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Executive Summary
After the current Intifada erupted in September 2000, the Israeli authorities imposed
restrictive measures on the movement of the Palestinian people and goods within the
cities of the West Bank and Gaza Strip as well as with the outside world. Israeli
authorities established hundreds of roadblocks, checkpoints, gates, earth mounds,
earth walls, trenches, and observation towers at city entrances and various locations in
the West Bank. In addition, the paper presents the impact of other road measures.
These measures restricted the movement of the Palestinians and created a devastating
impact on the transport sector, as well as other sectors and the Palestinian economy.
The number, location, and severity of all these measures varied over time and
location, and are still changing at the time of preparing this report.
This study aims at evaluating the impacts of the current Israeli road measures on the
transport sector in the West Bank. The evaluation of the impacts presented in this
study was based on published documents (reports, studies, and statistics), field
observations, and questionnaires.
Several studies and surveys concluded that the trip time and length had drastically
increased by more than three times at various locations compared to conditions before
Israel imposed these measures. The rate of damaged goods had consequently
increased at some border points. Several studies estimated the direct and indirect
damages of the Israeli Defense Forces actions on the transportation sector, as well as
other sectors, and concluded that the damages were massive. The cost of doing
business in the Palestinian territories has become very high, and the competitiveness
of the Palestinian economy has become very low.
In various occasions, Israel indicated that these measures were eased. However,
results of recent field interviews of drivers and passengers showed that approximately
half the people experienced an increase in their trip time and length by more than
three times as it used to be. Travel cost has increased accordingly.
In 2002, Israel started constructing the Separation Wall with an approximate length of
670 km that surrounds the West Bank, and isolates communities and divides cities on
both sides of the Wall. The impact of this Wall on Palestinian life is also enormous. It
isolates communities and rich agricultural lands behind it (within the Israelicontrolled area), restricts farmers from using their land and harvesting their crops, and
prevents the continuity of Palestinian lands in the West Bank, thus creating isolated
enclaves of Palestinian societies. Access to these areas is very restricted and through
special permits, which are issued by the Israeli authorities with restriction.
Furthermore, about 46% of the total Palestinian national road network will fall behind
the Wall, and the sustainability of the transport systems in these areas is impossible.
Israel declared a new road plan, which creates three types of roads in terms of their
access to the Palestinians, and will divide the West Bank. The road types are: "sterile
roads" where Palestinian traffic is completely prohibited, roads where Palestinians
require special permits, and roads with restricted access. The "forbidden road regime"
applies only to Palestinians. Israeli vehicles are allowed to travel freely along these
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roadways. Permits for Palestinians to travel on restricted roads are issued at the sole
discretion of the Israeli security establishment. The new road will also include
constructing under or over passes at the junction of Israeli and Palestinian roads. This
plan will significantly increase trip length and time by at least three to four time its
original time and length.
The new road plan will prevent the Palestinian from using more than 40 roads or road
sections. This plan lacks any transportation or environmental logic, as it will lead to
creating two parallel and separate road networks. The proposed road plan will ensure
the continuation of Israeli settlements in the West Bank, even the small ones, at the
cost of establishing a Palestinian State with a national depth of roads and lands. The
roads that are proposed for Palestinian use will be mainly the existing or new
secondary roads that have modest design standards and limited capacity.
Furthermore, the Israelis have recently started strict isolation of the Jordan Valley
area by restricting access to the Palestinians through established checkpoints and the
"forbidden road regime." The Jordan valley is the main agricultural production area
for the Palestinian West Bank, and the agricultural sector is the main sector of the
Palestinian economy. This will have a devastating impact on the Palestinian economy.
The long time neglect of the road network during the occupation period, the Israeli
invasion to the Palestinian cities and its subsequent destruction of the roads and
transport facilities, and the weak Palestinian road maintenance program have rapidly
deteriorated road conditions in the last few years. In additions, Israeli authorities have
frequently denied permission for the Palestinians to maintain roads that are not
currently under the Palestinian jurisdiction. Various road defects have become
common within the road network. The severity of these distresses in several locations
created sever riding discomfort, safety hazards, increased vehicle deterioration and
maintenance cycle rate, and caused eventual functional and structural failures of the
road pavements. It has also resulted in an increase in travel time.
The current Palestinian road maintenance program is much less than the needs in this
sector. Despite some efforts that aimed at rehabilitating and maintaining the road
network, which were mostly by international donor support, much greater support is
still needed in this regard to compensate for the maintenance backlog and repair the
recently damaged roads.
It is evident that the direct cause of the current Palestinian economic crisis is the
Israeli closures and measures imposed on the Palestinian people and goods in the
West Bank and Gaza Strip. These have resulted in severe adverse impacts on almost
all Palestinian sectors, including the transport sector. Therefore, intensive efforts
should be made through the international community to remove these Israeli
obstacles. The Palestinian National Authority (PNA) through its relevant ministries
should activate their role in the repair of road damages, the road maintenance
program, the allocation of sufficient fund within its budget to support these programs,
and guiding the international donor community to get more involved in the transport
sector. The donor community should establish a balance in their financial support
between the infrastructure sectors (including transportation) and the social sectors.
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األنماط الجديدة لإلجراءات اإلسرائيمية عمى الطرق وأثرها عمى قطاع النقل
والمواصالت

