ملموسان. تتولَّد، التي واملعاناُة اإلقليمية، به
االنتحارية التفجريات خالل من َقْت تحقَّ سواءٌ — «إرسائيل/فلسطني» ل العنيفة األقلمة

اإلقليم. أهمية أسباب تربز — الالجئني معسكرات يف البلدوزرات أو املقاهي يف
وبالنظر الحقائق، هذه حول املتعددة النظر ووجهات الحقائق تعقيدات إىل بالنظر
الرضورة، بحكم قادم، هو ما يكون سوف القصرية»؛ «املقدمة لهذه املحدود النطاق إىل
عن كتاب بل إرسائيل/فلسطني، عن كتابًا ليس فهذا ما؛ حدٍّ إىل وسطحيٍّا ُمقتضبًا
املوضوعات من لبعٍض استمراريًة أكثر توضيٍح تقديم هو واملباِرش املحدود وهديف اإلقليم،
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كيف أتتبَُّع سوف ككلٍّ. للموقف شامٍل فهٍم تقديم ال بالفعل، التقيناها التي الرئيسية
تُعاش التي الكيفيَة اإلقليميُة تُهيئ وكيف اإلقليمية، خالل من السلطة أشكاُل تتجىلَّ
ال الزمن، عرب اإلقليمية التعقيدات ر وتَطوُّ ف تَكشُّ جوانب عىل أُركِّز وسوف الحياة. بها
من تجعل وثابتٍة قائمٍة فاعلٍة لجهاٍت وتأثرياٍت كظروٍف بل مادي، وجوٌد لها ليس كآلياٍت
ولكن كتومة، كحاوياٍت األقاليم عىل الرتكيز يكون ولن معنًى. ذات عوالَم خربتها عوالِم
تقريبيٍّا تخطيطيٍّا رسًما األوىل األجزاء وتُقدِّم وانسيابية. معقدٍة ملجموعاٍت كمكوناٍت
املقام هذا ويف امتداًدا. األكثر التوضيحية ساك أمثلة عن يختلف ال بأسلوٍب اإلقليم ألصل
وسوف األقلمة، إعادة عمليات أو مهمٍة وحلقاٍت املجموعة من أساسيٍة لعناَرص أتطرَّق
طرأت التي للتحوالت — ا عامٍّ يظل ولكن — ما حدٍّ إىل تفصيًال أكثر استعراض هذا يتبع
األمور ومن األكرب. للمجموعة مهمٍة كعناَرص امللكية وعالقات األرض حيازة عمليات عىل
اإلرسائيلية»، «األرض داخل اإلقليم «تهويد» ب املرتبطة واملمارسات املرشوعات هنا املهمة
لبعٍض تزاُمنًا أكثر استعراًضا أُقدِّم ذلك بعد املحتلة». «األرايض داخل ،١٩٦٧ عام وبعد
وما ،(١٩٨٩ (كيمرلينج اإلرسائيلية» السيطرة «منظومة عليه أُطِلق ما مكونات أهم من
خاللها من يتم آلية وهذه اإلرسائيلية. «اإلقليمية» السيطرة بمنظومة إليه أشري سوف
وتوزيعها، — املادية القوَة خالص، نحو عىل ليس ولكْن خاصًة، — السلطة تداول
اليهودية واملستوطنات الالجئني، معسكرات املنظومة هذه مكونات بني ومن ومعايشتها.
و«عمليات التجوال، وحظر التفتيش، نقاط مثل التعبئة وآليات املحتلة، األرايض يف
داخل بناؤه يتم عازل جداٌر اإلقليمية املنظومة هذه إىل إضافٍة وأحدُث املتدرجة. اإلغالق»
هذه عرض وبعد الفلسطينيني. (غالبية) عن اإلرسائيليني (بعض) لعزل املحتلة األرايض
من بعٍض إطار يف املعارص بوضعهما إرسائيل/فلسطني إقليمية أناقش سوف العنارص

الرئيسية. الكتاب وأفكار موضوعات
لم إْن كبري، حدٍّ إىل االعتماد هي املخطط هذا لعرض أستخدمها التي والوسيلة
واألنثروبولوجيني، والجغرافيني، واليهود، اإلرسائيليني املؤرخني كلمات عىل حرصيٍّا، يكن
اإلنسان، حقوق مجال يف والنشطاء القانون، وعلماء واملعماريني، االجتماع، وعلماء
والتقييمات املالحظات ولهذه اإلقليمية. املنظومة عنارص درسوا الذين والصحفيني
املنظومة هذه أُنِشئت الذين األشخاص من بعٌض هؤالء ألن فقط ليس خاصة؛ أهمية
وجود عىل أدلًة توفر األصوات هذه ألن أيًضا ولكن وباسمهم، عنهم نيابًة عليها وأُبِقي
بني التمييَز منَّا األمُر يتطلَّب أخرى: بعبارٍة اإلرسائييل. اإلقليمي للمرشوع داخيلٍّ نقٍد
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النتائج هذه يعارضون الذين وأولئك املنظومة، نتائج يؤيدون الذين اإلرسائيليني أولئك
تُقرأ أن ينبغي لذلك العالم؛ من الجزء هذا يف السلطة ألقلمة أخرى طرًقا ويدعمون
إلعادة مرشوٍع يف مشاركني ككلمات ولكن ثقات، خرباء ككلمات فقط ليس كلماتهم
شأنه من سيكون اإلرسائيلية اإلقليمية السيطرة ملنظومة استيفاءً أكثُر فوصٌف التخيُّل.
هذه تُشري وسوف عليها. الحفاظ عىل والقائمني واِضِعيها لتربيرات أكرب أهميٍة إعطاء
فظائع من مواطنيها حماية يف وواجبها وحاجتها، اإلرسائيلية، الدولة حق إىل التربيرات
ِقبل من للمدنيني العشوائي التفجري أن يُالَحظ قد (وهنا إرسائيل. ضد ه املوجَّ العنف
شأن شأنهم بسهولة، بعاهاٍت وإصابتهم العرب قتل يف يتسبَّب الفلسطينيني املجاهدين
العقاب إجراءات بأن ُحجًجا يضم أن أيًضا املمكن من كهذا وصًفا ولكنَّ اليهود.)
لعقدٍة وصف هذا يتبع حال، أي وعىل أكثر. وليس أقل «أمنًا» تُولِّد الوحشية الجماعي
الفلسطيني، الشعب ملكيات نَْزع ألغراِض للتنقيح وتخضع عليها وأُبِقي ُخِلقت إقليميٍة

عليه. والتضييق وطرده، وعزله،

السيادات ر تطوُّ (2)

عىل و«فلسطني»؛ «إرسائيل» ل وجود هناك يكن لم يُزعم، كما عرش، التاسع القرن يف
فلسطينيون، وال إرسائيليون يوجد يكن لم وبالتأكيد اآلن، املكانني مفهوم بحسب األقل
كان بالطبع السنني. آلالف وفلسطني إرسائيل من كلٌّ يوجد كان يُزعم، كما ولكْن،
يف ويعملون يعيشون الناس من اآلالف مئات عرش التاسع القرن منتصف يف يوجد
وكان األردن، ونهر البحر بني املتوسط للبحر الرشقي الجنوبي الركن من القريبة املنطقة
عربًا والبعض يهوًدا، منهم والبعض العربية، يتحدثون مسلمني الناس هؤالء معظم
البعض وكان املاشية، وتربية الكفاف زراعة يف يعملون فالحني أغلبهم وكان مسيحيني.
البعض وعاش صغرية، قًرى يف يعيشون منهم األغلب كان األعراب). (الرعاة البدو من
الواسعة االجتماعية البنيات وكانت ويافا، والقدس والخليل نابلس مثل صغريٍة بلداٍت يف
نحٍو عىل طبقاٍت إىل مًة مقسَّ وكانت املمتدة، العائالت أو العشائر بواسطة تُنظَّم النطاق
االجتماعية؛ الحياة أبعاد من ا مهمٍّ بُْعًدا اإلقليمية كانت الحياتي العالم هذا يف ملحوظ.
والحياة القروية، والحياة األرض، وحيازة استخدام تُنظم للدخول دة املعقَّ القواعد فكانت
يف الحًقا التفصيل من بمزيٍد هذا من بعٌض يُوَصف وسوف الدينية. واملمارسة املنزلية،

الفصل. هذا
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مموهًة الريفية والحياة والقرية البلدة حياة من التجريبية املساحات هذه كانت
الرسمي، الصعيد فعىل السياسية؛ واإلدارة السيادة بإقليميات — التعبري جاز إْن —
كانت التي العثمانية، اإلمرباطورية من نسبيٍّا طرفيًة منطقًة العالم من الجزء هذا كان
كانت األخرى، الهامشية األماكن مع الحال هي وكما إسطنبول. يف سياسيٍّا متمركزًة
كمصدٍر للحكام أهميًة تُمثِّل إرسائيل/فلسطني/األردن ذلك بعد ستصبح التي األرض
بحسب املركزية، السلطات جانب من املباِرش ل التدخُّ وكان املتطوِّعني، والجنود للرضائب
تُحَكم املنطقة كانت فقد ٢٠٠٣)؛ وميجدال (كيمرلينج ما نوًعا رخًوا املعارصة، املعايري
(انظر اإلدارية املناطق أو و«السناجق» «الواليات» من مؤلفٍة إقليميٍة منظومٍة خالل من
املرصيني احتالل عن عيل محمد بقيادة عسكرية عملية أسفرت ،١٨٣١ عام يف .(١ خريطة
يف مجدًدا السيطرة بتأكيد العثمانية اإلمرباطورية قيام وبعد املنطقة، من كبريًا جزءًا
اسرتاتيجيٍة أهميٍة ذات منطقًة العثمانية السلطات ِقبل من املنطقة اعتُربَِت ،١٨٤٠ عام
التعبريات ضمن من وكان أكرب. نحٍو عىل ملحوًظا املركزية الدولة وجود وأصبح أكرب،
الذي ،١٨٥٨ لعام العثمانية األرايض قانون إعالن من جاء ما األوسع ل التدخُّ هذا عن
الحياة إقليمية يف ٍل كتدخُّ فهمه يمكن القدر وبهذا األرايض؛ حيازة لرتشيد محاَولًة كان
باألرايض الخاص القانون هذا أصبح األقل، عىل مماثلة أهمية لهذا كان وملا اليومية.
ذلك. بعد جرت التي الالحقة األقلمة إعادة عمليات عليها قامت رسوبيٍة بنيٍة إىل أقرَب

والثقافة العاملي السيايس االقتصاد يف أوسع أخرى تحوُّالت كانت نفسه، الوقت يف
النقدية، املحاصيل دخول أثََّر فقد أيًضا؛ ملحوظٍة ونتائَج تأثرياٍت إحداث يف البدء بصدد
أنماط عىل ثَمَّ ومن والعمالة؛ األرض استخدام عىل والربتقال، والسمسم القطن مثل
وكان .(٢٠٠٤ بابه ٢٠٠٣؛ وميجدال (كيمرلينج املنزل واقتصاديات الريفي الكفاف
أن واألوروبيني لألمريكيني سياحيٍة كمقاصَد املقدسة» و«األرض القدس ظهور تأثري من
إىل األهم العنرص كان ولكن املنطقة، إىل أشدَّ انتباٍه توجيه يف املركزية السلطات رشعت

أوروبا. يف الصهيونية الحركة استحداث هو الالحقة اإلقليم لقصة بعيٍد حدٍّ
نشأت اليهودية للقومية أيديولوجية هي املتعددة، ووظائفها أشكالها يف الصهيونية،
واستجابًة أخرى، قومياٍت مع جنٍب إىل جنبًا عرش التاسع القرن أواخر يف أوروبا يف
ملشكالٍت طموًحا حالٍّ بها، املرتبطة والخطابات هي وكانت .(٢٠٠٣ (ديكهوف لها
يف متواصٍل اضطهاٍد مواَجهة ظل ففي اليهودية»؛ «املسألة ى يُسمَّ كان بما متعلقٍة
الغربية، أوروبا يف االندماج يف املتمثِّلة كليٍّا املناقضة واملشكلة جانب، من الرشقية، أوروبا
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اليهود املفكرين بعض بدأ الشتات؛ أنحاء عرب للسامية املعادية بالعنرصية ذلك واقرتان
هذه نت وتضمَّ املصري. لتقرير جغرافيٍة اسرتاتيجيٍة صياغة يف هريتزل تيودور مثل
عليها، أطلقوا كما إرسائيل»، «أرض ل العالم أنحاء كل من اليهود استعمار االسرتاتيجية
يف املطوَّلة دراسته يف كيمرلينج تعبري وبحسب مهم، نحٍو وعىل األبدي. اليهودي الوطن
ميتافيزيقيٍّا صهيون مفهوم صار الزمن مرور «مع واألرض»: «الصهيونية كتاب شكل
من يُستثنَى محددة، وغريَ واضحٍة غريَ حدوده كانت فقد متزايد؛ نحٍو عىل وتجريديٍّا

.(٨-٩ ،١٩٨٣) القدس» مركزه ذلك

أصبح جزئي)، نحٍو عىل ذلك بسبب (وربما مجرًدا هذا صهيون كان ملا ولكن
إرسائيل أرض أن واضًحا أصبح اليهودية. القومية للحركة تعبويٍّا رمًزا
من كبريٍة أعداٍد لتجنيد كاٍف قويٍّ كرمٍز العمل عىل القادرة هي فقط
وسيايسٍّ واجتماعيٍّ اقتصاديٍّ نشاٍط أجل من العالم، أرجاء عرب اليهود
كداعمني وإما جديد، مجتمٍع وبناء الهجرة يف فعليني كمشاركني إما جماعي،
شمال (أوغندا، أخرى إقليمية بدائل واقُرتِحت للحركة. ماديني و/أو معنويني
يهوديٍة جمهوريٍة لتأسيس سوفييتي مقرتح َة ثَمَّ كان بل األرجنتني، سيناء،
ولكنها الصهيونية، الحركة داخل الجدل من كبريًا قدًرا أثارت بريوبيجان) يف

(٩ ،١٩٨٣) صهيونية». «غري باعتبارها النهاية يف ُرِفضت جميًعا

فكما مهمة؛ أخرى سمٌة الخيال وحي من القادم الصهيون لهذا املالئم للمكان كان
بخطاب الخاص الجدال إىل نتطرَّق أن تقريبًا املستحيل «من فالح: وليد غازي يكتب
الصهيوني الشعار تذكُّر إىل االضطرار دون اإلرسائييل/الفلسطيني الرصاع يف األرض
كان بالطبع، التمثيل، وهذا .(١٨٢ ،٢٠٠٣) أرض».» بال لشعٍب شعٍب، بال «أرض
رغبيٍّا، تفكريًا تقدير، أفضل عىل كان، فقد الحقيقة؛ مع شديًدا تعاُرًضا متعارًضا
األرض هذه يقطنون كانوا الذين األشخاص وطرد لتجريد الخطابي النذير ربما أو
كان .١٨٨٢ عام يف إرسائيل إىل الجماعية الهجرة بدء بمجرد الصحوة «جاءت فعليٍّا.
للغاية» محدودًة املتاحة الخالية األرض كانت فقد ًرا؛ متصوَّ كان عما تماًما بعيًدا الواقع
هذه تكون ربما ييل، فيما التفصيل من بمزيٍد سنناقش وكما .(١٠ ،١٩٨٣ (كيمرلينج
لم ولكن لوجيستية، مشكالٍت بيَّنت قد األرض) توافر وعدم الناس (وجود العقبات
صهيون كون مسألة كانت ذلك، عىل عالوًة الحل. عىل مستعصيًة باعتبارها إليها يُنَظر
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األرض وكون قانوني»، كتعقيٍد فقط إليها «يُنَظر العثمانية اإلمرباطورية من جزءًا رسميٍّا
التربعات جمع خالل من حلُّها املمكن من مالية» «مشكلة مجرد كان آلخرين مملوكًة
بوصفها إرسائيل أرض «تحرير» ل الصهيوني املرشوع كان .(٩ ،١٩٨٣ (كيمرلينج
السيادة محور متزامن؛ نحٍو عىل إقليميني محورين عىل يتم أن مزمًعا اليهود موطن
مستوطنًة ٢٠ أُقيمت ،١٩٠٣ عام وبحلول بينهما. التقاطع نقطة ويف امللكية، ومحور
،(٢٢ ،١٩٩٥ وكلوسنر، (بيكرتون نسمة آالف ١٠ مًعا سكانها مجموع بلغ يهوديًة

املايل. الدعم من كبريًا قدًرا روتشيلد البارون م وقدَّ
املستعمرات مثل بأخرى، اليهودية االستيطان حركة كيمرلينج باروخ يقارن
حدوٌد توجد تكن لم فلسطني «يف أنه إىل باإلشارة الشمالية، أمريكا يف االستيطانية
للمستوطنات، االسرتاتيجي املوقع خالل من ما، ناحيٍة من ولكن، .(١٣ ،١٩٨٣) تُذَكر»

يفتاشيل: أورين السيايس الجغرايف ويكتب الفعلية. «الحدود» من نوع نشأ

واعتُِرب محورية، أيقونة الصهيونية، الثقافة إىل بالنسبة «الحدود»، أصبحت
ريفية (قًرى «الكيبوتس» حد قدم وقد اإلنجازات. أكرب من واحًدا إقرارها
اإليجابية بالصور الحياة إىل العائدة العربية اللغة وامتألت نموذًجا، جماعية)
(وتعني aliya lakorka مثل الوطني للتحرير الدينية األساطري من املستَمدة
األرض)، (تحرير ge’ulat korkaو االستيطان)، أي األرض»، «اعتالء حرفيٍّا
الستيطان اإليجابية اإلنجيلية (املصطلحات hityashvut, hitnahalutو
(وتعني hagshamaو الصحراء)، (غزو kibbush hasmamaو اليهود)،

(٢٢٨ (٢٠٠٢أ، الحدود). إقرار عىل تدل ولكنها «اإلنجاز»، حرفيٍّا

يكن ولم اإلقليمي، «التهويد» مرشوع شكَّل والغزو بالتحرير الخاص الخطاب هذا إن
يفتاشيل: كتب وكما الهوية. تشكيل عملية عن منفصًال

الهدف يصبحان الحيز، هذا و«تطهري» الحيز، عىل الِعْرقية السيطرة إن
ارتباًطا مرتبٌط عليه السيادة وادِّعاء النزاع محل الحيز فامتالُك األسايس؛
اآلخر تاريخ إن أي الحيز؛ بهذا يتعلق فيما األخرى االدعاءات «إنكار» ب وثيًقا
رفًضا رفضه يجب تهديًدا تُشكِّل كحزمٍة تربز السياسية وطموحاته ومكانه
ُزِرعت مسيطرٍة خرافٍة عىل قائًما الجغرايف التهويد برنامج كان وقد ا. تامٍّ
«األرض» بأن القائلة القومية» «الدولة خرافة وعزَّزتها الصهيونية، صعود منذ
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قوميًة ثقافًة الجديدة الدولة َعِت ورشَّ وحدهم. لهم وملٌك لليهود ملٌك Ha’aretz
«توطني» أجل من وعسكريٍّا مؤسسيٍّا طابًعا عليها وأَْضَفْت خالصة، ِعْرقيًة
الفلسطيني املايض تهميش أو تسفيه أو وإلغاء رسيًعا، اليهود املهاجرين

(٢٢٧-٢٢٨ (٢٠٠٢أ، لألرض.