د .خالد الساحمي ،استاذ مشارك
مركز أبحاث البناء والمواصالت
قسم الهندسة المدنية

 .1مقدمة

جامعة النجاح الوطنية  -نابمس

اء كان ذلك في العصر القديم أم الحديث .ففي
ال يخفى عمى أحد أهمية قطاع المواصالت في تطور أي دولة سو ً
العصرر الحرديث ،لعبرت برربكات الطرر الردور اسساسري فري التررابط الرا ارفري بررين الترمعرات المختمفرة ،وأصرربحت
تبكل مظه اًر من مظاهر الحضرار لهرذا الردول .ويمعر

قطراع المواصرالت دو اًر كبير اًر فري الاراتا القرومي اارمرالي

لمرردول المتطررور  ،حيررث يبرركل اسرربة  %22تقريب راً فرري الواليررات المتحررد اسمريكيررة ،عمررى سرربيل الم ررال .وقررد حرراز

قطاع المواصالت في العقدين اسخرين عمى أكبر مخصصات الميزااية اسمريكيرة ،بعرد الميزاايرة العسركرية( .)1أمرا
في اسراضي الفمسطياية ،فقد كان هذا القطاع مهمالً ببكل عام خالل ساوات االحتالل ااسرائيمي ،وقد بكل هذا
القطرراع مررا اسرربت  %4.2مررن الارراتا القررومي اارمررالي الفمسررطياي فرري عهررد السررمطة الوطايررة الفمسررطياية فرري عررام

.)2(2222

وأدى إهمرال هرذا القطراع خرالل سراوات االحرتالل إلرى ظهررور العديرد مرن المبراكل فري بربكات الطرر الفمسررطياية.
مع ذلك فقد كان هااك تحوالت عديد طرأت عمى ببكة الطر بسب

التطرور الطبيعري مرع الرزمن ،وكرذلك بسرب

التقمبررات السياسررية لمماطقررة ،فقررد كرران هارراك التطررور البسرريط اسرربياً فرري برربكة الطررر داخررل المرردن اتيرررة أعمررال

البمرديات المختمفررة م ررل فررت بروارع فرعيررة رديررد أو صريااة البروارع القائمررة .وأمررا التحروالت اسكبررر ،فكااررت تتركررز

خررارج مرردن الضررفة الاربيررة وقطرراع اررز  ،حيررث قامررت سررمطات االحررتالل ااس ررائيمية بقابرراء طررر التفافيررة وطررر
أخرى لممستوطاات ،أابأت خصيصاً لخدمة ااسرائيميين والمستوطاين ،عمى حسا

اسراضي الفمسطياية.

وقررد بماررت اسرربة الطررر االسررتيطااية وطررر المسررتوطاات مررن مرمرروع أط روال برربكة الطررر الوطايررة الفمسررطياية

ح روالي  %35فرري عررام  .)2(2224وقررد امتررازت هررذا الطررر بالمواصررفات الهادسررية والتصررميمية والصرريااة الريررد ،
مقاراة بببكة الطر الفمسطياية المهممة.
وبعرد إابرراء السرمطة الوطايررة الفمسررطياية عقر

رر تطرور عمررى بربكات الطررر  ،لكررن
اتفاقررات أوسرمو عررام  ،1994طر أ

حرررم االحتيارررات كرران أكبررر بك يررر مررن حرررم اسعمررال الترري افررذت فرري هررذا المرررال .وقررد تعمقررت مبرراكل برربكات
الطررر الفمسررطياية فرري أعقررا

اارردالع ااتفاضررة اسقصررى عررام  ،2222ومررا تبعهررا مررن ارتياح رات إس ررائيمية لممرردن

الفمسطياية واعاد احتالل معظم مدن الضفة الاربية عام  ،2222وكذلك اارراءات القائمة حتى الوقت الحاضر.
ففرضت السمطات ااسررائيمية إررراءات إاالقرات وقيرود عمرى الطرر ومرداخل المردن أ ررت ببركل كبيرر عمرى حيرا
المواطن الفمسطياي في بتى المراالت .وأضافت السرمطات ااسررائيمية إلرى رممرة ااررراءات ،رردا اًر حرول الضرفة

الاربيررة أسررمت رالررردار اسماررير ،بيامررا اتف ر عمررى تسررميت رررردار الفصررل العاصرررير .وظهررر مررؤخ اًر فرري وسررائل
ااعررالم خطررة إس ررائيمية رديررد لمطررر الفمسررطياية يررتم مررن خاللهررا تحديررد مسررارات خاصررة لمفمسررطيايين ،وأخرررى
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لإلسرائيميين ،وما يميز الطر التي خصصت لمفمسطيايين أاها أطول بك ير من الطر اسصمية التي ترربط المردن
والترمعات الفمسطياية مع بعضها.
لقد كان لكل هذا اارراءات العديد من اآل ار السمبية عمى المرتمرع الفمسرطياي واالقتصراد الفمسرطياي وعمرى كافرة

القطاعررات ،ولع ررل م ررن أك ررر هررذا القطاع ررات تض ررر اًر قط رراع الاقررل والمواص ررالت ،حي ررث أن اااالق ررات والحر روارز

والسواتر الترابية حدت من حركة المواطاين والبضائع ،وما يترت

عمى ذلك من عواق

سمبية.

 .2هدف الدراسة
تهدف هذا الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أ رر ااررراءات ااسررائيمية الحاليرة عمرى قطراع الاقرل والمواصرالت فري
الضفة الاربية ،من حيث حركة المواطاين والبضائع ،والزياد في زمن السفر وطول مسرافة الررحالت وتكمفرة الاقرل
وزياد مستمزمات صيااة المركبات وصيااة الطر  ،هذا بااضافة إلى اسضرار المبابر لمطر والمركبرات ،وربرط
هررذا باسبعرراد ااقتصررادية عمررى اس ارضرري الفمسررطياية .وتهرردف الد ارسررة كررذلك إلررى تسررميط الضرروء عمررى السياسررات

ااسررائيمية الرديرد فيمرا يتعمر براارراءات عمرى الحروارز والطرر  ،وااتبرار امرط مأسسرة هرذا ااررراءات ،وكررذلك

وضع ببكة الطر الفمسطياية ومستمزمات المرحمة القادمة من حيث متطمبات الصيااة واعاد التأهيل.

 .3وصف عام لشبكة المواصالت
مع أا ال يورد تصايف معتمد ورسمي لببكة الطر الوطاية الفمسطياية ،إال أا يمكن تقسيم الطر الفمسطياية
باالعتماد عمى دراسات سابقة وخبرات محمية ودولية إلى طر رئيس واقميمية ومحمية معبد ومحمية اير معبد
(زراعية) .تتكون ببكة الطر الفمسطياية في الضفة الاربية من  2248كم موزعة كالتالي 489 :كم طرقاً

رئيس  634 ،كم طرقاً إقميمية 1125 ،كم طرقاً محمية معبد  ،هذا بااضافة إلى أك ر من  2222كم طرقاً

زراعية ،يضاف إلى ذلك حوالي  1218كم من الطر رااسرائيميةر – الطر االتفافية وطر المستوطاات –
التي أابئت خصيصاً لخدمة ااسرائيميين والمستوطاين (.)2

تصل ببكة الطر الفمسطياية بكافة أصاافها بين المدن والقرى والمخيمات في الضفة الاربية وقطاع از وتتوزع
ببكل مقبول ،بالرام من أن حالتها الهادسية اير مقبولة .وتمبياً مع الطبيعة الرارافية لمبالد ،فقن محاور

الطر الرئيسية هي إما محاور بمالية-راوبية أو برقية-اربية .أما بالاسبة لمطر ااقميمية ،فهااك ستة محاور

بمالية-راوبية في الضفة الاربية موزعة بين المااط

المختمفة .أما الطر المحمية فتاتبر في كافة ااحاء
()3

الضفة الاربية وبالقر من القرى والترمعات السكااية الفمسطياية خارج المدن .
ويستخدم الفمسطيايون في تاقمهم الطر القائمة ماذ زمن قديم ،والتي هي في حالة هادسية اير مقبولة،
ويستخدمون كذلك الطر االلتفافية التي أابأها االسرائيميون حدي اً ،والتي هي في حالة ريد رداً.
لقد اتا عن إاباء ببكة طر رإسرائيميةر داخل الضفة الاربية وقطاع از وررود ترداخل واضر برين بربكة الطرر
المخصصررة لمفمسررطيايين والترري يسررم لهررم باسررتخدامها دون قيررود ،وبرربكة طررر لإلسررائيميين والمسررتوطاين ،حيررث
يماع الفمسطيايون من استخدامها أو يخضعون لقيود تحدد من استخدامهم لها.
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وحيث كان هدف السمطات ااسرائيمية مرن إابراء بربكة الطرر المخصصرة لإلسررائيميين تعزيرز الوررود ااسررائيمي
واالستطيااي داخل الضفة الاربية وقطاع از  ،وكرذلك الفصرل برين طرر ااسررائيميين والفمسرطيايين ،فقرد ارتا عرن
ه ررذا الت ررداخل ،االس ررتيالء عم ررى اس ارض رري الفمس ررطياية وتحوي ررل مس ررارات الط ررر القائم ررة لتعط رري اسفض ررمية لمط ررر

ااسررائيمية (مرن حيرث الموقرع وطرول مسرافة السرير ،عمرى سربيل الم رال) .وفري بعرض اسحيران ترم فصرل الطرريقين

عمودياً (طري عموي لإلسرائيميين وآخر سفمي لمفمسطيايين).