الحدود «تمجيد إن قائًال يفتاشيل يُردف الُهِويَّة، بتشكيل اإلقليمية بعالقة يتصل وفيما
يغزو دائًما، ب متأهِّ محارب مستوطن الجديد»؛ «اليهودي لتكوين محوريٍّا أمًرا كان
الخرايف الحيز هذا يف .(٢٢٨ (٢٠٠٢أ، ينتهي» ال حالم وحب البدنية بقوته األرض
النهاية يف مطلوبًا كان فقد لني؛ متطفِّ بوصفهم اليهود غري الفلسطينيني إىل يُنَظر كان
(األوروبية املتعددة الِعْرقية الهويات من خاصٍّ نحٍو عىل (يهودية) إرسائيلية ُهِويٍَّة بناء
الشتات. يف نشأت التي أفريقية) والشمال أوسطية، والرشق الغربية، واألوروبية الرشقية،
اليومية؛ الخربة وأخريًا السياسية، والسلطَة االجتماعية، البنية عىل ر املدمِّ التأثريَ أن غري
ُهِويَّة مقابل يف ُوِضعت ُمستعَمٍر كشعٍب مميزٍة فلسطينيٍة ُهِويٍَّة لبناء باألساس أمدَّت
كيمرلينج، ويشري .(١٩٩٧ خاليدي ١٩٩٧؛ (فارسون (األوروبيني) اليهود املستعِمرين
العربية الجريدة دعت ،١٩١٣ عام وأغسطس يوليو شهَرْي «يف أنه إىل املثال، سبيل عىل
والقدس نابلس من األثرياء من تتألف وطنيٍة فلسطينيٍة منظمٍة تأسيس إىل «فلسطني»
من الصهاينة يتمكن أن قبل الحكومة حيازة يف التي األرايض رشاء أجل من وغزة، ويافا

.(١٥ ،٢٠٠٣ وميجدال (كيمرلينج بذلك» القيام
الصهيونية لالسرتاتيجية نموذًجا كيمرلينج يعرض واألرض» «الصهيونية كتاب يف
وامللكية، الوجود، اإلقليمية: النظم عىل السيطرة من أنواع «ثالثة بني التفاعل إطار يف
االستيطان «وجود السياق هذا يف «الوجود» ب واملقصود .(٢٠ ،١٩٨٣) والسيادة»
«أمر خلق خالل من األرض عىل السيطرة وتعزيز األرض، من بقعٍة أي عىل اليهودي
املؤسسية أو العامة امللكية كانت اإلرسائيلية، الحالة «يف الثاني: النوع (ص٢٠). واقع»»
طريق عن ألنه للسيادة؛ بديًال كانت السيادة، قبل ما فرتة ويف حاسًما، دوًرا تلعب
ملكية من تنتقل كانت التي األرض تجميد املمكن من كان سواها دون العامة امللكية
العملية من الجزء هذا آليات الحًقا ندرس وسوف (ص٢١). اليهود» ملكية إىل العرب
االسرتاتيجية هذه لنجاح الضخمة األهمية ذات العوامل من وكان ما. حدٍّ إىل أكرب بتفصيٍل
اليهودي القومي الصندوق «كان .١٩٠١ عام يف قوميٍّ يهوديٍّ صندوٍق تأسيُس اإلقليمية
القومي الصندوق كان فقد سيادية؛ لدولٍة الوظيفي املعادل بوصفه كبرٍي حدٍّ إىل يعمل
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سبيل عىل املتحدة، الواليات ألجله اشرتت الذي نفسه للسبب األرض يشرتي اليهودي
(ص٢٣). «١٨٦٧ عام يف روسيا من وأالسكا ،١٨٠٣ عام يف فرنسا من لويزيانا املثال،

أن: يف يتلخص اإلقليمية لالسرتاتيجية كيمرلينج وتحليل

يف السيادة اليهود حاز أن فإىل خاصة؛ أهمية لها كانت والوجود امللكية توليفة
إقليمية متصلة سلسلة وتكوَّنت وتُستوَطن، تُمتَلك األقاليم كانت ،١٩٤٨ عام
تقوم أمة، لبناء وسيلة تطوَّرت السيطرة، من النوعني هذين وبواسطة بينها.
بل عليها. استيطاٍن نقاط وإنشاء املجاورة األرايض قطع امتالك عىل أساًسا
سياسيٍة حركٍة إىل وتبلورت أيديولوجيٍّ طابٍع ذات صارت الوسيلة هذه إن
هنا، فدان) ربع (نحو «دونم شعارها وكان العملية»، «الصهيونية باسم ُعِرفت
أرٍض قطعة يف و«هناك» «هنا» الدونمات جميع دمج بقصد هناك»، ودونم

(٢٣-٢٤ ،١٩٨٣) واحدة. إقليميٍة

لحسني وفًقا املنشودة. النهاية نقطة فكانت السيادة، وهي السيطرة، من الثالث النوع أما
الحصول من ويُمنَعون منها يُطَردون اليهود غري كان األرض، رشاء «بمجرد وماكاي،
تَُعدُّ القومي اليهودي الصندوق بواسطة تُشرتَى التي األرايض وكانت منها، فائدٍة أي عىل
الجغرايف تأويل وبحسب .(٦٨ ،٢٠٠٣) ككلٍّ» اليهودي للشعب وملًكا «مسرتَدَّة» تلقائيٍّا

للعملية: فالح وليد غازي الفلسطيني

يُرتجم ضئيًال، كان مهما فلسطيني، من األرض من إضايف دونم رشاء كان
يف إليها يُنَظر بينما اليهود، ومواطنيها الدولة ِقبل من وطني «إنجاز» إىل
االزدواج من النوع وهذا األصليني. الفلسطينيني أعني يف كخيانٍة الوقت ذات
أضفى — األساسية للمواجهة عليها غباَر ال التي األقلمة تلك — اإلدراك يف
التباُدلية قيمتها تتجاوز والعرب، اليهود عقل يف مضافًة قيمًة األرض عىل
أصبحتا قد عليها والسيطرة املياه) (شاملة األرض إن بل بمراحل؛ االقتصادية

(١٨٣ ،٢٠٠٣) الجوهرية. وسمته للرصاع، أساسيٍّا رمًزا

،١٩٠٥ عام يف عامر ابن مرج يف ِلنَُقْل، توجد، كانت صغرية أرٍض قطعَة ْل تأمَّ
«ابتِعْد»؛ ببساطة تقول الفتة عليه تدل قد ا ممَّ بكثرٍي أكثر معها القطعة هذه حملت لقد
وكانت (وبروًزا). امتداًدا أكثر إقليميٍّ ٍع تجمُّ مكونات من كمكوٍن إليها سيُنَظر كان فقد
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عنارص بني يجمع ذاته حد يف كان الذي الصهيونية خطاب إىل باإلشارة ح تُوضَّ داللتها
بشبكٍة املرتبطة الشتات ومأساة االضطهاد، إىل واالستجابة الدينية، والرمزية القومية،
خطابيٍة أساليَب عىل باالعتماد معنًى ذات ستصري أيًضا وكانت التربعات. لجمع دوليٍة
كوكالء أسهل نحٍو عىل أوروبا من القادمني اليهود بَِت نصَّ لالستعمار، قويٍة معارصٍة
فيما مباَرشًة أكثر بطريقة سيُعاش كان هذا كل الَجَهلة. العرب مقابل يف للحضارة

واإلحباط. واالستبعاد امللكية بنزع يتصل
نجاح يكن لم ١٩١٠ عام يف حتى أنه االعتبار يف نضع أن بمكاٍن األهمية من
سيادي إقليم بناء اسرتاتيجية كانت فقد حال؛ بأي محتوًما الصهيوني اإلقليمي املرشوع
املعارضة مواجهة يف الوجود عىل الحفاظ يتم أن أوالٍّ تتطلَّب و«امللكية» «الوجود» من
ثانيًا وتتطلَّب اليهود). ضد ٍه موجَّ عنٍف شكل بالفعل اتخذت قد كانت املعارضة (وهذه
األقل عىل أو الدولة، خضوع ثالثًا وتتطلَّب األرايض. بيع يف الراغبني العرب مشاركَة
كانت ربما كذلك األرايض. ملكية نَْقل عمليات ملنع استعدادها عدم أو الدولة قدرة عدم
العرشين القرن مطلع ففي لها؛ أهمية ال هامشيًة حركًة ظلت قد ذاتها حد يف الصهيونية
غادروا الذين اليهود عدد وكان صهاينة، األوروبيني اليهود من نسبيٍّا قليل عدد كان
من يكفي ما القى الربنامج أن غري البداية، يف األقل عىل للغاية، قليًال فلسطني إىل أوروبا

جيلني. خالل عامليٍة تاريخيٍة أهميٍة ذات تحوُّالٍت لتحقيق النجاح
يف الصهيونية اإلقليمية االسرتاتيجية عنارص يعرض التمهيدي املخطط هذا إن
أما امللكية. من السيادة تشكيل ديناميكيات إىل الحًقا نعود وسوف الخطوط، أوسع
األيديولوجيات بني املعقدة الرتابطات عىل التأكيد ببساطٍة فيكفينا الحايل، الوقت يف
وأساليب للتفسريات املهمة العنارص من ولعل املقام. هذا يف الفاعلة واإلقليم، والهويات
يَرْون الفلسطينيون كان «بينما أنه ليافتشيل، وفًقا الرتابطات، لهذه املتباينة الفهم
يَُعدُّون كانوا فلسطني يف املقيمني جميع إنَّ (أْي جامعة هويًة الجماعية اإلقليمية ُهِويَّتهم
الوافدين يَُعدُّون فقط الصهاينة كان الصهاينة»)، قبل «ما يهود فيهم بَمن فلسطينيني،
ر التطوُّ إىل طريقها يف آنذاك، الفلسطينية، القومية كانت األمة. من جزءًا اليهود من الجدد
القائمة» الجماعية الكيانات نمط عىل ٍد مجدِّ إقليميٍّ سيايسٍّ كتنظيٍم متزايٍد نحٍو عىل
تعريًفا ساك، نظرية إطار يف يفرتضون، الفلسطينيون كان آخر، بمعنًى .(٢٢٥ (٢٠٠٢أ،
اجتماعيٍّا تعريًفا يفرتضون الصهاينة كان بينما االجتماعية، للعالقات حداثًة أكثر إقليميٍّا

الحداثة. قبل ما إىل ينتمي لإلقليم

145



اإلقليم

السيادة أقلمة إعادة (1-2)

نشأت لألقلمة أخرى بمحاوالٍت بشدٍة املحلية باألقلمة الخاصة الخطوات هذه تأثََّرْت
ففي الوليدة؛ الفلسطينية القومية أو بالصهيونية كبريٌة صلٌة البداية يف لها تكن لم بعيًدا،
اإلمرباطورية من جزءًا الفاريس والخليج املتوسط البحر بني املنطقة كانت ١٩١٤ عام
من وكان األوىل، العاملية الحرب يف والنمسا أملانيا مع اإلمرباطورية تحالفت وقد العثمانية،
عىل أقلمٍة إعادة بمنزلة هذا وكان اإلمرباطورية. «تمزُّق» الحرب لتلك املهمة النتائج بني
استعمار وجرى القومية، تركيا دولة مكانها ظهر فقد والضخامة؛ األهمية من قدٍر أكرب
املنترصة. األوروبية القوى ِقبل من السابقة اإلمرباطورية من الرتكية غري املناطق معظم
بريطانيا بواسطة املنطقة تقسيم تفاصيُل الالحقة لألحداث خاصًة أهميًة شكََّل ا ممَّ وكان

وفرنسا.
فرنسوا وشارل سايكس مارك السري رتََّب دائرة، تزال ال الحرب رحى كانت بينما
فيها يُماِرس سوف ملنطقٍة تخيُّل هناك كان الحرب. بعد املنطقة لتقسيم بيكو جورج
سيطرٍة ومنطقة مباِرشة»، «غري فرنسيٍة سيطرٍة ومنطقِة مباِرشة، سيطرًة الفرنسيون
يصبح أن مزمًعا وكان مباِرشة». «غري بريطانيٍة سيطرٍة ومنطقة مباِرشة، بريطانيٍة
(انظر مشرتكة وبريطانيٍة فرنسيٍة سيطرٍة تحت الفلسطينية األرايض من كبري جزءٌ
الرشيف مع يتفاوضون الربيطانيون كان أيًضا الفرتة هذه خالل أنه غري .(٢ خريطة
،١٩٩٥ وكلوسنر (بيكرتون فلسطني يف عربيٍة دولٍة إقامة بخصوص مكة أمري حسني
معروًفا أصبح فيما الربيطانية، الحكومة أعلنت ،١٩١٧ عام ويف ذلك، بعد .(٣٦–٣٨
هنا السيادة أقلمة إعادة كانت فلسطني؛ يف لليهود وطٍن إلقامة َدْعَمها بلفور، بإعالن
ُسلِّط ١٩٢٠ عام ويف تقدير. أقىص عىل واألرسار بالتناقضات واضٍح نحٍو عىل حافلًة

وكلوسنر: بيكرتون تعبري وبحسب سيفر، معاهدة يف هذا من جانٍب عىل الضوء

تقسيم تم املدولة، واملناطق والفرنيس الربيطاني النفوذ مناطق من بدًال
الفرنسيون يتوىلَّ أن مقرًرا كان «انتدابات». ى تُسمَّ جديدٍة كياناٍت إىل اإلقليم
الوقت يأتَي أن إىل األمم، عصبة إرشاف تحت االنتدابات، إدارَة والربيطانيون
وأُرِجئت الذاتي. والُحكم لالستقالل مستعدين السكان فيه يكون الذي
الحرب، وقت يف سواءٍ حدٍّ عىل واليهود للعرب ُمِنحت التي والوعود التعهدات

(٤٢-٤٣ ،١٩٩٥) الرتتيبات. هذه بفعل تماًما أُلِغيت تكن لم إْن
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بترصيح.) مستخَدمة روتليدج. .٢٠٠٠ أندرسون (املصدر: بيكو. سايكس تقسيم :٢ خريطة

ولبنان سوريا دولتَْي ١٩٤٣ عام يف ذلك بعد أصبح ما لفرنسا «ُمِنح» الواقع، يف
،١٩٣٢ عام يف القومية العراق دولة ذلك بعد أصبح ما لربيطانيا و«ُمِنح» القوميتني،

147



اإلقليم

إرسائيل صار ا ممَّ ذلك بعد «فلسطني» ى تُسمَّ كانت ما وتألََّفْت فلسطني. مع حدث كما
رشق إمارة ى يُسمَّ جديد كيان أُنِشئ ١٩٢١ عام ويف واألردن. املحتلة، واألرايض اآلن،
التأكيَد فلسطني عىل االنتداب وثيقة ديباجة «أعادت مستقل. كانتداٍب وأُِقيمت األردن،
«يُسهلون الربيطانيون كان فقد التنفيذ»؛ حيز يف بلفور إعالن بوضع بريطانيا التزام عىل
عىل اليهود ِقبل من املحكم «االستقرار عون ويُشجِّ مالئمة»، ظروٍف تحت اليهود هجرة
تُوِرد «لم وكلوسنر، بيكرتون يشري وكما .(٤٣ ،١٩٩٥ وكلوسنر، (بيكرتون األرض»
صارت قد فلسطني كانت باختصار، (ص٤٣). باالسم» للعرب ِذْكٍر أيَّ االنتداب وثيقة
فيها، الرسمية االستعمارية السياسَة هي الصهيونيُة وأصبحت بريطانية، مستعمرًة اآلن
فمن التخيُّيل؛ الخرائط رسم يف تدريباٍت مجرد الكلية اإلقليمية التحرُّكات هذه تكن ولم
عىل الحفاظ وتم السلطة، عالقات تشكيل أُِعيد اإلقليمية التجمعات بناء إعادة خالل
من العنف نرش أثار ذلك، عىل عالوًة العنف. واستخدام التهديد بواسطة السلطة خطوط
سواء. حدٍّ عىل واليهود العرب من كلٍّ ِقبل من ا مضادٍّ عنًفا االستعمارية الدول عمالء ِقبل
االجتماعية؛ الحياة جوانب جميع يف بالغًة تحوالٍت فلسطني يف االنتداب فرتة شهدت
شبكة يف قويٍّ نحٍو عىل اندماًجا أكثر املناطق بعض كانت االقتصادي، الصعيد فعىل
الساحل، طول عىل والتصنيع النقدية املحاصيل عىل الرتكيز خالل من العاملية، األسواق
.(٢٠٠٣ وميجدال (كيمرلينج والتخلف ر التأخُّ من املرتفعة الداخلية املناطق عانت بينما
األخرى، االجتماعية التغريات من مجموعًة لفلسطني املتفاوت «التحديث» هذا أحدث وقد
يف العربية. االجتماعية الهياكل داخل الطبقي التقسيم حركِة اشتداُد بينها من كان
متسارع، بإيقاٍع األرض، عىل األرايض، لبيع الصهيونية العمليات استمرَّت ذلك، غضون
املتعددة، الخالصة اليهودية واملستوطنات املؤسسات تشكيل إىل بالنسبة الحال وكذلك
من الفرتة يف أوضح. شكًال يتخذ متزايٍد نحٍو عىل معزول ازدواجي مجتمع هناك وصار
الهجرة من كلٍّ ضد للعرب النطاق واسعة انتفاضة حدثت ،١٩٣٩ عام إىل ١٩٣٦ عام
يوجد كان األوىل العاملية الحرب اندالع فعند لليهود؛ األرايض ملكية ونقل لليهود املستمرة
من باملائة ١٠ من أقل يعادل (ما فلسطني يف يعيشون يهودٍي مواطٍن ألف ٦٠ نحو
أعدادهم ازدادت ١٩٣٩ عام وبحلول األرض. من باملائة ٣ يمتلكون وكانوا السكان)،
القومي الصندوق خالل من األساس يف وسيطروا باملائة)، ٣١) شخص ألف ٦٠٠ إىل
«الثورة وتعرَّضت .(١٩٩٧ (فارسون األرض من باملائة ٢٠ من أكثر عىل اليهودي
العنف وكان الربيطانيني، جانب من للقمع ١٩٣٩ إىل ١٩٣٦ من الفرتة خالل العربية»
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قد ذاتها حد يف كانت تنظيًما، أكثر مسلَّحٍة شبه يهوديٍة بتنظيماٍت يُواَجه اليهود ضد
يف االجتماعية الحياة عسكرة كانت .(٢٠٠٤ (بابه الربيطانيني ِقبل من وُدرِّبت عت ُرشِّ
طاَلبُوا بيضاء» «ورقة الربيطانيون نرش ١٩٣٩ عام ويف وساق، قدٍم عىل ماضيًة فلسطني
فلسطني أن فيها وأعلنت األرايض، بيع وعمليات اليهودية الهجرة عىل قيوٍد بفرض فيها
ذلك بََدا كاسحة، عربيٍة أغلبيٍة وجود ظل ويف سنوات. ١٠ خالل استقاللها عىل ستحصل
الثانية، العاملية الحرب أن غري يهودية؛ أقليٍة ذات عربيًة دولًة ستكون أنها إىل إشارًة

االحتمالية. هذه إللغاء جميًعا تضاَفَرْت األخرى املحلية واألحداث والهولوكوست،
الهولوكوست وخسُة أخرى، عامليٍة حرٍب وبدايُة الثالث، الرايخ نشأُة عزََّزْت
دون آِمنًا يكون أن يمكن ال اليهوديَّ الشعَب بأن االعتقاَد الوصف؛ عىل املستعصية
الحرب نهاية شهدت ومثلما النفس. عن والدفاع املصري تقرير ُسبُل تأمني يستطيع وطٍن
وهذه الحرب؛ هذه نهاية مع كذلك الحال كانت فلسطني، أقلمة إعادَة السابقة العاملية
وموقع وجود حقائق ظلت ولكن إرسائيل، دولة إقامة عىل املنترصة القوى اتفقت املرة
اليهود أمِن رشاء وجوَب يُفرسِّ سبٍب أيَّ يَرْوا فلم قائمة؛ املستعصية الفلسطيني الشعب
كانت املصادفة، سبيل عىل وليس كذلك، أرضهم). (وعىل وطموحاتهم حقوقهم مقابل
دوًال الحرب نهاية مع أصبحت قد والسعودية والعراق واألردن ولبنان ومرص سوريا
الحلول من مجموعة توجد وكانت واضحة، فعلية مشكلة هناك كانت لقد سيادية.
عام ففي إرسائيل/فلسطني؛ يف واليهود العرب بشأن اآلخرين من املقدَّمة اإلقليمية
املعقدتني َويْلتني الدُّ إلقامة للتقسيم خطٍة حول مفاوضاٍت املتحدة الواليات أجرت ١٩٤٧
إلعادة التخيُّلية العملية وهذه .(٣ خريطة (انظر القدس مدينة حول «دولية» ومنطقة
عاًما الستني مدار عىل تناَميَا اللذين و«امللكية»، «الوجود» نمَطي من اتخذت قد األقلمة

لها. أساًسا املنرصمة،
املمارسات من مختلفة مجموعة وظهرت جدل، محل هذا كل صار ١٩٤٨ عام يف
والعربية اليهودية القوات انخرَطِت الدولية، الدبلوماسية من خلفيٍة فعىل اإلقليمية؛
ستُعَلن التي إرسائيل دولة موقف تدعيم أجل من األوىل مسلَّح، رصاٍع يف املسلحة شبه
االنتداب حكومة رت تبخَّ ،١٩٤٨ مايو ١٤ ويف إنشائها. منع أجل من واألخرية قريبًا،
التايل اليوم ويف السيادية، العالم دول بني وجودها عن إرسائيل دولة وأعلنت فعليٍّا،
وبدأت والسعودية، ولبنان ومرص واألردن والعراق سوريا من مسلحة قوات هاجَمْت
العربيَة القواِت إرسائيل َهزمت عاٍم نصف غضون ويف وإرسائيل. العرب بني حرٍب أول
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مستخَدمة العربية. الجامعة الخرائط، فن قسم هارفرد: جامعة مطبعة .٢٠٠٣ وميجدال

بترصيح.)

150



فلسطرائيل مصطلح تحليل

بنسبة أكرب إرسائيل مساحُة أصبَحْت أْن الحرب نتائج بني من وكان فعليٍّا، املشرتكة
صارت فقد للتقسيم؛ املتحدة األمم خطة بموجب عليه ستصبح كانت ا ممَّ باملائة ٢٠
(وكان النار إطالق وقف خطُّ وأصبح االنتداب، تحت فلسطني من باملائة ٨٠ نحو تحتل
غرب فلسطني منطقُة األردن إىل وأُِضيف إلرسائيل. الفعيل الحدَّ األخرض) الخط ى يُسمَّ
املنطقة واحتُلَّت الغربية)، (الضفة اإلرسائيلية السيطرة تحت تكن لم التي األردن نهر
مرص(انظر بواسطة ها) ضمِّ دون (ولكن وأُِديرت غزة) (قطاع غزة مدينة حول الساحلية
ما غالبًا االجتماعي والواقُع يشءٌ، الخريطة عىل الخطوُط أخرى، مرًة ولكْن .(٤ خريطة
مقرًَّرا كان التي املنطقة كانت العسكرية العداوات اندالع فعند تماًما؛ مختلًفا شيئًا يكون
وعرُب باملائة، ٣٠ منهم اليهوُد شكََّل شخص، مليون ١٫٦ يقطنها إرسائيل تصبح أن
واَجَهْت لربما استمرت، قد النسبية النَِّسب هذه كانت ولو باملائة. ٧٠ نحو فلسطني
دولٍة مقابل يف مميزة، يهوديٍة كدولٍة البقاء يف صعوباٍت الجديدة السيادية إرسائيل دولة
أخرى جولٍة يف املقام هذا يف املشكلة لهذه الحلُّ انعكس أخرى ومرًة األعراق. متعددة

األقلمة. إعادة عمليات من

١٩٤٨ عام بعد (2-2)

«قانون تمريُر اإلرسائيلية الحكومة بها قامت التي األوىل السيادة أعمال بني من كان
االضطرار دون إرسائيل إىل يهاجر يهودي ألي تلقائية مواطنًة منََح الذي العودة»،
التهويد لعملية أخرى جوانب َة ثَمَّ ولكن .(١٩٨٧ (ديفيز رسمية تجنيس بعملية باملرور
(انظر ِلساك لإلخالء» القابل «الحيز ل املأساوية األبعاد من لبعٍض مثاًال تُعطي اإلقليمي
االستقالل» «حرب اإلرسائيليون عليها أطلق التي الحرُب أسفرت كذلك الثالث). الفصل

«النكبة». الفلسطينيون يه يُسمِّ ا عمَّ

املجتمع تعرََّض لقد الجئني؛ الغربية فلسطني عرب نصف من أكثر أصبح
عدا ما اإلجمالية، إرسائيل مساحة من باملائة ٦٠ من أكثر كان فقد للدمار؛
إرسائيل استوَلْت ذلك، عىل عالوًة رسميٍّا. الفلسطينيون يشغلها أرًضا النجف،
من ومجدل وبيسان والرملة واللد وعكا يافا وكانت كاملة، وبلداٍت مدٍن عىل
املباني ُربع كان وإجماًال، .٣٨٨ عددها بلغ التي والقرى البلدات هذه بني
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فلسطينيٍّا ومخزن) ورشكة متجر آالف و١٠ مسكن، ألف ١٠٠) إرسائيل يف
(١٠٥ ،١٩٩٥ وكلوسنر (بيكرتون رسميٍّا.

القوات أيدي عىل األرض من ُطِردوا أو «هربوا فلسطيني مواطن مليون أرباع ثالثة نحو
أن وبعد .(٢٢٧ ٢٠٠٢أ، (يفتاشيل فلسطينية» قرية ٤٢٠ عىل يزيد ما ر وُدمِّ اليهودية،
مع الهدنة اتفاقيات توقيع بعد وُقَراهم منازلهم إىل العودة من ُمِنعوا «الجئني»، أصبحوا
األغلبية أن إال مجاورة، دوٍل يف ملجأٍ إيجاَد املرشدين من بعٌض استطاع املتحاِربة. الدول
والضفة وسوريا واألردن لبنان يف لالجئني معسكراٍت إىل النهاية يف ترحيلهم تم العظمى

الحًقا. قصتهم نتناول وسوف وغزة، الغربية
األشخاص، بهؤالء يتعلق وفيما إرسائيل، يف فلسطيني ألف ١٦٠ من يقرب ما ظلَّ

حد: أقىص إىل السيطرة تعظيم أجل من معينٍة بطريقٍة اإلقليمية ِصيغت

التحرُّك من وُمِنعوا العسكري، الحكم تحت إرسائيل يف فلسطني عرُب ُوِضع
السياسية. أحزابهم تكوين من وُمِنعوا تصاريح، دون مناطقهم خارَج
عام حتى رفعها يتم لم التي املفروضة، (الطوارئ) الدفاع أنظمة وبموجب
فكان الفلسطينيني؛ عىل واسعٌة سلطاٌت العسكريني للمحافظني كان ،١٩٦٦
املمكن من وكان سبب، دون واعتقالهم القبضعليهم أو العرب نَْفي املمكن من
(بيكرتون أمنية». «منطقة ما منطقٍة بإعالن واألرض القرى عىل االستيالء

(١٠٦ ،١٩٩٥ وكلوسنر

اإلرسائيليني» «العرب بهؤالء يتعلَّق فيما اإلقليمية َسرْي عملية تفاصيُل تُناَقش سوف
يفتاشيل: كتب فكما باختصار.

طريق عن الفلسطينية القرى معظم داخل اليهود َل توغُّ هي النتيجة كانت
مساكن)، برشاء اليهود لغري يُسَمح يكن لم (حيث خالصة يهوديٍة مستوطناٍت
لم األثناء، تلك ويف لألقليات. أحياءٍ يف الفلسطينية لألقلية العميل والتجميع
ُجرِّدوا بل فحسب، الخاصَة ملكياِتهم الفلسطينيون إرسائيل مواطنو يفقد
الدولة أرايض كل تخصيُص تمَّ إذ اإلقليمية؛ األصول من العديد من أيًضا

(١٠ ،١٩٩٨) اليهود. الستخدام تقريبًا
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عىل ظلوا الذين أولئك أصبح الجئني، الفلسطيني الشعب نصف نحو أصبح وبينما
.(٢٠٠١ (رابينويتز ُمحاَرصة» «أقليًة اإلرسائييل الجانب

باعتبارها إليها يُنَظر كان والتي إرسائيل، دولُة بها قامت التي املناورات كانت
العديد ِقبل من أيًضا إليها يُنَظر أقلمة؛ وإعادة أقلمٍة ال سلطٍة السرتاتيجية مكوناٍت
و«الغزو ،(٢٥٧ ،١٩٩٦ (فالح الِعْرقي» «التطهري ب شبيهًة باعتبارها املنتقدين من
لم إْن ،(٢٠٠٢ هالرب ٢٠٠٣؛ (جليزر العنرصي والتمييز ،(٢٠٠٣ (هوم االستعماري»
يُطِلق ملا األساَس األولية الخطوات هذه أرست إرسائيل داخل ويف لها. تمثيًال تكن
املوجودة القومية عن ا خاصٍّ «تعبريًا هذا ويَُعدُّ الِعْرقية»، «الديمقراطية يفتاشيل عليه
السياسية، بالسيطرة مهيمن ِعْرقي فصيٌل يحظى حيث عليها؛ املتناَزع األقاليم يف
،٢٠٠٠) الجدل» محل واملجتمع اإلقليم عىل ِعْرقيٍّ طابٍع إلضفاء الدولة أجهزَة ويستخدم
النسبية، التأطريات لهذه املرء تقييمات كانت مهما تأكيًدا، يحمل الذي واألمُر .(٧٣٠
واالحتواء واإلقصاء الطرد وتفعيل السيطرة مزاعم فرض أجل من العنف استخداُم هو
األمور. هذه خالل من واألنشطة العالقات وتشكيل اإلقليمية، خالل من للناس التمييزي
إىل اإلشارة دون واضٍح غريُ ١٩٤٨ عام تلت التي العقود يف اإلقليمية ر تطوُّ إنَّ
هويات هي امللعب أرض يف املوجودة الهويات تكن فلم الهوية؛ لتشكيل دة املعقَّ العمليات
الهويات تلك و«الفلسطينيني»، «اإلرسائيليني» هويات حتى أو و«العرب»، «اليهود»
جزئيٍّا َق تحقَّ الذي التمييزي التكوين أيًضا كانت ولكن فحسب، يبدو كما البديهية
اآلن (املمتدة الالجئني من العرب» و«اإلرسائيليني اليهود» «اإلرسائيليني أقلمة خالل من
من الرسمية اإلرسائيلية غري القطاعات داخَل الالجئني وغري والرابع) الثالث الجيل إىل
الشتات مناطق ويف أخرى، دوٍل يف فلسطني خارَج املعسكرات يف والالجئني فلسطني،
دون واضح غري اآلَخر هو والُهِويَّة لإلقليم الجوهري والدور الحدود. خارج األوسع
ال املثال سبيل عىل يشمل، بما التسويغية الخطابية لألساليب املعقد األداء إىل اإلشارة
املتناحرة، الديني الخطاب وأساليَب الفلسطينية، القومية وتعبرياِت الصهيونيَة، الحرص،
ذلك. وغري الدولية، واإلنسانية و«األمن»، «الديمقراطية» حول املتمحور الخطاب وأساليَب
،١٩٤٨ عام بعد ما عقود خالل تضاَعَفْت قد إنها بل ملموسة، النكبة آثار تزال ال
للنشطاء األساسية املطالب من وذُرِّيتهم لالجئني العودة» «حق أصبح ما ورسعان
إىل بالنسبة للتفاُوض قابلٍة غري مطالَب أيًضا ظلت ولكنها كذلك، وظلت الفلسطينيني،

املشاركني. معظم
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١٩٦٧ عام بعد (3-2)

ا فردٍّ بكثري؛ تعقيًدا أكثر ذلك) وغري (إقليميٍّا بالفعل د املعقَّ املوقف أصبح ١٩٦٧ عام يف
إرسائيل شنَّْت وسوريا، واألردن مرص جانب من االستفزازية العسكرية املناورات عىل
عىل وسيطرت مجدًدا، الجيوش هذه إرسائيل هزمت أياٍم ستة خالل ويف وقائيٍّا. هجوًما
حد يف أكرب منطقة (وهي بمرص سيناء جزيرة شبه هذا وشمل األرض، من ضخٍم قدٍر
يف (بما الغربية الضفة واألهم بسوريا، الجوالن ومرتفعات إرسائيل)، من كثريًا ذاتها
كاملًة فلسطني أن معناه هذا غزة. وقطاع الرشقية)، القدس من العربي الجزء ذلك
.(٥ خريطة (انظر اإلرسائيلية العسكرية السلطات سيطرة تحت صارت — وأكثر —
الرشقية، القدس ِت ُضمَّ الفور وعىل فلسطيني، مليون من بأكثر مأهولًة املنطقة هذه كانت
الفلسطينية «األرايض هي جديدة ُهِويَّة وغزة الغربية الضفة من ى تبقَّ ما اتخذ فيما
يف «أرايض» االسم يف «محتلة» الصفُة تُغريِّ كيف أبحث سوف الحٍق جزءٍ يف املحتلة».
األقاليم أو األرايض هذه بجانب أنه إىل فقط أشري فقد الحايل الوقت يف أما العميل، الواقع
مع تناقضت التي الكربى» «إرسائيل منطقة وهو األقاليم، من آَخر نوع ظهر املحتلة،
عام قبل قائمًة كانت التي الحرب حالة يف أْي الصغرى»، «إرسائيل أو إرسائيل» «أرض
«منظومة (١٩٨٩) كيمرلينج باروخ عليها يُطِلق التي واآللية األخرض. الخط غرب ١٩٦٧
هذه بني بالتفاُعل يتعلق فيما عاًما ٤٠ نحو مدى عىل تعمل ظلت اإلرسائيلية» السيطرة

األقاليم.
يشمل إقليمي كيان هي اإلرسائيلية السيطرة «منظومة إن يقول كيمرلينج كتب
ورشطية عسكرية قوات بواسطة مًعا املرتبطة الفرعية، الجماعية الكيانات من العديد
.(٢٦٦ ،١٩٨٩) واملستوطنني)» البريوقراطية الجهات (مثل املدنية وتفرعاتها خالصة
والقدرة لالهتمام الحاكم القطاع جانب من التام شبه «االفتقار هي لها املميزة والسمة
للحفاظ للعنف استخدامها لتقنني أساسية ِقيٍَم منظومة أو مشرتكة، ُهِويَّة َخْلق عىل
وعىل (ص٢٦٦). والسلطة» للقوة الوالءات من أخرى أنواٍع تنمية أو املنظومة، عىل
الواضحة واملخارج للمداخل محدًدا باعتباره لإلقليم تقليديًة األكثر الفهم أساليب عكس
إبقاء هي هنا ١٩٦٧ عام بعد ما ألقلمة املحددة الفكرة فإن االجتماعية، للمساحات
«داخل» إبقائهم مع إرسائيل»، «أرض «خارج» الفلسطينيني من العظمى الغالبية
نبحث وسوف القطاعني. هذين بني ل التنقُّ وتنظيم للسيطرة، الكربى» «إرسائيل منظومة
يف اإلرسائيلية اإلقليمية السيطرة ملنظومة أخرى عناَرص التفصيل من بمزيٍد قليٍل بعد
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عملية يف املهمة الوقائع بعَض فقط أذكر فسوف الحايل، الوقت يف أما املحتلة، األرايض
االحتالل. نشأة منذ عاًما األربعني خالل للسيادة اإلقليمي ر التطوُّ

يف هذا، وأسفر العالقات، تطبيع يف وإرسائيل مرص بدأت ١٩٧٧-١٩٧٨ عاَمي يف
األردن استنكرت ١٩٨٨ عام ويف سيناء. من اإلرسائيلية القوات انسحاب عن ،١٩٧٩ عام
اعرتفت ١٩٩٣ عام ويف فعليٍّا. املنطقة فْصِل إىل بها حدا ما الغربية؛ بالضفة املطالبات
مفاوضاٍت وبدأتا منهما، كلٍّ وجود برشعية رسميٍّا الفلسطينية التحرير ومنظمة إرسائيل
نحٍو عىل املتعلقة املفاوضات، هذه جوانب ضمن من وكان النزاع. تسوية أجل من مباِرشًة
اإلرسائيلية والسلطة للقوات املرحيل» «االنسحاب ل خطٍة عىل االتفاُق بموضوعنا، خاصٍّ
رئاسية هيئة وهي الفلسطينية»، «السلطة إىل السلطات بعض ونقل املحتلة، األرايض من
عرب البداية يف عليها التفاوض جرى التي للخطة، وفًقا عرفات. يارس ََّسها ترأ حاكمة
من متجاورة ال مناطق إىل املحتلة األرايض م تُقسَّ سوف أوسلو، يف أُجِريت محادثاٍت
للفلسطينيني يكون (أ)، املنطقة «يف .(٦ خريطة (انظر ج ب، أ، ى تُسمَّ أنماط، ثالثة
الجانبان ويتوىلَّ املدني املجتمع عىل الفلسطينيون يُسيطر (ب)، املنطقة يف كاملة. سيطرة
كاملة» سيطرة إلرسائيل تكون … (ج) املنطقة يف مشرتك. نحٍو عىل األمن عىل السيطرَة
التخطيط هذا يقرتحه مما بكثرٍي تعقيًدا أكثر الواقع أن غري .(٣٥٥ ،٢٠٠٣ (روفيني
١٫١ ن تتضمَّ البداية يف أ املنطقة كانت طموحة، أقلمٍة إعادَة باعتبارها فحتى البسيط،

هوم: يوضح وكما املتبقية. املنطقة ج املنطقة غطَِّت بينما الغربية، الضفة من فقط

مقاطعة ١٢٠ إىل الغربية الضفة مت ُقسِّ أن أوسلو اتفاقية نتيجة كانت
واللوائح التخطيط خالل من مقيدًة خارَجها التنمية كانت منفصلة، فلسطينية
تحت ظلت الفلسطينية السلطة إىل ظاهريٍّا انتقلت التي املناطق حتى األخرى.
السلطة بني للحدود ترسيم يوجد يكن ولم اإلرسائيلية، العسكرية السيطرة

.(٣٠٤ ،٢٠٠٣) وإرسائيل الفلسطينية

سيطرٍة ذي بإقليٍم سيحاط كان شكلية «سيطرة» ذي جزئيٍّ جيٍب كلَّ أن يعني وهذا
الرتتيب هذا البعض فهم وقد ؛ ككلٍّ الغربية الضفة مع الحال هي مثلما إرسائيلية،
كتب وكما ذاتية. رقابٍة ذات واملفتوحة املكشوفة السجون من مجموعًة خلق قد باعتباره
وعىل ،١٩٤٨ عام يف فلسطني من باملائة ٧٨ عىل إرسائيل استولت «لقد سعيد: إدوارد
اآلن» البحث محور هي فقط باملائة ٢٢ ال وتلك .١٩٦٧ عام يف املتبقية باملائة ٢٢ ال
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جيف اإلرسائييل لالحتالل املناِهض والناِشط األنثروبولوجيا عاِلُم ويُشبِّه .(٣٣ ،٢٠٠١)
أفريقية، الجنوب العنرصي التمييز حكومة باسرتاتيجية اإلرسائيليَة االسرتاتيجيَة هالرب
للبرش كحاوياٍت عملت التي األهلية املحميات باألساس، أو، «البانتوستان» بإنشاء وقيامها
سيطرة تحت كانت الواقع يف ولكنها صوريٍّا، مستقلًة كانت فقد فيهم؛ املرغوب غري
شأنه من ترتيٍب إيجاد يف الرباعة تكمن … إرسائيل نظر وجهة «من أفريقيا. جنوب
نوع الفلسطينيني؛ السكان مسئوليَة عنها يزيح ولكن األرض، عىل مسيِطرًة يََدعها أن
األقلمة إعادة عملية عنارص أهم من ولعل (٣٨ ،٢٠٠٢ (هالرب الودي» االحتالل من
بمزيٍد نتناولها سوف سمة وهي املحتلة، األرايض يف لليهود املتساِرَع االستيطاَن هذه
يف ولكن جزئيٍّا، أوسلو اتفاقية ذت نُفِّ لقد الفصل. هذا يف الحٍق موضٍع يف التفصيل من
العنف؛ من مريعٍة دوامٍة داخل االنهيار يف بدأت العرشين القرن من التسعينيات أواخر
االعرتاَف أيًضا رفضت بل باالتفاقية، املقاتلة الفلسطينية الفصائل بعُض تكتِف فلم
ذلك بشأن الفلسطينية التحرير منظمِة سلطِة مشاوراِت رفَضْت إنها بل إرسائيل، بوجود
املدنيني استهدَفِت سة ِ الرشَّ االنتحارية التفجريات من سلسلًة بََدءُوا املقابل ويف االعرتاف.
ضخمة؛ بقوٍة بدورها إرسائيل وردَّْت األشخاص. مئات مقتل عن أسَفَر ما اإلرسائيليني؛
أكثر وأُِصيب فلسطيني، مدني ٤٠٠٠ من يقرب ما ُقِتل ،٢٠٠٤ حتى ١٩٨٧ عام فمنذ
كبرية قطاعات انتفضت ذاته، الوقت يف ٢٠٠٣أ). (بتِسِلم خطرية بجراٍح ٢٦٠٠٠ من
هذه وتعرَّضت (الثانية)، باالنتفاضة ُعِرف فيما االحتالل ضد الفلسطيني الشعب من
يف إرسائيل/فلسطني يف والعنف الحيز آليات أسفَرْت لقد وحيش. لقمٍع أيًضا االنتفاضة