 .4التحوالت التي طرأت بعد االنتفاضة
ماذ اادالع ااتفاضة اسقصى في أيمول  ،2222بدأت السمطات ااسررائيمية بفررض إررراءات عمرى الطرر ومرداخل
المدن أ رت ببكل كبير عمرى حيرا المرواطن الفمسرطياي فري برتى المرراالت .فقرد أقامرت سرمطات االحرتالل العديرد
من الحوارز حول المدن الفمسطياية وأامقت معظم الطر الرئيسرة الرابطرة برين المردن فري الضرفة الاربيرة ،وكرذلك
ماعت الفمسطيايين من استخدام ك ير من هذا الطر  ،هذا بااضافة إلى إارال المردن وعمرى فتررات مختمفرة .وقرد
تراوحت حد هذا اارراءات من فتر إلى أخرى ومن مكان إلى آخر .وأك ر ما يميرز هرذا ااررراءات هرو التذبرذ
في مستوى بدتها أو مكااها من وقت إلى آخر ،خاصة الحوارز الاير ابتة.

لقررد كرران الرردافع اسمارري هررو السررب

المعمررن مررن قبررل السررمطات ااس ررائيمية لم ررل هررذا اار رراءات ،ولكررن المررتفحص

لم ل هذا اارراءات يستاتا أن هذا يبكل رزًء بسريطاً لم رل هرذا ااررراءات ،حيرث يسرم الرريش ااسررائيمي فري
بعررض اسحيرران لممرواطاين الفمسررطيايين بااللتفرراف مررن حررول الحررارز بطررر قررد تطررول قمرريالً أو ك ير اًر ،وكررذلك يقرروم
الرريش ااسررائيمي برقاال بعررض المرداخل وترررك مرداخل أخرررى لممردن دون إاررال  ،ممرا يردحض االدعراء اسمارري

ااسررائيمي لم ررل هرذا الحروارز .لكرن الفمسررطيايين عمرى قااعررة كبيرر أن معظررم هرذا الحروارز قرد وضررعت لمتضرريي
عميهم ارتماعياً وافسياً واقتصادياً ،مما قرد يرؤدي إلرى التقميرل مرن حررم مطالر

المرواطن الفمسرطياي ،وبالترالي إلرى

االستسالم والقبول بالعروض السياسية المطروحة.

وتقوم هذا الحروارز كرذلك بعمميرة فصرل واضرحة لماراط الضرفة الاربيرة ،يضراف إلرى ذلرك أن م رل هرذا الحروارز
واسررتمرارها تعمررل عمررى ترسرريم أمررر واقررع عمررى الم رواطن الفمسررطياي ،حيررث تقرروم هررذا الح روارز الماتبررر فرري أاحرراء
عديد من الضفة الاربية وقطاع از بعممية فصل الطرر التري يسرمكها ااسررائيميون عرن مسرار الفمسرطيايين .كرل
ذلررك عمررى حسررا
حسا

اس ارضرري الفمسررطياية ،حيررث يررتم االسررتيالء عمررى أ ارضرري فمسررطياية لتررأمين ذلررك ،وكررذلك عمررى

وقت وعااء وتكاليف إضافية كبير عمى المواطن الفمسطياي .يضاف إلى ذلك أن العديد من هذا الحروارز

أصبحت أقر ما يكون من المعبر الحدودي الدولي ،من حيث الترهيزات والتدقي والتفتيش واارراءات.

اختمفت أاواع القيود التي فرضتها السمطات ااسرائيمية عمى حركة الفمسطيايين والبضائع .وفيما يمي عرض
ساواع هذا القيود (يبين ردول رقم  1أاواع وأعداد هذا الحوارز).


الحروارز ال ابتررة والترري تتركررز عمررى مررداخل المرردن وتتوارررد عميهررا قروات مررن الررريش أو حرررس الحرردود وببرركل
مستمر ،والعديد ماها مرهز بأرهز تفتيش وتدقي الكتروايرة وأبروا

دوار بقضربان حديديرة تسرم بمررور كرل

مواطن عمى حدى .ويتم عمى هذا الحروارز التردقي فري البطاقرات البخصرية لممرواطاين ومتراعهم ،وال يسرم
بمرور ا لمركبات الفمسطياية (البضائع والركا ) إال من كان يحمرل تصرري مررور مرن السرمطات ااسررائيمية.
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واالبراً مررا يتعرررض المرواطاين لممضررايقات والتررأخير الكبيررر عمررى م ررل هررذا الحروارز ،وفرري أحيااراً أخرررى يماررع

المواطاون من المرور أو يتم احتراز بعضرهم .والهردف الواضر مرن هرذا الحروارز هرو فصرل المردن الرئيسرة

عررن محيطهررا ،وضرربط الررداخل والخررارج ماهررا واليهررا .ومررن الحروارز ال ابتررة المعروفررة حررارز حروارا وبيررت ايبررا

وقماديا وايرها.

جدول ( :)1ممخص الحواجز اإلسرائيمية في الضفة الغربية ()2005/3
المحافظة

نقاط تفتيش

Governorate

Checkpoint

نقاط تفتيش
جزئية

كتل

بوابة

كتل

جدران

اسمنتية

حديدية

ترابية

ترابية

Partial
Checkpoint

Road
Block

Road
Gate

Earth
Mound

Earth
Wall

خنادق

أبراج مراقبة

المجموع

Trench

Observation
Tower

Total

راين

4

1

11

1

6

2

5

2

32

طولكرم

2

2

5

2

13

2

3

1

24

اابمس

8

3

18

8

47

12

23

6

123

طوباس

2

2

2

2

2

1

1

2

6

سمفيت

2

2

18

2

9

2

3

2

36

قمقيمية

2

1

3

3

2

2

2

2

13

القدس

8

2

6

1

28

2

2

1

44

أريحا

3

2

4

3

1

2

3

4

18

رام اهلل

6

2

22

9

49

1

4

9

102

بيت لحم

9

2

5

2

27

4

6

7

60

الخميل

11

2

24

22

122

17

7

15

196

المجموع

57

7

118

51

282

35

55

49

654

* المرجع :مكتب تنسيق الشؤون االنسانية – األراضي الفمسطينية المحتمة)4(2005 ،


إاالقررات طررر حيررث يررتم إاررال الطري ر بكت رل اسررماتية تماررع مرررور المركبررات .وتهرردف هررذا الح روارز إلررى

إاال تمك المسارات والتي قد تربط بارعاً فرعياً بآخر رئيسي ،مما يضطر الفمسرطيايين لمرروء إلرى مسرارات

بديمة االباً ما تكون أطول مسافة ووقتاً .وياتبرر م رل هرذا الاروع مرن الحروارز ببركل كبيرر فري أاحراء مختمفرة

من الضفة الاربية.


بوابررات حديديررة :حيررث يررتم إاررال الطرير ببوابررات حديديررة تكررون مامقررة معظررم اسوقررات بأصررفاد حديديررة ،وال
تتطم

ورود مسرتمر لمقروات ااسررائيمية ،حيرث يقروم الرارود بالتردقي عميهرا برين الحرين واآلخرر .والهردف مرن

هذا الحوارز هو عممية فصل وتقطيرع اسرتم اررية السرير عمرى هرذا الطرر  ،حيرث يضرطر المرواطن السرتخدام

أك ر من وسيمة اقل لممررور عبرر هرذا الطرر  ،وسريمة اقرل حترى أحرد طرفري البوابرة ،ووسريمة أخررى لاقمر مرن
الطرف اآلخر .ومن أبهر هذا البوابات بوابة عابتا.


كتل وردران ترابية يقوم الريش بققامتها عمى مداخل القرى عاد اتصالها بالطر الرئيسة أو داخل المدياة أو
القريرة أو عاررد الطرر الزراعيررة ،ويماررع الفمسرطيايون مررن إزالتهررا .وتقروم هررذا الحروارز بمارع سررير الفمسررطيايين
عمى الطر اسصمية ،وبالترالي يضرطرون لمرروء إلرى مسرارات بديمرة طويمرة ،واالبراً مرا تكرون أقرل ترأهيالً مرن
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الطر اسصمية .وهذا الاوع من الحوارز هو اسك ر ااتبرا اًر حيرث يبركل مرا يقرار اصرف الحروارز الماتبرر

بأاواعها المختمفة (أاظر الردول (.))1


خااد يتم حفرها لمفصل بين الطر الفرعيرة والرئيسرة وفري العديرد مرن الطرر الترابيرة ،وذلرك لتحديرد خطروط

سررير الفمسررطيايين ،أو لقطررع السررير فرري الطررر البديمررة الترري يسررتخدمها الفمسررطيايون ،وكررذلك إعاقررة خطرروط
الطر الزراعية وما يترت

عمى ذلك من أضرار اقتصادية .ويتم حفر الخااد بعم وعرض كبير بحيرث ال

يمكن لممركبات عبورها .ويستطيع الببا

دون كبار السن والصاار وأصرحا

االحتياررات الخاصرة عبورهرا

مبياً.


أبراج مراقبة توضع عاد اقاط االباً ما تكون عمى أطراف المدن .واالباً ما تستخدم هذا اسبراج كاقاط تدقي



الحوارز الترارية ،حيث تم تحديد بعض الحوارز كمعبر لمبضائع يتم خاللها التحكم بهذا البضائع من حيث

وااال طر بين الحين واآلخر .وم ال ذلك برج المراقبة عاد حارز عطارا بمال مدياة رام اهلل.

الماع أو التأخير وااعاقة ،وبالتالي قد يتم إلحا الضرر بهذا البضائع .وتتوارد هذا الحروارز عمرى المعرابر

الرئيسررة لرربعض المرردن ،وتهرردف إلررى الررتحكم بررالاواحي االقتصررادية لممدياررة ،حيررث يررتم فرري ك يررر مررن اسحيرران
تسررهيل حركررة البضررائع ااس ررائيمية إلررى المرردن الفمسررطياية واعاقررة حركررة البضررائع الفمسررطياية .ومررن الحروارز
البهير في هذا المرال حارو عورتا راو اابمس.