كالكابوس. كارثيٍة إقليميٍة عن والعرشين الحادي القرن مطلع
الوقائع من بعٍض وصف عىل ُمنصبٍّا الجزء هذا يف األسايس اهتمامي كان لقد
بني ما املنطقة يف السيادة أقلمة وإعادة أقلمة عمليُة خاللها من تطوَّرت التي املهمة
عاَمْي بني ما عاًما ٨٥ خالل ففي آسيا؛ غرب جنوب األردن ونهر املتوسط البحر
يف ما حدٍّ إىل طرفيٍة كبلدٍة وسكانه نابلس، ِلنَُقْل معني، مكان بدأ و٢٠٠٢، ١٩١٥
أصبحت ثم األمم، عصبة سلطة تحت بريطانيا ِقبل من واحتُلَّْت العثمانية، اإلمرباطورية
من جزءًا صارت النهاية ويف إرسائيل، ِقبل من احتُلَّْت ثم األردن، دولة داخَل رسميٍّا
داخل أُدِمجت أخرى أماكن َة ثَمَّ الحكومية. غري الكيانات من وشاذٍة غامضٍة مجموعٍة
عىل اإلقليم تشكيل إعادة َقت تحقَّ وقد َدْمجهم. تم أو ُطِردوا إما وسكانها إرسائيل، دولة
ودبلوماسية االستعمارية، واالنتدابات العقارية، التعامالت خالل من الكيل املستوى هذا
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لنا تكشف ال ما، بشكٍل ولكن، أخرى. ووسائل واإلرهاب، والحرب، العظمى»، «القوة
األساسية السمات عن إال الفاعلة) العسكرية-السياسية السلطة (أو السيادة إقليميُة
األقل عىل األهمية من نفَسه القدَر يُمثِّل ومما إقليمي). نظاٍم ألي (أو النظام لهذا للغاية
األخرى الجوانب تُكيِّف التي األرض حيازُة أو امللكية إقليميُة اليومية الحياة إىل بالنسبة

االجتماعي. الحيز عرب السلطة تداول وكيفية الحياة بها تعاش التي للكيفية

امللكية تشكيل إعادة (3)

العثمانية (الحقبة إرسائيل نشأة قبل ما فرتات يف للصهيونية كان بالفعل، رأينا كما
مراكمة خالل من السيادة لتحقيق يطمح كان متكاِمٌل إقليميٌّ برنامٌج االنتداب) وحقبة
التي القدرة هو عمليٍّا السيادة معنى من كبريًا جزءًا أن شك ال امللكية. وحدات وتجميع
تلك إقليم، أيِّ داخل القواعد، أهم ومن ما. إقليٍم داخل قواعد تأسيس عىل يشءٌ يعوقها ال
يف األرض قانون جوانب بعَض أتناول سوف الجزء هذا ويف األرض، بحيازة تتعلَّق التي
ذلك بعد االنتداب. حقبة خالل القانون هذا يف املهمَة والتحوالِت االنتداب، قبل ما حقبِة
التي — الرسمية الحكومية التوجيهات أي — القانونية اآلليات من أستعرضعدًدا سوف
االستقالل، بعد ما عقوِد خالل للملكية الكامل شبه التهويَد إرسائيل دولة بها َقْت حقَّ
يف بأهدافنا يتعلَّق فيما أهميتها وتكمن ف، والتكشُّ ر التطوُّ طور يف تزال ال عمليٌة وهذه
خالل من يتاح الذي ذلك من ما نوًعا التحليل من أدقَّ مستًوى عىل اإلقليمية آلياِت دراسِة

السيايس. واالستعمار السيادة عىل حرصيٍّ تركيٍز
من كبريٍة أعداٍد وصول أو الفلسطينية، القومية أو الصهيونية، اخرتاع قبل
باإلشارة القانونية الناحية من أهميٍة ذات فلسطني أرض صارت األوروبيني، املستوطنني
العربي، العالم أنحاء معظم يف شائعًة كانت للحيازة ما نوًعا معقدٍة منظومٍة إىل
من أساسيان «نوعان يوجد كان أنه إىل كيمرلينج ويُنوِّه العثماني. القانون يف وانعكست
واالنسيابية، املرونة من تماًما مختلفٌة درجاٌت لهما وكانت فلسطني، يف األرض حيازة
.(٣١ ،١٩٨٣) «املشاع»» أو الجماعية، الريفيَة امللكيَة هو شيوًعا األكثر الشكُل وكان
كتب وقد (ص٣٣). الضخمة» للعقارات الشخصية امللكية هو األشكال أبرز ثاني «كان

قد: العثمانية األرايض قانون أن كيدار ألكسندر اإلرسائييل القانوني العالم

كانت القواعد. من محددٌة مجموعٌة منها لكلٍّ لألرايض، عديدًة فئاٍت َد حدَّ
فقط توجد كانت ما وعادًة نادرًة، «ملك») (املسماة لألرض الكاملة امللكية
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توجد التي لألرايض شيوًعا األكثر الفئة وكانت والقرى، البلدات وسط يف
فيها واملطلقة الرسمية امللكية كانت التي «األمريية»، هي املأهولة املناطق يف
أيدي يف االنتفاع وحقوق الحيازة من كبريٍة درجٍة بقاء من الرغم عىل للدولة،
فكانت السكان، من وخلوٍّا بواًرا األكثر األرايض أما الفرديني. األرايض ك ُمالَّ
عىل — وسلسة — خاصة قوانني فيها سادت التي «املوات» باألرايض تُعَرف

(٩٣٢-٩٣٣ ،٢٠٠١) وامللكية. الحيازة

الحيز من محددٍة قطاعاٍت إىل تُشري التي الفئات، هذه كانت أهدافنا، إىل بالنسبة
ونظًرا للمواقع. اإلقليمية للمنظومات ومؤسسًة مكملًة املأهولة، املساحات يف االجتماعي
القوانني هذه أرست فقد القوانني»، من الخاصة مجموعتها لها «كانت فئٍة كل ألن
سبيل عىل لذا، االجتماعي؛ بالحيز يتعلق فيما والعالقات واملسئوليات الحقوَق (وتأويلها)
حقوَق (موات) ميتٍة أرٍض بإحياء يقوم شخٍص أوَل العثمانيُّ القانوُن «منح املثال،
مجتمٍع أي ِقبل من املستغلة وغري يكفي بما البعيدة األرض وكانت األرض، تلك امتالِك
األرايض قانون من ١٠٣ للمادة ووفًقا موات. كأرٍض تصنيفها يمكن التي هي محيلٍّ
ترصيٍح دون الزراعة أجل من مواتًا أرًضا يتبنَّى كان الذي الشخص حتى فإنه العثمانية،
لكيمرلينج، وفًقا أيًضا، .(٩٣٤-٩٣٥ ،٢٠٠١) األرض» رشاء يف الحق له كان رسميٍّ
البدوي-القبيل) املجتمع من (كبقايا توجد كانت األرض، حيازة منظومة إىل «باإلضافة
ملكية ذات األرايض أكانت سواءٌ املرتوكة)، (األرايض األرض الستغالل عامة حقوق
.(٣٨ ،١٩٨٣) واملجرى» املياه واستخدام والري الرعي حقوق ذلك يف بما ال، أم خاصة
اليومية العناُرص خاللها من صارت التي املفاهيمية املوارد من بعًضا الفئات هذه وكانت
وكما الصهاينة. قبل ما فلسطني يف العملية الناحية من وأهميٍة معنًى ذات لإلقليمية
فلسطني يف األرض حيازة منظومة وصف يمكن «عرصي»، منظوٍر «من كيدار: يُشري

العربية: القرى ولكن واضحة.» وغري منظمٍة غري كمنظومٍة العثمانية الحقبة خالل

والعالقات التماُسك من عاليٍة درجٍة عىل صغريًة مجتمعاٍت العادة يف كانت
االجتماعية الرتتيبات نشأت حيث املجتمع؛ أفراد بني املدى الطويلة الودية
عىل مفهومًة كانت التي األحكام أِي األرض؛ وحيازة المتالك الرسمية غري
والتوثيق. للتسجيل الرسمية للمنظومة كبدائل املشاركني، ِقبل من واضٍح نحٍو

(٩٣٤ ،٢٠٠١)
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عىل متمركزٍة سلطٍة ُصنْع من ذاته حد يف كان ،١٨٥٨ لعام العثمانية األرايض قانون إن
فلسطني يف األرايض منظومة أُُسس كأحد الزمان من قرٍن عىل يزيد «ِلَما متزايد، نحٍو
وهكذا .(٩٣٢ ،٢٠٠١) «١٩٦٩ لعام اإلرسائيلية األرايض قانون ُسنَّ أن إىل إرسائيل، ثم
املرشوع بَدء قبل وساٍق قدٍم عىل ماضيًة املنطقة يف االجتماعية الحياة أقلمة إعادة كانت

الصهيوني. اإلقليمي
الحكومة ِقبل من املصادرة طريق عن بعضها — الضخمة العقارات تأسيس كان
القاهرة أو بريوت يف تعيش التي الغائبة الحرضية النخب لصالح التخصيص وإعادة
الذين العمال من متزايًدا وعدًدا املتغيبني، األرايض ك مالَّ من طبقًة بالفعل خلق قد —
فشله سيثبت الصهيوني املرشوع وكان .(٢٠٠٣ وميجدال (كيمرلينج أرًضا يملكون ال
(العثماني الحكومي الرضوخ من ما ودرجٌة للبيع استعداٍد عىل بائعني وجوُد لوال وعقمه
بأن تقيض كانت التي والرشوط األماكن هذه رشاءُ شكََّل فقد ذلك ومع والربيطاني).
ملزيٍد اإلقليمي األساس يف محوريَّنْي وكانا ذاتهما، حد يف ا مهمٍّ تحوًُّال األرايضيهوديًة تظل
التحوُّالت هذه كانت قبُل، من أرشُت وكما والعزل. والطرد، واإلقصاء، امللكية، نزع من

أن: إىل كيمرلينج فيذهب كبري. حدٍّ إىل واسرتاتيجيًة دًة متعمَّ

هو السائد االتجاه كان فقد خاص؛ اهتماٍم محلَّ كان املشرتاة األرض موقع
ثم الساحيل، السهل أو األودية مثل معينة، منطقٍة يف كبريٍة أرٍض قطعة رشاءَ
من العديد يف تشكََّلْت لذلك، ونتيجًة ممكن؛ قدٍر ألكرب امللكية حدود توسيع
الخارجية الصورة من كلٍّ يف ساهَمْت يهودية متصلة» إقليميٌة «سلسلٌة املناطق
انفصاٍل عملية مع جنٍب إىل جنبًا سارت — وقوية متجانسٍة سياسيٍة لوحدٍة
لدى باألمن واإلحساس الذاتية والصورة — والعربية اليهودية االقتصادات بني

(٤٠ ،١٩٨٣) اليهودي). (املجتمع اليشوف

يجعل اإلقليمي االتصال هذا مثل كان الرضورة، «عند أيًضا. أخرى نتائج توجد وكانت
رسيًعا تأتَي أن تستطيع كانت إذ ممكنًا؛ أمًرا للمستوطنات الة الفعَّ املتبادلة الحماية
القومية التنظيمات تتحرك أن قبل تهديد، أو لهجوٍم تعرُّضها عند األخرى إحداها لنجدة
ذلك، عىل عالوًة .(٤٠ ،١٩٨٣ (كيمرلينج املسلحة» شبه املحلية التنظيمات حتى أو
للكيان املادية الحدود أن — فصاعًدا ١٩٣٧ عام منذ األساس يف — أكثر اتضح «عندما
سوف اليهودية الدولة أرض إن أْي — املجال» «حقائق ل وفًقا تتحدَّد سوف الجماعي
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رشاء إىل الحاجة استُشِعرت — ويستوطنونها اليهود يمتلكها التي األماكن جميَع تضمُّ
االستيطان منطقة عن بعيًدا متناثرًة كانت التي والنجف، الجليل يف خاصًة األرايض،
اللجنة أمام أُلِقيت خطبٍة من التايلَ االقتباَس كيمرلينج ويعرض (ص٤٠). التقليدية»

:١٩٣٧ عام الصهيونية التنفيذية

أجل من استيطاننا، مراكز عن البعيدة األماكن المتالك جهًدا نبذل أن بد ال
رشاء برامج وضع عند أنه والحق ممكن. قدٍر بأقىص بالدنا حدود تأمني
هذا النائية. األماكن نستوطن أن دوًما؛ عقولنا يف الهدف هذا كان األرايض،
قرر اإلطار، هذا ويف سياسية. نظٍر وجهة من للحدود، الحقيقي االنتزاع هو
تأمني أجل من أنشطته توسيع املايض العام خالل اليهودي القومي الصندوق
نحن يشء، كل من الرغم فعىل يمكن؛ ما بأرسع والرشقية الشمالية الحدود
ضمان أجل من نكافح يشءٍ كل قبل ألننا زراعية؛ مسألٍة مع فقط نتعامل ال

(٤٠ ،١٩٨٣ كيمرلينج يف (مقتبس ألمتنا. ممكنٍة حدوٍد أوسع

أو القطاعات أن األبرز واليشء األصعدة، من عدٍد عىل إقليميًة التحركات هذه كانت
والحقوق والطرد الدخول قواعد لها وفًقا س تتأسَّ أقاليَم ذاتها حد يف كانت األجزاء
مؤسساٍت حيازة ويف دت» «اسُرتِ قد األقاليم هذه كانت وملا وتُطبَّق. األخرى والواجبات
لبنود ووفًقا عنرصي. أو ِعْرقيٍّ طابٍع ذات أقاليَم كانت اليهودي، القومي الصندوق مثل
للملكية إقليميًة أساسيًة بناءٍ َلِبناِت باعتبارها أيًضا إليها يُنَظر كان فقد االسرتاتيجية

منها. انطالًقا السيادة تأكيد أمكن
مهمة عواقُب الربيطانية االستعمارية السلطة إىل العثمانية السلطة من لالنتقال كان
الهوية (ونزع األرض وتهويد عامة، بصفٍة االجتماعية الحياة أقلمة إعادة إىل بالنسبة

أخص. بصفٍة عنها) الفلسطينية

السهولة لعرقلة العثمانية األرايض قانون عىل االنتدابية التعديالت أحد ر ُسخِّ
املوات األرض مرسوُم ألغى فقد املوات؛ األرض امتالك بها يمكن كان التي
قانون من أعاله) (انظر ١٠٣ املادة من األخريَة الفقرَة (١٩٢١ عام (الصادر
أو بتقسيم يقوم شخٍص «أي بالتايل: عنها مستعيًضا العثمانية، األرايض
يف الحق له يكون لن السلطة، مواَفقة عىل الحصول دون بوٍر أرٍض أي زراعة
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معرًَّضا سوفيكون أنه إىل باإلضافة األرض، هذه ملثل ملكيٍة سند عىل الحصول
املضمون كان ربما الغري.» ممتلكات عىل االعتداء بتهمة القضائية للمالحقة
«يُحيي» شخٍص أي كان العثماني، الحكِم فتَحَت ضخًما. الجزء لهذا القانوني
ورشعيٍّ خالٍص ملكيٍة سند عىل الحال يف يحصل كان «بوًرا» أو «مواتًا» أرًضا
االنتداب، حكم تحت أما السلطات؛ ترصيح عىل حصل قد يكن لم لو حتى لها،
الفرتة طاَلِت مهما الغري، ممتلكات عىل يًا متعدِّ يُصبح الشخص هذا مثل كان

(٩٣٦ ،٢٠٠١ (كيدار األرض. زراعة يف الشخص أمضاها التي

للتوثيق. رسميٍة منظومٍة بإنشاء األرض حيازة «تحديث» ب الربيطانيون قام كذلك

مسٍح لتنفيذ الربيطانية الحكومة عىل ضغوًطا الصهيونية املنظماُت مارَسِت
سيستطيع التي البور الدولة أرض تحديد يف املساعدة أجل من لألرايض، شامٍل
عملية تنفيذ أيَّدوا كذلك بلفور. إعالن ضوء يف عليها مستوطناتهم بناء اليهود
حقوق عىل االعتماد إمكانية تدعيم شأنها من كان التي امللكية، سندات استيفاء
ينظر كان وقد الخاصة. امللكية ذات األرايض رشاء تسهيل يف للمساعدة امللكية
مناطق يف األرض يف عليها املتنازع غري وامللكية اليهودي االستحواذ توليفة إىل
فلسطني يف اليهودية للسيادة الصهاينة لتحقيق مهمٍة كوسيلٍة املمتدة فلسطني

.(٩٣٧-٩٣٨ ،٢٠٠١ (كيدار

الربيطانيون: قام

املناطق عىل الرتكيز مع انتقائي، نحٍو عىل السندات استيفاء عملية بتنفيذ
هذه رست وقد السلطات. ِقبل من استيطان» «مناطَق رسميٍّا أُعِلنت التي
للنزاع الخاضعة املناطق أو اليهودية املناطق عىل األول املقام يف التخصيصات
وأُدِرج العربيتني. النجف أو الجليل منطقة يف ليس ولكن والعرب، اليهود بني
ُدِمج الذي اإلقليم ضمن بعُد فيما لالستيطان خضعت التي األرايض معظم

(٩٣٩ ،٢٠٠١ (كيدار إرسائيل. دولة داخل

شملت (التي االنتداب فرتة خالل األرايض حيازة منظومة يف التحوُّالت كانت بينما
ذات تَُعدُّ العرشين) القرن ثالثينيات أواخر يف اليهودية الحيازة تحجيم إىل ترمي سياسًة
السيادة تأسيس منذ حدثت التي التحوُّالت تلك أمام باهتًة تبدو فإنها سياقها؛ يف أهميٍة
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دولَة تصبح ألن يُخطَّط كان التي األرض من فقط باملائة ٦ كان فبينما اإلرسائيلية؛
ستينيات بحلول صارت فقد ،١٩٤٧ عام يف اليهودية للمنظمات مملوًكا بعُد فيما إرسائيل
كبري جزء تحقق وقد .(١٩٨٣ (كيمرلينج باملائة ٩٤ من أكثر تمتلك العرشين القرن
.(٢٠٠١ (كيدار القوانني لهذه القضائي والتفسري القوانني طريق عن التحوُّل هذا من
فلسطيني الجٍئ مليون أرباع ثالثة ظهوُر ١٩٤٨ حرب عواقب أهم بني من كان أنه تذكَّْر
عودة ومنع والهروب، القوة استخدام خالل من السكان)، من باملائة ٨٠ نحو يعادل (ما
وُقَراهم. وبلداتهم بيوتهم إىل إرسائيل دولة خارج مناطق يف أماكن إىل فرُّوا الذين أولئك
يف األرض يف الفلسطينيني حقوق محظور: «الدخول كتابهما يف وماكاي حسني كتب وقد

:(٢٠٠٣) إرسائيل»

االستحواذ أجل من إرسائيل استخدمتها التي األساسية القانونية األداة كانت
عليها، والسيطرة داخليٍّا واملهجرين الفلسطينيني لالجئني اململوكة األرض عىل
جميع تنتقل القانون، هذا بموجب .١٩٥٠ لعام الغائبني أمالك قانون هي
عىل الَقيِّم إىل تلقائيٍّا «غائبني» ک املصنفني أولئك تخصُّ أمالٍك أي يف الحقوق
بتسليمها ُملَزًما الغائبني أمالك عىل يستويل شخٍص أي وكان الغائبني. أمالك

(ص٧٠) جنائية. جريمة يُشكِّل بذاك القيام عن العجز وكان الَقيِّم، إىل

من وكان املعتاد، إقامته محل هجر فلسطينيٍّ مواطٍن أي يشمل «الغائب» تعريف كان
تهجريهم تمَّ الذين اليهود عىل االصطالحية الناحية من التعريف هذا ينطبق أن املمكن
املعلقني بأحد (٤٢٥ ،٢٠٠٣) كيدار ويستشهد العرب. عىل ينطبق مثلما الحرب، بفعل
اليهود عىل أيًضا اللوائح هذه تطبيق ينتوون املرشعون كان «هل قوله: يف القانونيني
َلَلِزَم فقط، العرب عىل اللوائح تُطبَّق أن مقرًرا كان لو إرسائيل؟ يف املقيمني اإلرسائيليني
معقدٍة آلياٍت عىل اللوائح احتوت الواقع، «يف كيدار: ويُرِدف وجالء.» بوضوٍح ذلك قول
فإن نفسه، الوقت ويف «الغائبني». وضع من لليهود الروتيني االستثناء عن أسفرت
من بالرغم غائبني، صاروا إرسائيليني مواطنني أصبحوا الذين العرب من اآلالف عرشات
تبقى ملا طاَرَدهم الذي اللقب ذلك حارضين»؛ «غائبني املتناقض اللقب واكتسبوا ذلك،
عن ساك ملفهوم تجسيد بأنه منطقيٍّ نحٍو عىل ذلك يُفَهم وقد (ص٤٢٥). حياتهم» من

انتقامية. بنزعة مصحوب مفاهيميٍّا» لإلخالء القابلة «املساحة
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لطرد ليس األرض، من املواطنني لطرد كاسحًة سلطاٍت األمالك عىل الَقيِّم ُمِنح
بالحماية؛ املتمتعني امُلالك لطرد أيًضا بل فقط، القانون عن الخارجني املحتلني
تنمية «أغراض ل مطلوٌب األرض إخالء أن األمالك عىل الَقيِّم يُقرِّر حيث
بنقل األمالك عىل الَقيِّم قام ،١٩٥٣ عام يف فيه». املوجودة املنطقة أو املكان
سلطة وكانت التنمية، سلطة إىل سلطته تحت التي للنقل القابلة األمالك كلِّ
التي األمالك بنقل التأسيسية الترشيعية هيئتها بحكم مخوَّلًة بدورها التنمية
العرب، الداخليني الالجئني بتوطني تقوم وكاالت إىل أو الدولة، إىل حوزتها يف
أول خياًرا اليهودي القومي الصندوق يُمنح أن رشط عىل محلية، سلطٍة إىل أو
إرسال يتم كان وستينياته، العرشين القرن خمسينيات خالل األرض. لرشاء
للمطالبة الفلسطينية والبلدات الُقَرى إىل اإلرسائيلية للحكومة تابعني مفتشني
يقترص ولم الَقيِّم. عن نيابًة كغائبني تصنيفهم يمكن كان الذين أولئك بأرايض
األمالك عىل الَقيِّم أكََّد بل فحسب، الحرب خالل أُخِليت التي القرى عىل التأثري
التي العربية املجتمعات داخل األرض من كبريٍة مساحاٍت عىل حقوَقه أيًضا
األمالك يف حقوقهم ومؤكًدا الالجئني، موضع نفسه واضًعا الحرب، من نجت
،٢٠٠٣ وماكاي (حسني بعينها. أرٍض لقطعة جماعيني أم فرديني كُمالك سواءٌ

(٧٠–٧٣

أو الحارضين»، «الغائبني فئة هي ، خاصٍّ نحٍو عىل لالهتمام مثرية قانونية فئة َة ثَمَّ
مواطنني)، (وأصبحوا إرسائيل يف ظلوا الذين ٧٥٠٠٠ نحو عددهم البالغ الفلسطينيني
العرب «كل برييتز: كتب فكما .١٩٤٧ نوفمرب ٢٩ يف منازلهم يف يكونوا لم ولكنهم
لم ربما أنهم حقيقة عن النظر برصف الجديدة، عكا مدينة يف أمالك لهم كانت الذين
ُصنِّفوا قليلة؛ أمتاٍر بضعة مسافة عىل كانت التي القديمة املدينة من أبعَد إىل قطُّ ينتقلوا
واحد، ليوٍم زيارٍة يف لحم بيت أو بريوت إىل ذهب قد يكون ربما فرٍد وأي كغائبني،
كيدار يف مقتبس ،١٥٢ ،١٩٥٨) كغائب» تلقائيٍّا يُصنَّف كان األخرية، الحرب أيام خالل

كيمرلينج: يشري وكما وأخريًا، .(٤٢٦ ،٢٠٠٣

ففيما أيًضا؛ للقانون مخالفٍة بأساليَب يتم إرسائيل األرايضإىل ملكية نقل كان
يُجَربون — وقبائل وُقًرى، أفراًدا، — العرب كان و١٩٥٩، ١٩٤٩ عاَمْي بني
وآَخرون إرسائيل، داخل أخرى مناطَق إىل البعض وُطِرد أراضيهم، ترك عىل
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يف ٩٩١٠ يبلغ مجدل بلدة سكان عدد كان الهدنة. خطوط وراء تقع أماكن إىل
شخص. ٢٥٠٠ نحو سوى الحرب بعد السكان من يَبَْق لم بينما ،١٩٤٤ عام
غزة. قطاع إىل نُِقلوا قد تقريبًا البلدة سكان جميع كان ١٩٥٠ أغسطس ويف

(١٣٩-١٤٠ ،١٩٨٣)

استهدفت التي الوحيدَة الرسميَة القواننَي هي الغائبني أمالك أنظمة تكن لم
أدوات توجد كانت فقد إرسائيل/فلسطني؛ يف للحياة الجذرية األقلمة إعادة (وبرَّرت)
االنتداب. فرتة خالل البداية يف تفعيلها تم التي الطوارئ أنظمة شملت مهمة أخرى
املغلقة» «املناطق بإعالن مخوًَّال العسكري الحاكم كان ،١٢٥ الالئحة «بموجب وهكذا،
يعيش التي املناطق كانت كتابي. إذٍْن دون مغادرتها أو دخولها ألحٍد يمكن يكن لم التي
كانت حيث مغلقة؛ منطقًة منها كلٌّ وأُعِلن صغرية، جيوٍب إىل مًة مقسَّ الفلسطينيون فيها
.(٨٠ ،٢٠٠٣ وماكاي (حسني بالغ» نحٍو عىل مقيدًة خارجها وإىل بداخلها التحركات
إعالِن سلطَة الدفاع وزيَر ١٩٤٩ لعام األمنية) (املناطق الطوارئ لوائح َلْت «خوَّ كذلك،
بمغادرة أشخاٍص أليِّ أمٍر وإصدار أمنية، منطقًة اإلرسائيلية للحدود املتاخمة املناطق
وبرعم إقرت قريتَْي من الفلسطينيني لطرد السلطة هذه واستُخِدمت املناطق. هذه مثل
اململوكة األرايض مناطق الدولة أعلنت كذلك .(٨٣ ،٢٠٠٣) اللبنانية» الحدود من بالقرب
حيث األغراضالعامة، مرسوم بموجب أرضمصادرٍة أو عسكرية» «مناطق للفلسطينيني
لنزع القانونية اآللة من آخر جزء َة ثَمَّ دائم. شبه نحٍو عىل يهودية تعني «عامة» كلمة
صدرت األرايضالتي تصنيفات رسميٍّا ألغى الذي ،١٩٦٩ لعام العقارات قانون هو امللكية
«املرتوكة» األرض «كانت املحتلة. واألرايض إرسائيل أرض من كلٍّ يف العثماني العهد يف
واألرض الدولة، لدى «املوات» واألرض املحلية، السلطة أو الدولة سلطة لدى ل تُسجَّ
مخصص كعقاٍر وإما عامٍّ كعقاٍر إما تصنيفها يعاد كان الفردية امللكية إطار خارج

.(٢٩٧ ،٢٠٠٣ (هوم الطرق» وشبكات الساحيل، الرشيط مثل العامة)، (للمنفعة
النظام صاَحَب الذي املدبَّر املمنهج والدمار واإلقصاء والطرد امللكية لنزع كان
والوجودية االجتماعية العواقب من عدٌد الشامل؛ و«تهويده» ١٩٤٨ عام قبل اإلقليمي
خلق وهي اإلقليمية، فهم يف كبرية أهمية لها عاقبٌة العواقب، هذه بني من وكان البالغة.
هذا يهدف محارصة». «أقلية رابينوفيتش دان اإلرسائييل االجتماع عاِلُم عليه يُطِلق ما
هذه األقلمة إعادة عملية خلََّفتْها التي واآلثار النتائج بعض وتفسري توضيح إىل املفهوم
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أرض يقطنون الذين العرب نسل أْي الفلسطينيني؛ اإلرسائيليني بني والوعي الُهِويَّة عىل
األمة يف أعضاءً يكونوا لم إن اإلرسائيلية للدولة تابعني مواطنني يَُعدُّون والذين إرسائيل،

قائًال: رابينوفيتش يكتب اليهودية.

مَحْت ١٩٤٨ عام يف إرسائيل أمام الفلسطينيون خرسها التي الحرب إن
املراكز تقلصت فقد والهوية؛ لالنتماء بؤًرا بوصفها القديمة حوارضها عمليٍّا
اختفت أو الداخلية، ومناطقها السبع وبرئ وليد والرملة يافا مثل الفلسطينية
يسكنها صار التي االمتداد، الرسيعة اليهودية اإلرسائيلية املعاقل تحت
عموًما للفلسطينيني يتبقَّ ولم الخارج. من حديثًا وصلوا يهود مهاجرون
فقدان العرشين القرن خمسينيات فرتة وشهدت ومفتتة. معزولٍة قًرى سوى
الدولة لصالح املزروعة األرايضواملراعي من كبريٍة ألجزاءٍ القرى تلك من الكثري

(٦٦ ،٢٠٠١) أسايس. نحٍو عىل املصادرة طريق عن اليهودية،

بامتالكهم واضحة ادِّعاءات لديهم األصل الفلسطينيي إرسائيل مواطني «إن ويُردف:
العمليات معظم من يُستبَعدون ما دائًما ذلك ومع األرض، يف الحق ذلك يف بما حقوًقا،
عالوًة (ص٦٦). وطنهم» يف والرفاهية والتنمية األرض استخدام تُحدِّد التي السياسية
بالزمن الفلسطينيني إحساس تدمري إىل نتجت التي املكانية الفجوة «أدَّت ذلك، عىل
إىل رابينوفيتش ويُشري (ص٦٦-٦٧). متماسكة» ُهِويٍَّة تشكيل عىل وقدرتهم الجماعي،
الجماعيَّنْي، والهوية الوعي تقسيم من نوًعا جلبت قد االجتماعي الحيز أقلمة إعادة أن
«يستطيع (ص٦٧). «االختناق» ب إحساٍس خلق هي لهذا الرئيسية النتيجة ولكن
أجزاءً يضمُّ صغرٍي مثلٍث داخل فقط َل والتنقُّ االستقراَر إرسائيل شمال يف الفلسطينيون
فإنها للجميع، شكليٍّا دخولها يتاح فبينما البالد، بقية أما وحيفا؛ والنارصية عكا من

(ص٦٧). عليهم» محظورة فعليٍّا
«يَُعدُّ قائًال: اإلقليمية العملية لهذه التجريبية األبعاد من بعًضا رابينوفيتش ويُربز
آِمن، أنه عىل البداية يف إليه يُنَظر مكان مثريًا. ًرا تطوُّ الفخاخ نْصِب أسلوب استخداُم
جدار يُنَصب، سور يُغَلق، باب وحصاره: عزله إىل يؤدي خارجيٍّ ٍل لتدخُّ يتعرَّض
سجينًا» املواطن يصبح وفجأًة وخطريًا، ُمسيًَّجا املكان يصبح وهكذا يُنَشأ؛ أسمنتي
األقليات أن إىل رابينوفيتش ويذهب أخرى. نتائج إىل أدَّى بدوره السجن وهذا (ص٧٣)،
ثم الدولة، داخل للتهميش يتعرَّضون البداية ففي مزدوًجا؛ تهميًشا تعاني املحاَرصة
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األقلية تحارص التي الجديدة الدولة عىل نفوذها تبسط التي املهيمنة املجموعة «تميل
من إليهم النظر «عند نفسه، الوقت يف ولكن (ص٧٣). بُدونِيَّة» أفرادها مع التعامل إىل

العربي»: العالم

وْضُعه يتحدَّد لم وإشكاليٍّا غامًضا عنًرصا الفلسطينيون إرسائيل مواطنو يبدو
الستينيات ففي شك؛ محل الفلسطينية لألمة ووالؤه القومية، الساحة عىل
من إرسائيل مواطنو كان املثال، سبيل عىل العرشين، القرن من والسبعينيات
كيانًا باعتبارهم املنفية الفلسطينية القيادة ِقبَل من يُعاَملون الفلسطينيني
وطنهم. انتزع الذي الصهيوني االحتالل مع يتعاون فاسًدا، انتهازيٍّا جماعيٍّا
بني لتمزُّقهم فنظًرا مندمجة؛ غريَ املحاَرصة األقلية تظل أن املحتمل ومن
يف صعوبًة محارصٍة أقليٍة أي أفراد يواجه املضيفة، ودولتهم األم دولتهم
واإلعالم، والسينما، واملوسيقى، واملرسح، اللغة، واستهالك إنتاج يف املشاركة
عىل اإلنتاج هذا مثل يحتوي أينما خاصًة للدولة، السائدة الثقافة يف والفولكلور
(٧٦-٧٧ ،٧٤ ،٢٠٠١ (رابينوفيتش القومية. بالُهِويَّة يتعلَّق خالٍص محتًوى

أيديولوجيًة داخليًة انقساماٍت املحاَرصة األقليات أعضاء يُظِهر «ربما متصل، نحٍو عىل
عىل الدولة وخارج داخل موحدٍة جبهٍة تشكيل يف صعوباٍت ويواجهون مزمنة، وسياسيًة
بوصفها هنا إليها يُنَظر اإلقليمي التشكيل إعادة عمليات إن أْي (ص٧٧). سواء» حدٍّ
أن مجرد عىل يقترص ال بالطبع األمر ولكن أيديولوجية، وتبايناٍت النقساماٍت مثريًة
أولئك (خاصًة إرسائيل» «أرض خارج والفلسطينيني فلسطينيٍّ أصٍل من اإلرسائيليني
املقام هذا (ويف ما لحدوٍد املختلفة الجوانب عىل يوجدون املحتلة) األرايض يف القاطنني
قد إقليميٍّا املنقسمة العائالت أفراد وأن تنقسم، قد العائالت أن نُدِرك أن املهم من
داخل مختلفًة مواقَع يحتلون فهم اآلخر)؛ من أحدهم أمياٍل بضعة بُْعد عىل يعيشون
تام. غري نحٍو عىل ذلك كان وإن لألقلمة، بقوٍة خاضعة ذاتها هي للسلطة تمركزاٍت
ومن اإلقليمية. مع تتقاطع زمنية جوانب أيًضا له فهو فقط؛ مكانيٍّا ليس والحصار
ظهرت قد كانت لو كما تَُعاَمل العربية األقلية «كانت السائد، الصهيوني الخطاب منظور
األقاليم يف والعرب الفلسطينيني مع املكاني واتصالها بُِرت، قد فتاريُخها العدم؛ من
(رابينوفيتش اإلرسائييل» الوجود ضمن تماًما محاَرصًة أصبحت لقد أُوِقف. قد املجاورة
طمس بسهولٍة يمكن نفسه، الخطاب داخل من اآلخر، الجانب عىل ولكن .(٨٠ ،٢٠٠١
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الدولة مواطني بني املحتملة الفروق أِي اإلقليم؛ يصنعها قد التي واالختالفات الفروق
املحاَرصة، األقلية «إن الفلسطينيني. من الدولة أعداء من األكرب والعدد الفلسطينيني
أقاليم داخل متوغلًة الحدود عرب تمتد فهي احتواؤها؛ السهل من ليس الحال، بطبيعة
الذي املجاز إن والغرباء. األعداء مع معاهداٍت لتصوغ بالخارج، أو مجاورة أخرى،
بتدمريها ًدا مهدِّ األمة، جسد يغزو أجنبي كيان للمرض— وكالء أنهم عىل الغرباء يصور
حاالت أشد يعكس الذي البالغي الخطاب يف السطح عىل يطفو ما غالبًا — الداخل من
محاَرصًة أقليًة ما جماعٍة كون يبدو وهكذا األغلبية. جانب من لألجانب والكراهية الخوف

(ص٧٨-٧٩). أيًضا» خطريًا يكون قد ولكنه وُمْربٍك، معقٍد أمٍر مجرد ليس

اإلرسائيلية اإلقليمية السيطرة منظومة (4)

الذين الفلسطينيني فإن محاَرصة، أقليًة الفلسطينيني من إرسائيل مواطنو كان إذا
املحاَرصين املنطقة تلك داخل يتضاعفون هم محاَرصة. أغلبيٌة األرايضاملحتلة يف يعيشون
السيطرة ملنظومة األساسية للعنارص أوليٍّا مخطًطا أضع سوف القسم هذا يف فيها.
من املتاح ذلك من أدق التفصيل من مستًوى عىل املحتلة األرايض يف اإلرسائيلية اإلقليمية
«أقاليم ب أشبه يشء هو األساس يف هنا ن متضمَّ هو وما والسيادة. امللكية تحليل خالل

الثاني. الفصل يف ناقشناها التي النفس»
أن تذكَّْر ذاته. حد يف باالحتالل الخاصة البسيطة الحقيقة هي البداية ونقطة
الرشقية القدس (باستثناء إرسائيل ِقبل من هما ضمُّ يتم لم غزة وقطاع الغربية الضفة
األخرى الفاعلة والجهات الجيش عليهما يسيطر أْي ُمحتلَّتان، فهما الجوالن)؛ ومرتفعات
وكما خارجها. وتقعان الدولة تلك من مستثناتنَْي رسميٍّا تظالن بينما للدولة، التابعة
متزايٍد نحٍو عىل لالحتالل أيًضا األرايض تتعرَّض التفصيل، من بمزيٍد الحًقا سنناقش
من نوع بالطبع، االحتالل، إن حصينة. «مستوطنات» يف اإلرسائيليني املدنيني ِقبل من
األقاليم ليست ولكن االحتالل، بداخله يحدث الذي الحيز هو فاإلقليم اإلقليمية؛ العالقات
جميعها — االجتماعي الواقع — والزمن والحياة، فاألشخاص، تُحتَل؛ التي هي فقط
بعمليات يَُمسُّ ال يشءٍ من ما الخاصة. ملصلحتهم اآلخرون عليها يسيطر أْي تُحتَل؛
واإلذالل للعنف الروتيني النرش دون شيئًا يعني ال واالحتالل وممارساته. االحتالل
من املعنيني واملراقبني للمحتلني معنًى ذا يصبح فاالحتالل السلطة؛ عىل الحفاظ بغرض
ويهودا. السامرة باسرتداد الخاص الصهيوني بالخطاب مقرتٍن « «أمنيٍّ خطاٍب خالل
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الذين األشخاُص ورسميٍّا سيادة، بال مساحات وهي دولة، تُمثِّل ال املحتلة فاألرايض
وليس مواطنني، يَُعدُّون ال شخص، ماليني ٣٫٦ عددهم البالغ املساحات، هذه يف يعيشون
هذه ولكن بالطبع، إنسان حقوق لهم ورسميٍّا، اآلخرين. عنف من لحمايتهم دولة لهم
األرايض تَُعدُّ لذا .(٢٠٠٣ الدولية العفو (منظمة روتيني نحٍو عىل تُنتَهك أيًضا الحقوق
ببعض قائمًة ببساطٍة أضع سوف الجزء هذا يف إرسائيلية. مستعمراٍت عمليٍّا، املحتلة،
التفتيش، ونقاط واملخيمات، األخرض، الخط اإلقليمية: للمنظومة األساسية املكونات
والجدار للعمودية، الجغرافية والسياسة واملستوطنات، التجوال، وحظر اإلغالق وعمليات

التماس. ومنطقة العازل

األخرض الخط (1-4)