الحوارز المتاقمة ،وهي حوارز اير ابتة توضع في أماكن متاقمة وفي أوقات متاير  ،يرتم فيهرا التردقي عمرى
البطاقات البخصية والبضائع ،وتعمل عمى إعاقة الحركة ببكل واض وبدون مبررات أماية مردعاا .وتبركل

هرذا الحروارز إزعارراً كبير اًر لممرواطاين حيرث االبراً مررا تكرون ايرر متوقعرة ،ويتعمررد الرارود ااسررائيميون إعاقررة
السير عميها ببكل واض ودون أي مبررات.



اء كبيرر ماهرا عمرى رراابي
ردار الفصل ،والذي بدء بااؤا عام  2222ليمتف حرول الضرفة الاربيرة ويعرزل أررز ً
الررردار .ويهرردف الر ردار حس ر االدعرراء ااس ررائيمي إلررى ماررع الفمسررطيايين مررن الوصررول إلررى اسمرراكن الترري
يقطاهررا المسررتعمرون وضررمان عرردم دخررول اس ارضرري المحتمررة ماررذ عررام  ،1948ممررا يقمررل مررن فرررص القيررام
بعمميات فدائية .ولكن الواقع أن هذا الردار يمتهم مسراحات كبيرر مرن اس ارضري الفمسرطياية التري احتمرت عرام
 ،1967ويحرر رز العدي ررد م ررن المر روارد الطبيعي ررة لمماطق ررة ف رري الره ررة الت رري ح ررددها ااسر ررائيميون لتك ررون تح ررت
سيطرتهم.



مخطررط الط ررر الردي ررد ،حي ررث ظه ررر ف رري الص ررحف ااسر ررائيمية والفمس ررطياية ف رري اهاي ررة ع ررام  2224مخط ررط
إسرائيمي رديد لمطر االلتفافية فري الضرفة الاربيرة( ،)4حيرث اقترحرت السرمطات ااسررائيمية إابراء حروالي 22

تحويمررة سررير عمويررة وأافررا لتسررم بقبقرراء وتوسرريع المسررتوطاات واقامررة برربكتي مواصررالت مافررردتين واحررد
لإلس ررائيميين وأخرررى لمفمسررطيايين .والطررر المقترحررة لمفمسررطيايين تضرراعف مررن مسررافة وزمررن السررفر ببرركل
كبير .وقد تم مؤخ اًر ( )2225/8تافيذ اف مسار عموي عاد حارز ربار راو طولكرم.
ومن المالحظ أن هذا اارراءات المفروضة في الضفة الاربية ،بااضرافة إلرى مرا تبركم مرن عوائر صرعبة عمرى
الفمسررطيايين ،فقاهررا كررذلك تسررتهدف وببرركل واضر مدياررة اررابمس وماطقررة اساروار .حيررث تحرريط الحروارز بأاواعهررا
المختمفة بمدياة اابمس من رميع رهاتها ،وتبكل طو حصار مستمر حول المدياة ،حيث تورد الحوارز الرئيسة
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الترري أصرربحت أبررب بالمعررابر الدوليررة م ررل حررارز ح روارا وبيررت ايبررا وعورتررا .وقررد بقيررت المررداخل اسخرررى الفرعيررة
لممدياة (م ل الباذان وتل وعصير ) مامقة حتى اهاية عام  ،2224وتقوم السمطات ااسرائيمية بفت أو إاال هرذا
الحوارز ببكل متذبذ .
رر فرري االقتصرراد الفمسررطياي ،وبالتررالي فررقن اااررال المسررتهدف
وتبرركل اررابمس مرك ر اًز تراري راً و ق رالً اقتصررادياً كبير اً

لمدياة اابمس أ ر ببكل كبير رداً عمى اقتصادها ،بحيث أصب يطمر عميهرا عاصرمة الفقرر بعرد أن كاارت تسرمى
العاصمة االقتصادية( ) .وتبكل هذا الحوارز كذلك عممية فصل لوسط الضفة عن بمالها.