محاطة الغربية والضفة .(٤ خريطة (انظر منفصلتني منطقتني يف املحتلة األرايض تقع
األردن. ومع إرسائيل أرض مع الحدود عىل حال، أي عىل إرسائيل، وتسيطر باليابسة،
ملحميٍة نظريًا باعتبارها بأكملها الغربية الضفة إىل النظر يمكن اإلشارة، سبقت وكما
التمييز لعهد تعود التي البانتوستانات مع مقارناٌت أيًضا ُعِقدت رأينا، وكما كبرية. أهليٍة
واملجال والخروج، الدخول، حق عىل إرسائيل تُسيطر املكشوفة. والسجون العنرصي
عىل يقع السكانية الكثافة وشديد للغاية صغرٍي أريضٍّ رشيٍط عن عبارة وغزة الجوي.
عىل اقتصاديٍّا متكاملٌة املحتلَة األراَيض أن غري مغلقة؛ مرص مع وحدودها الساحل،
العمل، فرص من الكثري يوجد ال إرسائيل. مع االقتصادي املستوى عىل وثيٍق نحٍو
١٩٦٧ عام منذ االرتفاع. بالغُة البطالة ومعدالُت املايض، القرن تسعينيات منذ خاصًة
الفلسطينية واألرايض إرسائيل أرض بني الحدود كانت العرشين القرن تسعينيات حتى
للرشكات نسبيٍّا الرخيصة للعمالة ا مهمٍّ مصدًرا الفلسطينيون وكان نسبيٍّا، مفتوحًة
تأثريٌ بالطبع لهذا وكان دوري، نحٍو عىل تُغَلق الحدود كانت االنتفاضة ومنذ اإلرسائيلية.
بدالء عماٍل جلب عىل إرسائيل أقَدَمْت ومؤخًرا الفلسطينية. االقتصادية الظروف عىل بالٌغ

.(١٩٩٦ (بارترام وغانا بوليفيا مثل نائيٍة أماكَن من
وكتب الغربية الضفة يف عاش أمريكي أنثروبولوجي وهو بورنشتاين، إفرام يقول

األخرض: للخط ِعْرقيٍّا وصًفا
األخرض الخط كان الغربية، الضفة يف يعيشون الذين أولئك إىل بالنسبة
الغربية الضفة يفصل الذي السابق اإلرسائييل األردني الهدنة خط (وهو
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فيما مىض، وقٍت أي من أكثر اليومية، الحياة يُشكِّل إرسائيل) أرض عن
الزراعة تُقيِّد الحدودية السياسات كانت فقد الرزق؛ كسب بفرص يتعلَّق
واملستهلكني املنتجني بخدمة للعمل الكثريين دفع ما الفلسطينيتني؛ والصناعة
الحدود يَْعُربون الغربية الضفة عمال من اآلالف عرشات وكان اإلرسائيليني.
ميكانيكيي مثل آَخرون، آالف عرشات وعمل تقريبًا، يوٍم كلَّ إرسائيل يف للعمل
الحدود مت حجَّ الغربية. الضفة يف إرسائيليني لدى النسيج، وعمال السيارات
يحصدون َمن عىل فرضها العمال هؤالء ملعظم يمكن كان التي امَلطاِلب من
جعلوا الذين — الباطن من التعاقد وكالء عانى كذلك واملكاسب. األرباح
أن إال الحدود، عىل القيود من — ممكنًا أمًرا الحدود عرب التجارية املعامالت
جديدة. داخليًة توتراٍت خلق ما للثروة؛ جديدًة مصادَر لهم جلبت الحدود
القومي الرصاع من ا مهمٍّ جزءًا الحدود منطقة يف اإلنتاج وعمليات العمالة كانت
(ix (٢٠٠٢ب، اإلرسائييل-الفلسطيني. الرصاع توصيفات يف يُغَفل ما غالبًا

تحت ذلك يفعل أنه غري واندماًجا؛ تكامًال يُحِدث بل فحسب، يفصل األخرضال فالخط إذًا
موضٍع يف بورنشتاين اه سمَّ ما تيسري شأنه من وهذا املفرطة؛ الالمساواة من ظروٍف
إال النواحي، بعض من تكامًال يُحِدث قد بينما ولكن (٢٠٠٢أ). املفرط» «االستغالل آَخر

وانفصالها: الفلسطينية الهويات تباُعَد أخرى نواٍح من يُعزِّز أنه

النوع تقاليد كانت فقد الثقافية؛ العوالم بني يفصل موقًعا الحدود أصبحت
واضًحا اختالًفا مختلفًة الغربية الضفة أهايل معظم لدى والزواج والسن
فقط كيلومرتاٍت بضعة بُْعد عىل يعيشون الذين بأقربائهم الخاصة تلك عن
املتبادلة الِعْرقية الثقافية الحدود يُميِّزون الفلسطينيون وكان الحدود. عرب
والتضاُمن، التبايُن أشكال إىل تشري واألعراف التقاليد وكانت والداخلية،
الشخصية الهويات وكذلك الحدود تؤسسها التي العالقات صياغة وتُعيد
الغربية الضفة بني ورباًطا اختالًفا الحدود إقامُة أَْرَسْت لقد نها. تتضمَّ التي
فلسطني داخل ظلوا الذين أولئك ميَّزت وأيًضا اإلرسائيليني، والفلسطينيني
وما والخليج األردن يف الشتات مجتمعات يف يعيشون الذين وأولئك التاريخية

(xi (٢٠٠٢ب، وراءهما.
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بورنشتاين عليه يُطِلق ما انتشار خالل من وآثارها اإلقليمية نتائج ْت َ تيرسَّ كذلك
لونيٍّا»: مشفرة «بريوقراطية

برتقالية حافظاٍت يف ُهِويَّتِهم إثبات بطاقة يحملون الغربية الضفة سكان كان
تُميَّز السيارات كانت باملثل، لإلرسائيليني. وزرقاء للَغزِّيني، وحمراء اللون،
اإلرسائيليني لوحات فكانت اللونية؛ الشفرة ذات الرتخيص لوحات من بسهولٍة
سكان لوحات كانت كذلك زرقاء. الغربية الضفة سكان ولوحات صفراء،
جرى التي الدائرة يحدد كان عربيٍّا حرًفا تحوي الزرقاء الغربية الضفة

(٢٠٦ (٢٠٠٢ب، فيها. السيارة تسجيل

تبدو بطرٍق وأحيانًا السلطات، مشيئة بحسب سنرى، كما الحدود، وإغالق فتح يتم
للغاية: فيًة تعسُّ

تسليًحا مسلحون جنوٌد فيه يبحث مكانًا كانت التفتيش، نقطة فتح عند حتى
بجعل كفيًال وحده هذا وكان الناس. احتجاز أو النريان، لفتح أسباٍب عن قويٍّا
نحو خطوٍة أوَل عبورها يكون أن املمكن من كان فقد خطريًا؛ أمًرا عبورها
يكون بينما والتعذيب االعتقال مع تجربٍة إىل ر يتطوَّ أن يمكن الذي االحتجاز،
الجسدي بالعنف املحتمل التهديد وهذا والتحقيق. االستجواب رهَن الشخص
يواجهون الفلسطينيون كان ما فغالبًا للغاية؛ شائًعا أيًضا الرمزي العنف جعل
التفتيش أو لالستجواب خضوعهم عند نفسه الوقت يف واملؤلم البسيط اإلذالل
عبور كان هذا، من يشءٍ أي يحدث لم إذا حتى الجنود. أحد ِقبَل من املهني
كان الذي االقتصادي العنف أشكال من شكًال يَُعدُّ بسالٍم األخرض الخط
الحدود إن املحتملة. الفلسطينية والرشكات العمال حقوق تقييد شأنه من
أساًسا يكون ما غالبًا الذي الحاد العنف أشكال من مهمٌّ شكٌل الجيوسياسية

(١٦ (٢٠٠٢ب، العنف. من تنظيميٍة ألشكاٍل

واملسيِطرون. عليهم املسيَطر من كلٍّ حياة يف العميل شكلها يف اإلقليمية هي هذه
ويف مكهرب، سياج عن عبارة إرسائيل عن غزة قطاع يفصل الذي الحد إن
فحص. محطاِت خمَس الفلسطينيون يَْعُرب أن ينبغي غزة من إرسائيل دخول سبيل
الفحص «محطة هاس: أمرية لالحتالل املناهضة والناشطة اإلرسائيلية للصحافية ووفًقا
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«مربع ى يُسمَّ ما عىل تُفتَح دوَّارة بوابة عرشة تسع من صفٍّ عن عبارة الخامسة
املعادن كشف وأجهزُة الكمبيوتر شاشاُت تفرض هنا اإلرسائيلية. املنطقة أي إرسائيل»؛
يستطيع لن اآلن حتى أفلت شخٍص فأيُّ فيه؛ هوادَة ال اًال فعَّ أمنًا اإللكرتونية والبواباُت
عقباٍت أيَّ اإلرسائيليون املستوطنون يواِجه وال .(٢٦٨ ،١٩٩٩) ذلك» من ألبعد التحرُّك
هاس تكتب املعكوس، اإلقليمي الوعي من نوًعا يعكس ذلك كان وملا غزة، إىل املرور يف
،١٩٦٧ عام إرسائيل حدود داخل األرض كانت فقد مقلوبة؛ «الداخل» كلمة «كانت قائلًة:
لتجنُّب كوسيلٍة جزئيٍّا «الداخل»، ب إليها يُشار الفلسطينية، والقرى املدن كل فيها بما
حتى أنه مفادها التي الجيوسياسية الحقيقة بسبب أيًضا ولكن إرسائيل، باسم النطق
أريضٍّ رشيٍط ففي خارَجها. يعيشون الحدود داخل من الالجئني جميع كان ١٩٦٧ عام
للمساحات مرادفًة «الداخل» كلمة أصبحت له، مخرَج ال مربًعا ميًال ١٤٧ مساحته

.(١٧٠ ،١٩٩٩) مرصاعيها» عىل املفتوحة

املخيمات (2-4)

املزعومة الالجئني معسكراُت اإلرسائيلية اإلقليمية السيطرة ملنظومة الرئيسية املكونات من
معظُم به يحتفظ الذي الوقت يف ألنه «مزعومة» وهي وذرِّيتُهم. رون امُلهجَّ استقرَّ حيث
الصفة هذه حاملًة العظمى الغالبية ُولِدت القانونية، «الالجئ» بصفة األماكن هذه سكان
إىل تشري «مخيم» كلمة كانت إذا كذلك، موطنهم. إىل مطلًقا يذهبوا ولم إقليميٍّا، املحددة
عاًما، ٥٠ من أكثر اآلن عليها مرَّ التي الفلسطينيني، الالجئني مخيمات فإن مؤقت، مأًوى
األخرض الخط من اآلَخر الجانب عىل الفلسطينيون كان وإذا قذرة. حرضيٍة بأحياءٍ أشبه
مقيدون الفلسطينيني فثُلُُث دائمون»؛ «مؤقتون خارجه فالكثري غائبني»، «حارضين
باملائة و٤٠ ولبنان، واألردن سوريا يف مخيماٍت يف يعيشون الالجئني هؤالء وثُلُُث كالجئني،
.(www.un.org/unrwa) الجئون الَغزِّيني من باملائة و٧٠ الغربية الضفة يف الناس من
األمم وكالة ِقبل من تُقدَّم الخدمات فبعض واالحتواء؛ للتشتُّت جغرافيا املخيمات وتُشكل
لألمم التابعة الوكاالت أكرب هذه وتَُعدُّ الفلسطينيني، الالجئني وتشغيل إلغاثة املتحدة

للفلسطينيني. تشغيٍل جهة أكرب أيًضا وهي املتحدة،

نسمة، ألف ٣٣٩ نحو فيها ويُِقيم غزة، قطاع يف مخيماٍت ثمانية يوجد
ألف ٣٢٠ نحو عددهم ويبلغ الالجئني، بقيُة أما الالجئني. من ٪٥٥ يُشكِّلون
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مخيم ففي والحديثة؛ القديمة السكنية غزة أحياء عرب انترشوا فقد نسمة،
١٨٦ عىل نسمة ألف ٦٦ يعيش غزة، مدينة مشارف عىل يقع الذي الشاطئ
للجيش معسكًرا كان فقد القطاع، وسط يف الواقع الربيج، مخيم أما فدانًا.
يف هناك عوا تجمَّ ن ممَّ الجٍئ ألف ١٣ نحو إيواء تم ،١٩٤٨ عام ويف الربيطاني.
املخيم من بالقرب خياٍم يف الباقون عاش بينما للجيش، تابعٍة قديمٍة سقيفاٍت
٢٧ إىل ليصل اليوَم العدد هذا م تضخَّ وقد فدانًا، ١٣٢ مساحة إجمايل عىل

(١٧١ ،١٩٩٩ (هاس ألًفا.

من املخيمات تزيد كذلك ووْعيَهم، الفلسطينيني ُهِويََّة األخرض الخطُّ م يقسِّ ومثلما
بني ملموسٌة اختالفاٌت َة فثَمَّ املحتلة؛ األرايض يف ووعيهم الفلسطينيني هويات تقسيم
مصادر أحد يُقرِّر وكما املواطنني. أو الالجئني، غري األصليني والَغزِّيني املخيمات سكان

هاس: معلومات

املخيم بني الفاصل الحد إىل يل تُشري والدتي، بصحبة السوق إىل ْهُت توجَّ كلما
«املواطنني» أبناء ولكن الجنود، ضد للتظاُهر نخرج رون امُلهجَّ فنحن واملدينة؛
من للهروب الربتقال بساتني إىل نُهَرع كنَّا وحني إلينا. لينضموا يكونوا لم
االعتقاد يف وبدأُت خائفني، كانوا ألنهم يطاردوننا «املواطنون» كان الجنود،
(١٧٦ ،١٩٩٩ (هاس االحتالل. مع طيبٍة عالقاٍت عىل كانوا املدينة أبناء بأن

أن: بورنشتاين يُقرِّر الغربية، الضفة يف كذلك

يف يكونون حني الشك بعني إليهم يُنَظر كانوا املخيمات من القادمني بْيَة الصِّ
اللطيفة. الرتحيب بعبارات األخرى، القرى يف كما يُحيَّْون، يكونوا فلم القرية؛
املدارس طالُب وكان نادرًة، بََدْت ولكنها الصداقة، عالقات بعض توجد كانت
إىل للوصول إضافيٍّا كيلومرتًا رْي للسَّ يُضطرون القرى من القادمون الثانوية
السري من بدًال املخيم حول يلتفون كانوا ألنهم نظًرا الرئيسية البلدة يف املدرسة

(٢٠ (٢٠٠٢ب، عربه.

تحديًدا يكتب الذي برييتز، فيزعم الشتات؛ فلسطينيي بني أيًضا الوعي أقلمة تتضح
الفلسطينيني بني النظر وجهة يف كبريًا «اختالًفا أن األخرى، العربية الدول يف الالجئني عن
يف يتواَرْون املخيمات سكان جعل الذي السبب هو خارَجها الذين وأولئك املخيمات يف
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لم — األحيان من كثرٍي يف وآباءهم — األطفال أن من الرغم وعىل الفلسطيني. الوعي
وبوصفها .(٢٧ ،١٩٩٣) وطنهم» هي فلسطني أن يعتقدون فهم ، قطُّ فلسطني يَرْوا
الجيُش ويدخل اإلرسائيلية، السلطات مشيئة بحسب املخيمات إغالق يمكن احتواءٍ، أقاليَم

املجاِهدين. عن بحثًا روتينيٍّ نحٍو عىل املخيماِت

التفتيش نقاط (3-4)

عرب عمَلها للسيطرة متغلغلٌة إقليميٌة منظومٌة تماِرس ال، أم رسميٍة مخيماٍت يف سواءٌ
مركبٍة «مجموعٍة عن أرشنا، كما أوسلو، اتفاقية أسفَرِت لقد املحتلة. األرايض أرجاء
األمنية السيطرة طبيعة عىل اعتماًدا و«ج») و«ب»، («أ» متباين وضٍع ذات األقاليم من
تفصل اللتني املفرتقتني، و«ب» «أ» جزيرتَْي يف يعيشون الذين السكان ومعظُم عليها.
بفعل بالشلل تصاب قد بلدات؛ وستُّ القرى ومئاُت الشاسعة، «ج» أرايضاملنطقة بينهما
للجيش التابعني والرماة والدبابات اسرتاتيجيٍة بطريقٍة املوضوعة والخنادق الحواجز
(هاس برمتها» االجتماعية الحياة وتعطيل كامٍل اقتصاٍد تدمري إىل يؤدي مما اإلرسائييل؛
وغزة الغربية الضفة أنحاء عرب ضخمة سيطرة» «مصفوفة تفعيل تم وقد .(٩ ،٢٠٠٢
وحظر إغالٍق وعمليات وممراٍت وتصاريَح تفتيٍش نقاط من تتألف ،(٢٠٠٢ (هالرب

أسابيع. حتى أو ألياٍم فعليٍّا بأكمله الفلسطيني الشعب حركَة َشلَّْت تجوال،
عىل يزيد ما يوجد كان ٢٠٠٣ أغسطس يف أنه إىل الدولية العفو منظمة وتشري

املحتلة. األرايض يف إرسائييل طريق وحاجز تفتيش نقطة ٣٠٠

ببطء، املارة أو السيارات بتفتيش الجنود يقوم ما غالبًا التفتيش، نقاط عند
رشٍح دون ُهِويٍَّة بطاقة فْحَص ويرفضون املرور حركَة يُوِقفون ما وأحيانًا
ويُطِلق التفتيش، نقاط عند تتزايد الحشود كانت وآخر، حنٍي وبني وتوضيح.
لتفريقهم. للدموع ُمسيٍل غاٍز أو صوٍت قنابَل يُلُقون أو الهواء يف النريان الجنود
الجنود أن وحقيقة في. تعسُّ نحٍو عىل الداخيل اإلغالق عمليات تسري ما وكثريًا
منعها؛ أو الفلسطينيني بحركة السماح يف واسعٍة فرديٍة بحريٍة يحَظْون
قائم رشيد نظام هو الداخيل اإلغالق بأن اإلرسائيلية السلطات ادِّعاء تُقوِّض

(١٩ ،٢٠٠٣ الدولية العفو (منظمة صارمة. أمنيٍة احتياجاٍت عىل
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اإلقليمية العمليات لهذه ي املتلقِّ الطرف عىل القابعني ألولئك التجريبية النتائج تناول تم
إىل الذهاب مثل العادية، األنشطة «تؤدِّي الدولية. العفو منظمة تقرير يف أيًضا تفصيليٍّا
جنازٍة حضور أو اللقاحات، عىل للحصول رضيٍع طفٍل اصطحاب أو املدرسة، أو العمل
النوعية؛ هذه من ملخاطَر والصغار، والكبار والرجال، النساء تعريض إىل زفاف، حفل أو
منها الرضوري عىل لتقترص املنزل خارج أنشطتهم من الناس من العديد يحدُّ ثَمَّ ومن

.(٤ ،٢٠٠٣) قطًعا»
الرتاخيص من معقدٍة منظومٍة خالل من للسلطة الجزئية اإلقليمية عن التعبري ويتم
ولكنها األخرض، بالخط يتعلق فيما بالفعل املنظومة هذه ذُِكرت وقد الدخول. وتصاريح

بكثري. تغلغًال أكثر

مطلوب امتياٍز إىل العامليَة األساسيَة الحقوَق ا حقٍّ الدخول منظومُة حوََّلْت لقد
فلم حدة. عىل حالٍة كل أساس عىل ألقليٍة ص مخصَّ — امتياز من جزء أو —
يسمح الدخول تصاريِح بعض فكان تدرُّجات؛ له كان إذ كامًال؛ االمتياز يكن
بحلول العودَة يشرتط اآلخر والبعض إرسائيل، يف واحدٍة ليلٍة ملدة بإقامٍة
التي اليد هي تمنح التي واليد كامل. شهٍر ملدة كان منها والبعض الظالم،
أعماٍل رجل ١٠٠٠ من يقرب ما يُمنَح قد الشهور بعض ففي أيًضا؛ تأخذ
الدخول تصاريح تكون وأحيانًا فقط؛ ٣٠٠ أخرى شهوٍر ويف دخول، تصاريَح
وهكذا فقط. الغربية الضفة إىل وأحيانًا الغربية، والضفة إرسائيل إىل للَغزِّيني
حقُّ الشخص لدى كان إذا ما أساس عىل ً ومجزَّأ مقسًما بأكمله مجتمٌع كان
(هاس بذلك. له يُسَمح قدٍر وبأي ال، أم الحركة حرية «امتياز» عىل الحصول

(٨ ،٢٠٠٢

منظومة تجربة بشأن الدولية العفو ملنظمة بشهادته الحقوقيني املحامني أحد أدىل وقد
من دبابًة وأرى الطرق هذه عىل السيارة أقود مرٍة كل «يف الدخول: وترصيح الرتخيص
لديَّ إن ال. أم مجدًدا أطفايل ألرى املنزل إىل العودة يف سأنجح كنُت إذا عما أتساءل بعيد،
الترصيُح ق يُحقِّ فلن وُقِتلت، نحوي نريانهم الجنود صوََّب إذا ولكن شهر، ملدة ترصيًحا،

.(١٧ ،٢٠٠٣ الدولية العفو (منظمة لعائلتي» أو يل نفٍع أيَّ
الشعب إن إذ الزمن»؛ «رسقة إىل تؤدي بأنها املفرطة األقلمة هذه هاس تصف
ما معرفة املستحيل من كان فقد خطط؛ أي وْضَع يستطيع يَُعْد لم أنه «وجد الفلسطيني
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وبينما األخرية. اللحظة حتى الالزم الترصيح عىل الحصول سيستطيع الشخص كان إذا
ف الترصُّ عىل القدرة أيًضا فقدوا فقد للمستقبل، التخطيط عىل القدرة لديهم يكن لم
.(١٠ ،٢٠٠٢) الغذاء» أو ل التنقُّ حق عن يقل ال اإلنسان حقوق من حقٌّ والعفويُة بعفوية؛
«الحاجة عن وتتحدَّث مقصودة، عاقبة هي للمنظومة التجريبية األبعاد هذه أن إىل وتُشري
مكتب إىل املتكررة والرحالت والغضب، الطلب، رفض واحتمال واالستجداء، ل، التوسُّ إىل
فسوف ساعْدتَنا، «إذا أنه: يقرتح الذي اإلرسائيليني الضباط أحد وزيارة االتصال،

(ص١١). ترصيحك»» عىل وستحصل متعاونًا، «كن بمعنى: نساعدك.»

التجوال وحظر اإلغالق عمليات (4-4)

الداخيل» «اإلغالق يشري «اإلغالقات». سياسة هو اإلقليمية للمنظومة آخر جانب َة ثَمَّ
وتشري التصاريح. جميُع تُعلَّق اإلغالق ظروف وتحَت بالقوة. املحتلة األرايض إغالق إىل

أن: إىل الدولية العفو منظمة

١٩٩٧ عام ويف يوًما. ٢١ ملدة استمرَّ مارس١٩٩٦، يف شامل، داخيلٍّ إغالٍق أول
جزء أو الغربية الضفة أنحاء جميع عىل يوًما ٢٧ بإجمايل داخيل إغالق ُفرض
الداخلية اإلغالق عملياُت وتُبنيِّ يوًما. ٤٠ اإلجمايل كان ١٩٩٨ عام ويف منها؛
االقتصاد وتركيع الفلسطينيني حياة إيقاف استطاعت إرسائيل أن كيف
املحيطة الرئيسية والطرق املناطق عىل سيطرتها خالل من الفلسطيني،

(١٤ ،٢٠٠٣) مستقلة. أنها املفرتض الفلسطينية بالجيوب

ورفضه؛ ترصيٍح لطلب املجرَد البريوقراطيَّ اإلجراءَ يَُعِد لم «اإلغالق إن هاس وتقول
.(١٢ ،٢٠٠٢) الفلسطينية» والبرشية الطبيعية الطبوغرافيا من جزءًا اإلغالق أصبح لقد
وكما األخرى، عن إحداهما وفصل وغزة الغربية الضفة تفتُّت أيًضا اإلغالق نتائج ومن

.(٢٠٠١ سميث يف (مقتبس قفص» يف طيوٍر مثل «نحن الفلسطينيني: أحد قال
يُقيِّد الذي التجوال حظر فرض يف تتمثَّل اليومية الحياة ألقلمة صلٍة ذات آلية َة ثَمَّ
الدولية: العفو منظمة تقرير واقع ومن أخرى، مرًة الفرد. منزل بحدود التحرُّك مساحَة
متكرٍر نحٍو عىل التجوال حظِر رهَن حرضية مناطق وُوِضعت تماًما القرى بعض «أُغِلق
الغالب» يف طويلٍة لفرتاٍت املنزل بمبارحة ألحٍد خالله يُسَمح ال ساعة، ٢٤ مدى عىل
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بيت «ظلت ،٢٠٠٢ عام من وأبريل مارس شهَرْي خالل بأنه املنظمة وتفيد .(٣ ،٢٠٠٣)
٢٠٠٢ يوليو ٩ يوم «يف وأنه (ص٢٠)، متتالية» يوًما ٤٠ ملدة التجوال حظر تحت لحم
مليون ٢٫٢ من ألف ٩٠٠ نحو يُشكِّلون الذين تقريبًا، الغربية الضفة سكان نصف كان
حظر كْرسِ وعقوباُت (ص٢١)، مختلًفا» موضًعا ٧١ يف التجوال حظر تحت فلسطيني،
َة وثَمَّ للغاية. الواقعية القتل احتمالية وتشمل بالغٌة — املنزل مغادرة أْي — التجوال
للسكان فيُسمح مغلقة؛ عسكريًة مناطَق «أُعِلنت غزة، املوايصيف قرية مثل بأكملها، قًرى
فقط، محددٍة زمنيٍة فرتاٍت وبني فقط، األقدام عىل سريًا ومغادرتِها املناطق هذه بدخوِل
العودة أو املناطق مغادرة من السكان جميع بمنع الجيش يقوم األوقات بعض يف ولكن
الفجر» حتى الليل حلول من تجواٍل حظُر يُطبَّق ما وعادًة الواحدة. املرة يف ألياٍم إليها

(ص٢٣).

الفرعية والطرق املستوطنات (5-4)

هو املحتلة، األرايض يف اإلقليمية السيطرة منظومة يف األهمية بالَغ عنًرصا َة ثَمَّ ولكنَّ
يف (وكذا وغزة الغربية الضفة يف أُِقيمت التي الخالصة اليهودية «املستوطنات» مجموعة
لعبت، قد «املستوطنات أن نيومان ديفيد ويؤكد .١٩٦٧ عام منذ الجوالن) مرتفعات
والفلسطينية اإلرسائيلية األرايض بني الحدود تعيني يف جوهريٍّا دوًرا تلعب، تزال وال
.(٦٣٥ ،٢٠٠٢) ال» أم قانوني أساٍس عىل بُنِيت قد كانت إذا ا عمَّ النظر برصف املنفصلة،
خاصًة اإلرسائيلية، الرشطة تدخلت وقد الغربية، الضفة نصف من أكثر إرسائيل وتملك
االستعمار يف العرشين، القرن تسعينيات خالل متسارٍع نحٍو وعىل ١٩٧٧ عام منذ
عام يف اإلرسائيليني. «املستوطنني» ل جيوب بناء خالل من املحتلة لألرايض املدني
عام وبحلول الغربية، الضفة يف مستوطنات يف يعيشون إرسائييل ٥٠٠٠ كان ،١٩٧٧
الغربية الضفة يف مستوطنة ١٣٧ يف يعيشون إرسائييل ألف ٢٠٠ من أكثر كان ٢٠٠١
ِقبل من يقام املستوطنات هذه من العديد وكان غزة. قطاع يف مستوطنات وسبع
إنجيلية أسماء (وهي والسامرة يهودا «اسرتداد» بأيديولوجية مدفوعني دينيني أصوليني
واحدة نوم غرفة من فيالت عن عبارة منها والبعُض ١٩٨٥)؛ (نيومان الغربية) للضفة
مثل منها، والبعض أبيب؛ تل أو القدس يف يعملون الذين لإلرسائيليني يوميٍّا للمرتحلني

ذاتها. حد يف حرضيٍة مدٍن عن عبارة أدوميم، معاليه
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عىل «حقائق تأسيس يف الهدف يكمن االنتداب، قبل وما االنتداب عهود يف كما
«كانت ليرتسدورف: توماس أدوميم، معاليه مستوطنة مصمم قال فكما األرض»؛
أن األرض»؛ عىل «االستيالء هي الوقت ذلك يف والسامرة يهودا يف املتَّبَعة االسرتاتيجية
الفكرة كانت عديدة. تالٍل عىل الناس بعض بتوطني ممكنٍة مساحٍة أكرب عىل تستويلَ
امتلكت املحتلة، األرايض داخل مستوطنني وضعنا كلما أنه هي ذلك خلف الكامنة
بالفعل كنَّا ألننا الدائمة؛ الدولية الحدود تعيني وقت يحني األرضحني من مزيًدا إرسائيل
وحظر اإلغالق عمليات منظومة أن والواقع .(١٥٢ ،٢٠٠٣ طويل (تمري هناك» موجودين
املستوطنني؛ ملصلحة موجودة بأنها رصيٍح نحٍو عىل تُربَّر ما غالبًا والتصاريح التجوال
يف لتسبُّبهم روتينيٍّ نحٍو عىل غزة يف الفلسطينيني من اآلالف مئات إيقاف يتم ثَمَّ ومن

نيومان: ديفيد ويكتب املستوطنني. من آالف بضعة ومضايقة إزعاج

مستوطناٍت إقامة فإن املصطلح، استخدام يف الحذَر اإلرسائيليون يتوخى بينما
خاللها من يتم التي املشهد استعمار عملية من جزءًا يَُعدُّ النحو هذا عىل مدنيٍة
أولئك و/أو املهيمنة السلطة ِقبل من املدى طويلة لسيطرٍة األقاليم إخضاع
سكاٍن بزرع هذا ويتحقق املستقبل. يف وهيمنٍة دولٍة إقامة إىل يتطلَّعون الذين
باألرض باالرتباط إحساٌس لديهم ينمَو وأن يستقروا أن ع املتوقَّ من مدنيني
تدرك سوف املجتمعات هذه داخَل تُوَلد التي املستقبلية واألجيال الجدل. محل

.(٦٣٦ ،٢٠٠٢) الطبيعي» «موطنهم بوصفها األرض هذه

املقام يف فهي معقدة؛ إقليميٍة اسرتاتيجيٍة داخل متعددًة أدواًرا املستوطنات تلعب
األرايضاملحتلة. عرب منترشٍة ألرضإرسائيل اإلقليمية للحدود متجاوزٍة بذوٍر بمثابة األول
بعنوان تقريرها يف اإلرسائيلية اإلنسان لحقوق بتِسِلم منظمة تورد كما املثال، سبيل عىل

الغربية»: الضفة يف اإلرسائيلية االستيطان سياسة األرض: «انتزاع

أينما املحتلة، األرايض يف الواقع يف يهوديٍّ وأي إرسائييل، مواطٍن أي يخضع
العسكري القانون لسلطة وليس اإلرسائييل، املدني القانون لسلطة يكون، قد
اإلقليمي، أو املحيل مجلَسهم املستوطنون فينتخب األقاليم؛ هذه عىل املطبَّق
القومي، والتأمني الرضائب، ويدفعون الكنيست، انتخابات يف ويشاركون
إرسائيل تمنحها التي االجتماعية الحقوق بجميع ويتمتعون الصحي، والتأمني

(٥٢ ،٢٠٠٢) ملواطنيها.

180



فلسطرائيل مصطلح تحليل

يف هم بينما أهميٍة ذا ا حدٍّ عربوا قد باعتبارهم اإلرسائيليني إىل يُنَظر ال أخرى، بعبارٍة
األخرضعىل الخطُّ بهم يحيط ما ودائًما «الداخل»، ب فعليٍّا يزالون ال فهم األرايضاملحتلة؛
االستيطان جيوب دخول من ممنوعون الفلسطينيني أن نذكر ألْن بحاجٍة ولسنا ما. نحٍو
تحوي قد السكان القليلة املستوطنات حتى بأنه بتِسِلم منظمة وتفيد عماًال. بصفتهم إال

املحتلة: األرايض من شاسعًة أجزاءً

ضخمًة شاغرًة مساحاٍت اإلقليمية للمجالس والوالية االختصاص مناطُق تضم
باملنطقة تتصل ال الغربية) الضفة مساحة من باملائة وثالثني خمسة (نحو
األرض احتياطيات املناطق هذه وتُشكِّل بعينها. مستوطنٍة بأي الخاصة
من الكثري ويُعَرف صناعية. مناطق إلقامة أو للمستوطنات، املستقبيل ع للتوسُّ
الضفة يف اإلقليمية للمجالس التابعة االختصاص مناطق داخل الكائنة املناطق
اإلرسائييل الدفاع جيش ِقبل من وتُستخدم نار»، إطالق «مناطق بأنه الغربية
«محميات بوصفها اآلن تُعَرف أخرى مناطق َة ثَمَّ العسكرية. للتدريبات

(٧٠ ،٢٠٠٢) التنمية. أشكال من شكٍل أي يُمنع حيث طبيعية»؛

محظوًرا يكون قد ع التوسُّ أن لدرجة فلسطينية، ببلداٍت فعليٍّا االستيطاني الحيز يحيط قد
سبيل عىل بتِسِلم، منظمة فتفيد بقوة. الشديد االزدحام يفاقم أن شأنه من وهذا فعليٍّا؛
لالِجِئني وُمخيََّمنْي قًرى ثمانَي تضم التي نابلس، مدينة من الحرضية «املنطقة بأن: املثال،
تنميتها تُعيق بمستوطناٍت تقريبًا الجهات جميع من املحاطة للمدينة تماًما متاخَمنْي
«كتلًة» تُشكِّل بحيث مرسومًة مستوطنٍة كلِّ حدوُد تكون قد .(٩٥ ،٢٠٠٢) وتطويرها»
املستوطنات. داخل «محصورة» الفلسطينية األرض تكون قد كذلك (ص٩٦). متاخمة
الذي الفلسطيني، املالك تخصُّ تزال ال قانونيٍّا فهي به؛ ح مرصَّ غري الجزر هذه عىل «البناء
.(٢٠٠٢ (وايزمان األحيان» أغلب يف إليها الدخول حرية — ذلك من الرغم عىل — له ليس

للعمودية الجغرافية السياسة (6-4)

تلك للمستوطنات، اإلقليمية واآلثار للوظائف وتكامًال شموًال الدراسات أكثر بني من
«سياسة كتاب يف خاصًة وزمالؤه، وايزمان إيال اإلرسائييل املعماري أجراها التي الدراسة
ووايزمان (سيجال اإلرسائييل» املعمار سياسة مدني: و«احتالل (٢٠٠٢) العمودية»
«املستوطنات التايل: النحو عىل للمستوطنات اإلقليميَة الوظيفَة وايزمان يصف .(٢٠٠٣
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«التعزيز من النطاق واسعَة شبكًة تصنع إنها فحسب، كنى للسُّ أماكن ليست اليهودية
تكتيكية. إقليميًة رقابًة يولِّد ما للدفاع؛ اإلقليمية الجيش خطة من جزءًا يَُعدُّ الذي املدني»،
جماليٍة واجهٍة داخل متواٍر واحدٍة ألرسٍة كمنزٍل العائلية، للحياة بسيٍط شكٍل ووجود
.(٢٠٠٢) اإلقليمية» السيطرة أهداف مع يتماىش الخرضاء؛ واملروج األحمر القرميد من

حيث: للمستوطنات الطبيعي التصميم يف اإلقليمية السيطرة مرشوع وينعكس

املشهد تأثريَ د يُوحِّ هنديسٍّ لنظاٍم وفًقا الجبلية املستوطنات شكُل يُشيَّد
بدوره يولِّد ما الرؤية»؛ شاملة «حصون عن يُسِفر ما املكاني؛ النظام مع
القرى عىل اإلطالل (يف السيطرة مختلفة: عديدٍة أهداٍف إىل تؤدي إطالالٍت
املرورية الطرق من العديد عىل اإلطالل (يف واالسرتاتيجية العربية)، والبلدات
الولوج وطرق املباِرشة البيئة عىل اإلطالل (يف النفس عن والدفاع الرئيسية)،
للمراقبة حرضيٍة برصيٍة كأدواٍت املستوطنات رؤية يمكن الجهات). ملختِلف

(٢٠٠٢) السلطة. وممارسة

للمستوطنات؛ الداخلية الهندسة يُكيِّف التحليل، من أدقَّ مستًوى عىل اإلقليمي، واملرشوع
الخارجية الدائرة عىل السهولة من قدٍر بأقىص الرؤية» الشاملة «الحصون مبدأ ي فيَْرسِ
الدائرة بيوت بني التي الفراغات مواجهة يف فتقع الداخلية، الدائرة أما البيوت. من
السكان عىل يفرض الخارج، نحو بإطاللتها القمم، حول للبيوت الرتتيب وهذا األوىل.
الخارج» وإىل الداخل «إىل اتجاهني: يف موجهة الجانبية)، الرؤية (وتعذر محورية رؤيًة
وايزمان فيكتب للمنازل؛ الداخيل التصميم يف حتى يتجىل املرشوع أن والواقع .(٢٠٠٢)

يتم: بأن تويص التصميم بشأن املعمارية التوجيهات أن

نحو املعيشة غرف وتوجيه الداخلية، العامة املنشآت جهة النوم غرف توجيه
أما املستوطنات، عورات تحمي الداخل إىل املوجهة فاإلطاللة البعيد؛ املشهد
نظام الرؤية أْمَلت لقد باألسفل. املنظر فتعرض الخارج إىل املوجهة اإلطاللة
للنوافذ. الصحيح الوضع إىل حتى وصوًال مستًوى، كل عىل وأسلوبه التصميم

(٢٠٠٢)

اإلرسائيلية. اإلقليمية السيطرة منظومة داخل أنفسهم املستوطنني أجساد تدمج وأخريًا
مختِلٍف مشهٍد عن تبحث التي املستوطنني، أعنُي فإن ال، أم سابقٍة معرفٍة عن «سواءٌ

182



فلسطرائيل مصطلح تحليل

وهذا .(٢٠٠٢) اإلرسائيلية للدولة وجيوسياسية» اسرتاتيجيٍة ألهداٍف «تُختطف» تماًما
التصنيف نموذج حدود يتجاوز مذهٍل نحٍو عىل د واملعقَّ ل املفصَّ اإلقليمي التكوين
سياسة وايزمان اه سمَّ ما يُشكِّل االستيطاني فالتجمع السيطرة؛ وفرض والتواصل

العمودية.
وهذه الفرعية»، «الطرق شبكة هو اإلقليمية السيطرة ملنظومة تكاميل عنرص َة ثَمَّ
تربط استخدامها) الفلسطينيني عىل (يحظر محدودة موصلٍة طرٍق عن عبارة الطرق
كيلومرتًا، ٣٤٠ عىل يزيد طول إلجمايل وتمتد باألخرى. منها وكالٍّ بإرسائيل املستوطنات
ذلك عن نتج وقد املحتلة. األرايض يف األرض من األفدنة آالف ُمصاَدرة عليها وترتب
اإلنتاجية ذات األخرى واألرايضالزراعية الزيتون وحدائق الفلسطينية البيوت مئات تدمري

النحو: هذا عىل الناشئة السياسية الطبوغرافيا وايزمان ويقرأ .(١٩٩٦ (ميان

الشبكات عن اإلرسائيلية املرور شبكات فصل إىل الفرعية الطرق تسعى
أبًدا. مًعا بالتقاطع لها السماح دون ذلك يتم أن ل ويُفضَّ الفلسطينية،
نفسه. املشهد تسكنان اللتني املنفصلتني الجغرافيتني تشابُك عىل تؤكد وهي
أغلب ويف مؤقت. بديٌل فصٌل يُقام الشبكتان، فيها تتقاطع التي النقاط ويف
الطرق أسفل باملرور للفلسطينيني للسماح صغرية ترابية طرق تُحَفر األحيان،
اإلرسائيلية العسكرية واملركبات الشاحنات عليها تندفع التي الواسعة الرسيعة
الذي الشخص أن «والواقع قائًال: بنفينستي مريون يكتب املستوطنات. بني
تجاَهَل قد نفٍق، أكرب يف األرض ويخرتق البالد، يف جٍرس أكرب عىل ل يتنقَّ
طريقه يف وهو وأنه رأسه، فوق توجد كاملًة فلسطينيًة بلدًة َة ثَمَّ أن حقيقَة
عىل ويسريون ءون يتجرَّ الذين السائقني بعض عدا عربي، أي يُصادف ال

(٢٠٠٢) اليهودي». الطريق

اإلقليمي التكوين وصف قد القدس، لعمدة سابق نائب وهو بنفينستي، أن والواقع
عربية.» وثالثة يهودية ثالثة أبعاد؛ ستة يف األبعاد ثالثي «حيز ل تصادم كعملية الناشئ
فإرسائيل السطح؛ تحت الحيز وإىل الجوي املجال إىل للعمودية الجغرافية السياسة وتمتد
الجوي املجال عىل هيمنتها وتستغل الغربية، الضفة فوق الجوي املجال عىل تسيطر
التي اإلعدام حاالت وتحديد الرقابة من شبكٍة إنزال أجل من الكهرومغناطييس والطيف

اإلقليم. أرض عىل تحدث
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للضفة الجوي املجال عىل كاملًة سيطرًة حاليٍّا اإلرسائييل الدفاع جيش يمارس
فلسطينية، دولٍة مفهوم عىل إرسائيل وافقت ديفيد، كامب معاهدة يف الغربية.
حلٍّ إىل ل التوصُّ سياق يف فوَقها الجوي املجال عىل بالسيادة طاَلبَْت أنها إال
السيطرة عىل إرسائيل أرصت ديفيد وكامب أوسلو مفاوضات أثناء ويف نهائي.
جديٍد شكٍل ِذْكر يَِرد مرٍة وألول دائم. حلٍّ أي سياق يف الباطنية املوارد عىل
أوسلو اتفاقية يف القومية، السيادة أساسيات تُفتِّت التي الباطنية، السيادة من

(٢٠٠٢ (وايزمان املؤقتة.