أما بالاسبة لماطقة اساروار فيرتم الرتحكم بهرا مرن خرالل حرارز الحمرراء وحرارز تياسرير ،وبالترالي يرتم ضربط حركرة

البضائع الزراعية من خاللها ،ويبكل اور اسردن المركز الزراعي اسول في الضفة الاربية .ويتم من خرالل هرذا
الحرروارز إعاقررة حركررة البضررائع الزراعيررة وتأخيرهررا أو ماعهررا ممررا يررؤدي إلررى تمفهررا والحررا الضرررر الكبيررر بالقطرراع
الزراعي الفمسطياي.
ويالحظ من أعداد الحوارز الماتبر في الضفة الاربية ،ااخفاض أعدادها مقاراة بما كاات عمي في ،2224/11

حيث كاات أعداد الحوارز الكمية تصرل إلرى  722حرار اًز( ) .وقرد كران معظرم التخفريض فري أعرداد الحروارز هرو

ضمن حوارز الكتل الترابية ،حيث كان عددها في تبرين ال ااي 2224/يصل إلى  ،374وقد أصب عددها 282
في آذار.2225/

وقد راف ذلك ازدياد طفيف في أعرداد حروارز الكترل ااسرماتية ،والبوابرات الحديديرة ،والرردران الترابيرة ،حيرث كران
يصررل عررددها (عمررى الترتي ر ) إلررى  122و 48و 28فرري  ،2224/11ومررن ررم أصررب عررددها  118و  51و 35
(عمرى الترتير ) فري بررهر  .2225/3ويبرين البرركل رقرم ( ) مقاراررة العردد اارمررالي لوسرائل اااررال حسر

كررل

محافظة ،وذلك لمفتر من .2225/3-2224/11

 .5النتائج المترتبة عمى السياسات اإلسرائيمية عمى قطاع النقل والمواصالت

لقد قامت السمطات ااسرائيمية ،وكما ذكرر سرابقاً ،برقاال طرر وتحديرد مررور الفمسرطيايين عمرى الحروارز واعاقرة

مرورهم أو عبور بضائعهم ،وترريف اسراضي والطر  ،وفصرل طرر لمفمسرطيايين وأخررى لإلسررائيميين ،ممرا كران
ل أ ر اًر سرمبياً واضرحاً عمرى حيرا المرواطن الفمسرطياي عمرى رميرع اسصرعد  ،فاضرطر المرواطن إلرى اسرتخدام طرر

بديمة أطول مسافة وأقل تهيئة من الطر اسصمية.

لقد كران هاراك بعرض الد ارسرات التري عرضرت آ رار اسعمرال ااسررائيمية عمرى قطراع الاقرل والمواصرالت مارذ بدايرة

ااتفاضررة اسقصررى ،وقررد تفاوتررت اتررائا هررذا الد ارسررات بحس ر

الفتررر الزمايررة الترري أرريررت فيهررا ،وكررذلك المارراط

الفمسطياية التي اطتها ،بااضافة إلى اختالف طريقة تحديد آ ر هذا اارراءات عمى قطاع الاقل والمواصالت.

 1-5مراجعة النتائج والدراسات السابقة
لقررد قررام معهررد أبحرراث السياسررات االقتصررادية الفمسررطياية (مرراس) بد ارسررة دور قطرراع الخرردمات الفمسررطياي (وماهررا
قطاع المواصالت) في التامية االقتصادية ،وقد استعرض كذلك أ ر اارراءات ااسرائيمية عمى هرذا القطراع حترى

عام  ،)3(2223فقد أبارت الدراسة إلرى أن قطراع المواصرالت يبرال مرا اسربت  %9.4مرن مرمروع المبرتامين فري
القطاعر ررات الخدمير ررة ،إال أن اسر رربة العر رراممين فر رري قطر رراع المواصر ررالت ااخفضر ررت بح ر روالي  %42إ ر ررر اار ر رراءات
ااسرائيمية ،وبخاصة العراممين عمرى تسريير البراحاات والحرافالت .وقرد أبرارت الد ارسرة كرذلك ،إلرى أن القيرود التري
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تفرضرها إسررائيل عمرى حركررة السرمع واسبررخاص ووسرائل الاقررل بررين المردن الفمسررطياية تحرت ذ ارئررع أمايرة ،هرري مررن
أهم ما يعااي ما قطاع الخدمات ،وماها قطاع المواصالت.
وفرري د ارسررة لمرهرراز المركررزي لإلحصرراء حررول أ ررر ااررراءات المررذكور عمررى حركررة المسررافرين فرري عررام ،)5(2221
أوضررحت الاتررائا إلررى الزيرراد الكبيررر فرري أطروال المسررافات واسزمرران المقطوعررة لمرررحالت ،وازديرراد اسررتخدام الطررر

الاير مؤهمة (ترابية) ،وااخافض عدد الرحالت المارز  ،وارتفاع معد ل اسرر ومعدل استهالك المركبات وتكاليف
الصيااة .ويمكن تمخيص هذا الاتائا في الردول رقم(.)2
ردول ( :)2أ ر اارراءات ااسرائيمية عمى قطاع المواصالت في الضفة الاربية(من عام )2221-2222
نسبة التغير في محافظات الضفة الغربية

المقيـــاس
الزياد في متوسط طول الرحمة

%111-14

الزياد في المعدل الزماي لمرحمة

%325-58

الزياد في استخدام الطر الاير مؤهمة (الترابية)
االاخفاض في عدد الرحالت المارز لممركبة الواحد