والجدار التََّماس منطقة (7-4)

العازل»، «الجدار هي اإلرسائيلية اإلقليمية السيطرة ملنظومة اإلضافات أحدث كانت
بريي ٢٠٠٣؛ ليفي ٢٠٠٣؛ كوك ٢٠٠٣ب؛ (بتِسِلم «الجدار» وبسيط واضٍح بتعبرٍي أو
ارتفاعه يبلغ الشائكة واألسالك والفوالذ الخرسانة من بناءٍ عن عبارة الجدار هذا .(٢٠٠٣
عرب كيلومرت ٦٠٠ من ألكثر يمتد سوف يكتمل وحني ،٢٠٠٢ عام يف بناؤه بدأ قدًما، ٢٥
(رابابورت النرويجية» املضايق من «رشيًطا الشكل يف يُشبه إنه يقال الغربية. الضفة
تُحَىص ال التي القرارات تعكس التي والحلقات واملنعطفات للتعاريج نظًرا (٢٠٠٣
دخول منع هو للجدار املعَلن والهدف البناء. ورشق غرب توطينه سيتم وَمن ما بشأن
األماكن بعض ويف األخرض، الخط يتبع ال الجدار ولكن إرسائيل، أرض إىل اإلرهابيني
الفلسطينيني من اآلالف عرشات سيكون منه االنتهاء يتم وحني املحتلة. األراَيض يخرتق
داخل تقع الجدار من الغربية الجهة ولكن األخرض، الخط رشق واقعني كاملة قًرى وعدة
سبيل عىل ٢٠٠٣ب). (بتِسِلم التََّماس» «منطقة ى يُسمَّ مفرٍط نحٍو عىل منتظٍم غري إقليٍم

الرشقية: وبرطعة الرشقية باقة فالحي الجدار يعزل سوف املثال:

لرشاء جنني إىل الذهاب أجل ومن الغربية، الضفة يف الفلسطينيني إخوانهم عن
متى واضًحا ليس حدودي، معٍرب الجتياز يُضطرون سوف ما، يشءٍ بيع أو
األساسية الخدمات عىل سيحصلون كيف أيًضا واضًحا وليس سيكون. وأين
عىل ستكون التي الفلسطينية، السلطة من الصحية الخدمات أو املدارس مثل
إرسائيل، وبني بينهم جدار هناك يكون لن وبينما الجدار. من اآلخر الجانب
نية توجد وال رشعيني، غري مقيمني باعتبارهم إرسائيل يف إليهم سيُنَظر فإنهم

(٢٠٠٣ (رابابورت إرسائيليني. مواطنني إىل تحويلهم أو لضمهم
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الغربية بالضفة الزراعية املنطقة من باملائة ٤٠ نحو أن املصادفة باب من وليس
القرى بعض أن كما الجدار. من اإلرسائييل الجانب عىل سيكون املائية مواردها وثُلُثَْي
عىل املزارعني من العديد منازل تكون وسوف الجدار، بفعل نصفني إىل تُشَطر سوف
نحٍو عىل محاطًة املنازل بعض وستكون اآلَخر. الجانب عىل وبساتينهم وحقولهم جانٍب
إال فتحها يمكن ال مغلقة بواباٌت للجدار وستكون ،(٢٠٠٤ (آرترش بالجدار كامٍل شبه

بأن: بتِسِلم منظمة وتفيد الجيش. أفراد بواسطة

التََّماس، منطقة يف يعيشون الذين العرشين سن فوق الفلسطينيني جميع
املدنية اإلدارة من دائم» إقامة «ترصيح عىل الحصول عليهم يتعنيَّ سوف
طلبُهم سيُقابَل الذين والفلسطينيون ديارهم. يف العيش مواصلة من لتمكينهم
اللجنة رفضت فإذا عسكرية؛ لجنٍة أمام قضيتهم يناِقشون قد بالرفض
الذين الفلسطينيني عىل يكون سوف بيوتهم. يغادروا أن بد فال االستئناف،
املدَِّعني حق إىل تُشري «وثائق تقديم التَّماس منطقة يف زراعيًة أراَيض يملكون
تقديم التماس منطقة يف الواقعة القرى يف املعلمني عىل وسيكون األرض»؛ يف
بوابٍة إىل التصاريح تشري أن بد وال معتمدون. معلمون أنهم تُثبت شهادات
يُسَمح التي اليوم من واألوقات الترصيح، حامل منها يَعُرب أن بد ال معينٍة
مركبٍة وإدخال التَّماس، منطقة يف املبيت أما باملرور. الترصيح لحامل خاللها
منفصلة. تصاريح فيستلزم املنطقة، داخل إىل بضائع ونقل املنطقة، إىل

٢٠٠٣ب) (بتِسِلم

حظائر العيشيف هو للفلسطينيني ى تبقَّ الذي الوحيد «اليشء رابابورت: مريون كتب وكما
بالقرب املستوطنات، يف شكٍّ بال بناؤها سيجري التي الصناعية املناطق يف والعمل ضخمة،

.(٢٠٠٣) الحظائر» إىل املؤدية الفتحات من

ختامية مالحظات (5)

منظومات أكثر من لواحدٍة األساسية املكونات من بعٍض َر تطوُّ الفصُل هذا تتبََّع لقد
مثاٍل تقديَم هو هدفه وكان اإلطالق، عىل ُوضع ُمركًزا إقليميٍّا طابًعا تتخذ التي السيطرة
السابقة. الفصول يف مناقشتها جرت التي املوضوعات من للعديد مفصٍل توضيحيٍّ
وتشغيلها؛ تكوينها، وإعادة اإلرسائيلية، اإلقليمية السيطرة منظومة تكوين سياق ويف

185



اإلقليم

(السيادة، الخطابية واألساليب األيديولوجيات من للعديد الجوهري الدور رؤية يمكن
بني والتفاعل اإلنسان)، حقوق الدينية، األصوليات االستعمارية، امللكية، القوميات،
الغزو، الطرد، اإلجالء، (الهجرة، والتنقل للتحرك املتعددة واملسارات اإلقليمية الهياكل
الدبلوماسية، األرايض، رشاء (عمليات املتباينة املمارسات من ومجموعة االحتالل)،
االنسيابي والتفكيك والرتكيب للقانون)، املخالف العنف القانوني، التفسري الحرب،
الدويل). اإلقليمي، القومي، املحيل، (املادي، والتجربة للتحليل «العمودية» للمستويات
من عدٍد من الباحثني مالحظات عىل التمهيدي املخطط هذا تقديم يف اعتمدُت وقد
هذا بها بدأ التي نيومان ديفيد كلمات نتذكَّر أن هنا بنا وحريٌّ والنشطاء، صات التخصُّ
أهمية مدى «يُبيِّنان «فلسطرائيل» ملصطلح اإلقليمي التحليل وبحث دراسة إن الفصل:
من «الخايل العالم هذا يف حتى للمكان، السيايس التنظيم لفهم اإلقليمي البُْعد بقايا

.(٦٣٢ ،٢٠٠٢) األقاليم» أصغر ويف واألقلمة» الحدود
وتشغيل بناء عىل ينصبُّ تركيزه إن إذ الجانب»؛ «أحادي شكٍّ بال العرض هذا إن
هذا ويَُعدُّ الفلسطيني. الشعب عىل وتأثريها اإلرسائيلية اإلقليمية السيطرة منظومة
الشعب يَُعدُّ ال فبينما هنا؛ نة املتضمَّ للسلطة الجذرية للتفاوتات نتاًجا األخص عىل
بداخلها ويموت يعيش التي األماكن تشكيل عن مطلٍق نحٍو عىل عاجًزا الفلسطيني
الدولة قدرة من بكثرٍي أقل بذلك القيام عىل القدرة هذه فإن اإلرسائييل، الشعب مع
البالغ باعتمادي ما نوًعا مخففة عريض «أحادية» أن غري واضح. نحٍو عىل اإلرسائيلية
اإلقليمية السيطرة منظومة منتقدي من واإلرسائيليني والنشطاء الباحثني تأويل عىل
واإلرسائيليني الفلسطينيني بني والرصاع أحبائهم. وحياة حياتهم تطوق التي اإلرسائيلية
الصهيونيني بني واملناقشات املجادالت يف تام) نحٍو عىل يكن لم (وإن ما حدٍّ إىل ينعكس
والراديكاليني والليرباليني، واملحافظني والعلمانيني، واملتدينني للصهيونية، واملناهضني
اإلنساني الوجود ظروف أقلمة إعادَة سيواصلون الذين اإلرسائيليني وشيوخ شباب من
والتشكيالت املتوسط. األبيض البحر من الرشقي الجنوبي للركن املتاخمة األرض يف
والخيانة، والفساد، والوحشية، والكراهية، الخوف، قوى تعكس اآلن القائمة اإلقليمية
ترسيخ إىل تؤدِّي تشكيالٍت خلق إىل كثريون يتطلع الصعوبات، من وبالرغم والتضحية.

اإلنسانية. والكرامة واالحرتام األمل وتدعيم
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استكشافاتإضافية

به ُمعرتَف هو مما تعقيًدا أكثر واإلقليمية اإلقليم أن إثباَت السابقة الفصوُل حاوَلت
إطار يف بفهمهما لنا تسمح التي السمات من عدد ذلك مع يوجد وأنه شائع، نحٍو عىل
اإلقليم إىل النظر يف مفيدة االختصاصات املتداخلة واملقاربة السياقات. من كبريٍة مجموعٍة
االختصاصات هذه من كالٍّ أن حني ويف مختلفة. زوايا من حوله وفيما خالله من والنظر
إضفاء إىل تؤدي ما غالبًا املحدودية الشديدة الرؤية فإن مفيدة، تأويليٍة بموارَد يُزوِّدنا
املتعلقة الكاشفة الرؤى عىل — عنها الخروج أو الحدود بتضييق — الغموض من نوٍع
وال دوليٍة حدوٍد عىل يقترص ال — رأينا حسبما — فاإلقليم األخرى؛ باالختصاصات
األقاليم، من محدوٍد غري عدٍد عرب الحياة غمار نخوض جميًعا فنحن ملنزل؛ أماميٍّ ِفناءٍ
وحواجَز حدوٍد تجنُّب أو تحديد يف ونشارك األقلمة، حاالت من له حَرص ال عدًدا ونقابل
وألن االجتماعي، والحيز واملعنى السلطة دمج عن تعبريات األقاليم وألن لها. حَرص ال
يف نشارك فإننا ثابتة؛ غريَ أو نزاٍع محلَّ أو عارضًة تكون ما غالبًا االرتباطات هذه
صفحات عرب أكدُت وكما عواملنا. تشكيل وإعادة بتشكيل تتعلَّق أبًدا تنتهي ال عملياٍت
حني يف ولكن اإلنسانية. الخربة أو للتجربة تكييفه هو اإلقليم يف ما أهمُّ الكتاب، هذا
كلٍّ موضع يتحدد اإلقليمي، التشكيل عمليات طريق عن حيواتنا جميع وتتشكل تُشكل
اإلقليمية تفرضها التي واملخارج املداخل من هائٍل بعدٍد يتعلق فيما مختِلٍف نحٍو عىل منا

عواملنا. عىل
تناُولها تم إذا مكتملًة تكون ال معامَلها حددُت التي االختصاصات املتداخلة واملقاربة
الرؤى من أكرب ملجموعٍة حيًزا تفرد كي أنه البديهي فمن كهذه؛ قصريٍة مقدمٍة يف
واكتماًال. دقًة أقل بصورٍة رؤيٍة كل مع بالرضورة التعامل يتم سوف االختصاصية،
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عًرصا باعتبارها الحالية الحقبة إىل إنصاًفا النظر يمكن الثاني، الفصل يف أُشري وكما
الباحثني، من املزيد تنظريها. وإعادة اإلقليمية حول للجدل بأخرى أو ما بدرجٍة ذهبيٍّا
النظرية املوارد من تنوًُّعا تزداد مجموعًة يجلبون االختصاصات، من أكرب عدٍد إىل املنتمني
أرشنا وكما مىض. وقٍت أي من أكثر باملوضوع الصلة ذات التجريبية الحالة ودراسات
تُكيِّف التي اإلقليمي التشكيل عمليات أن حقيقة عن ناتًجا هذا يكون أن يمكن أيًضا،
لفت هو املوجز الفصل هذا من والهدف واضح. هو كما التغريُّ عن تتوقف ال حياتنا
تَُعدُّ السياسية، الجغرافيا يف السابقة. الفصول يف تُناَقش لم التي املوارد بعض إىل االنتباه
للكتاب جيدًة تكميليًة إضافاٍت األخص عىل وستوري كوكس من كلٌّ ألََّفها التي الكتب
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صحيُحها — املعلومات بها تُنتَج التي الطرق يف عميًقا تغيريًا اإلنرتنت شبكة أحدثت لقد
من القدر هذا عىل اإلقليمية ألن ونظًرا واستهالكها. تداولها خاللها من ويتم — وخطؤها
التي اإللكرتونية املواقع من يُحَىص ال عدد هناك يكون أن املنطقي فمن واألهمية، التغلُغل
املحددة الحكومية الوحدات من آالٌف بدايًة، بأخرى. أو ما بطريقٍة املوضوع بهذا تتصل
معظمها أن فيه شك ال ومما اإلنرتنت، شبكة عىل وجود لها كبرية، أم كانت صغريًة إقليميٍّا،
فحص يف مفيًدا يكون قد منها البعض لكن مشكلة، باعتبارها اإلقليمية إىل ينظر ال
األمريكية الحدود وحماية الجمارك هيئة موقع فمثًال باإلقليم؛ املتعلقة الرسمية السياسات
اآللية حول املعلومات من هائٍل كمٍّ عىل يشتمل — الوطني األمن لوزارة تابعة هيئة —وهي
«مكتبات املوقع هذا يف لالهتمام إثارًة واألكثر .(www.cbp.gov) الحدودي للعمل العملية
يمكن التي التخفي» طرق صور و«مكتبة الحدود» حرس صور «مكتبة مثل الصور»،
الهجرة وزارة لدى وباملثل، األمريكي». الجبهة خط صور «مجموعة عرب إليها الوصول
(www.immi.gov.au) إلكرتوني موقٌع أسرتاليا يف األصليني والسكان األجانب وشئون
كما االحتجاز. ومرافق الحدود وحرس الرشعية غري الهجرة عن معلوماٍت عىل يحتوي
عىل بعينها؛ إقليميٍة نزاعاٍت عن معلوماٍت إىل للوصول أيًضا اإلنرتنت استخدام يمكن
وزارة تُقدِّمها وكشمري بجامو تتعلَّق تأويالٍت بني مقاَرنًة املرء يعقد قد املثال: سبيل
الباكستانية الحكومة تُقدِّمها التي وتلك (www.mea.jov.in) الهندية الخارجية الشئون
تَُعدُّ باكستان أن كما .(www.infopak.gov.pk/public/kashmir/kashmir.htm)
وهو ،krg.orgو akakurdistan.com مثل: اإللكرتونية املواقع من عدٍد موضوَع أيًضا

العراق. يف الكردستانية اإلقليمية للحكومة الرسمي اإللكرتوني املوقع
مواقع من عدٌد أيًضا يوجد الرسمية) شبه (أو الرسمية املواقع إىل وإضافًة
قد سابًقا، املبيَّنة نفسها األساليب والستخدام الرسمية. السياسة تتحدَّى التي الدعم
،(http://www.humaneborders.org) بوردرز هيومان بني مفيدًة مقاَرنًة املرء يعقد
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األمريكية الحدود يَعُربون الذين لألشخاص اإلنسانية املساعدات تُقدِّم مؤسسة وهي
ريسكيو رانش مؤسسة وبني الهجرة»)، معادلة من املوت نُخرج أن («ينبغي املكسيكية
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التسلح؟» درجات
أسرتاليا سياسة إىل بالنسبة املهمة املنظمات من عدد يوجد باملثل،
أسرتاليا رفيوجيز مؤسسة املثال: سبيل (عىل اللجوء وطالبي الالجئني حيال
ومجلس ،(ausref.net) األسرتالية الالجئني وجمعية ،(refugeesaustralia.org)
املتنازعة املواقف عىل االطالع يمكن (.(refugesaouncil.org.au) األسرتايل الالجئني

اإلنرتنت. شبكة عىل اإلقليمية القضايا من عدٍد بشأن
تُناِسب التي املفيدة اإللكرتونية املواقع من عدد يوجد أكثر، علميٍّ منظوٍر ومن
الحدودية األبحاث مركُز فيمتلك املعلومات؛ من وفرٍي كمٍّ إىل الوصول ل وتُسهِّ املوضوع
(www.ru.nl/ncbr) إلكرتونيٍّا موقًعا هولندا يف نايميخن بجامعة الجغرافيا لقسم التابع
األخرى الروابط من العديد به ويوجد ستاديز»، بوردر أوف «جورنال إىل الوصول يتيح
دراسات شبكة تملكها التي تلك األخرى األكاديمية اإللكرتونية املواقع بني ومن املفيدة.
الجغرافية السياسة أبحاث ومركز ،(www.crossborder.ifg.dk) الحدودية األبحاث
واألقلمة العوملة دراسة ومركز ،(www.soas.ac.uk) لندن بجامعة الدولية والعالقات
الحدود أبحاث ومركز ،(www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr) واريك لجامعة التابع
به األخري وهذا ،(www.qub.ac.uk/cibr) بلفاست يف كوينز لجامعة التابع الدولية

خاصة. أهمية ذات روابط
املقارنات، عقد ألغراض اإلنرتنت مصادر من عامٍّ نوٍع إىل اإلشارة بنا تجدر
املعارضة البديلة «املواقع هو لها وصٍف أفضل يكون قد التي املواقع تلك يشمل وهو
مثل: والتعدِّي، واالستكشاف للتسلُّل ج تُروِّ التي املواقع تشمل املواقع وهذه لإلقليمية»،
عدد يراها محظورة مناطق «ارتياد هو (االستكشاف www.urban_exploration.com
إىل («الذهاب www.infiltration.orgو إثارتها»)، رس هو وهذا الناس، من للغاية محدود
املوقع (وهذا www.thederilectsensation.comو إليها»)، تذهب أن يُفرتَض ال أماكن
ملرشوعاٍت روابط عىل تحتوي ما كثريًا املواقع وهذه املتاهة»). من بالتحرُّر «َمعِنيٌّ
اغتصاب حول تدور وهي الذِّْكر، تستحق أخرى مواقع َة ثَمَّ أيًضا العالم. أنحاء يف مشرتكٍة
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(قاِرْن www.squat.netو www.squat.freeserve.co.uk مثل: املمتلكات، أو األرايض
تشمل: لإلقليمية معارضة أخرى مواقع وهناك .(www.landlordzone.co.uk ب هذين
www.borderwatch.netو www.antimedia.net/xborderو www.noborder.org
للمواقع العابرة والطبيعة اإلنرتنت طبيعة إىل استناًدا وبالطبع، .www.contrast.orgو
أيدينا. بني الذي الكتاب نرش عند مرجعيٍة أهميٍة ذاَت القائمة هذه تصبح ربما البديلة،
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