%47-8
()%58-(-)12-

الزياد في معدل اسرر

%114-32

الزياد في معدل استهالك المركبة وأعمال الصيااة الالزمة

%272-12

()5

* المصدر :جهاز اإلحصاء المركزي2001 ،

وقد كان واضحاً فري د ارسرة دائرر ااحصراء المركرزي أ رر برد ااررراءات ااسررائيمية فري محافظرات برمال الضرفة
الاربيررة ببرركل عررام ،وقررد كااررت محررافظتي اررابمس وقمقيميررة مررن أك ررر المحافظررات تضررر اًر .أمررا محافظررات القرردس

والخميل وأريحا فقد كاات من أقل المحافظات تضر اًر بالاسبة إلى باقي المحافظات ،وذلك لمفتر الزماية التري تمرت

الد ارسرة فيهرا ( .)2221-2222وتبرير بياارات رهراز ااحصراء المركرزي أن أ رر ااررراءات ااسررائيمية فري قطراع
از كان أقل من الضفة الاربية في كافة المراالت ،خاصة أن اارراءات ااسررائيمية فري القطراع كاارت أقرل حرد
في بداية االاتفاضة لتمك الفتر (.)5

وقد قام مركز تطوير القطاع الخاص كذلك بتقييم أ ر اارراءات ااسررائيمية المرذكور عمرى تكمفرة البضرائع وحركرة
()5

المر رواطاين حت ررى ماتص ررف ع ررام 2221

مقارا ررة بم ررا قب ررل ااتفاض ررة اسقص ررى  .2222/9وب ررممت الد ارس ررة حرك ررة

البضائع والمواطاين بين المدن الفمسطياية ،وكذلك عمى المعابر الحدودية مع مصر واسردن واسررائيل .واسرتاترت
رر فرري زمررن الرحمررة والمسررافات المقطوعررة وأرررور الركررا
الد ارسررة إلررى أن هارراك ازديرراداً كبير اً

وتكرراليف اقررل البضررائع،

بااضافة إلى ازدياد تمف البضائع اتيرة اارراءات ااسرائيمية .ويبرين رردول رقرم ( )3ممخرص سهرم الاترائا التري
توصمت إليها الدراسة.
جدول ( :)3التغير في تكمفة البضائع وحركة المواطنين ()2001-2000
المقيـــاس
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نسـبة الزيادة

تكمفة اقل البضائع إلى السو

%82

زمن رحمة البضائع إلى السو

%228

مسافة الرحمة عبر المعابر الحدودية

%46-16

زمن الرحمة عبر المعابر الحدودية

%475-84

تكمفة اقل البضائع عبر المعابر الحدودية

%88-45

اسبة تمف البضائع عبر المعابر الحدودية

%514-257

مسافة الرحمة إلى مكان العمل

%33

زمن الرحمة إلى مكان العمل

%76

تكمفة الرحمة إلى مكان العمل

%16

* المصدر :عورتاني) (2001 ،
روء عمرا أبرارت إلير الد ارسرات السرابقة ،حيرث ارتاحرت
ومن المؤكد أا ومارذ بدايرة العرام  2222ازدادت اسمرور س ً
القوات ااسررائيمية المردن الفمسرطياية وأامقرت الطرر بالكامرل وماعرت المرواطاين مرن الحركرة برين المردن ،ولرذا فرقن
تكرراليف الاقررل والمواصررالت لمم رواطاين والبضررائع ،كررذلك الررزمن المسررتار فرري هررذا الرررحالت ،أصررب أضررعاف مررا
توصمت إلي الدراسات السابقة .ويرردر اابرار إلرى وررود ضرعف فري تو ير وابرر أ رر ااررراءات فري تمرك الفترر
من قبرل البراح ين أو الرهرات الفمسرطياية الرسرمية ،وخاصرة مرن ااحيرة ازديراد زمرن ومسرافة الرحمرة وتمرف البضرائع

وايرهرا .وقررد امترازت تمررك الفتررر باسرتخدام المرواطاين والمركبرات لمطررر الترابيررة الايرر مؤهمررة لسرير المركبررات ،وقررد
اررتا عررن ذلررك اهررتالك كبيررر فرري هررذا المركبررات .واسررتمر ه رذا الحررال وبمسررتويات مختمفررة حتررى اهايررة عررام 2223
تقريباً.
وفي العام  ،2224أصب المواطاون يستخدمون الطر المعبرد ويمررون مرن خرالل الحروارز العسركرية ااسررائيمية
القائمة عمى مداخل المدن الفمسرطياية ،بعرد أن يتعرضروا لمتردقي واررراءات القروات ااسررائيمية الموررود عمرى تمرك

الحوارز .وقد كان هااك تفاوت كبير في بد اارراءات ااسرائيمية مرن يروم إلرى آخرر ،برل مرن سراعة إلرى أخررى
من الاهار ،وكذلك من حارز إلى آخر .فأحياااً ما يكون الحارز مامقاً تماماً أمام حركة المواطاين فري سراعة مرن
اليوم ،وقد يكون الحارز سالكاً ببكل معقول في ساعة أخرى من الاهرار .ومرن المعرروف أن هرذا الحروارز تسرم

لممرواطاين بررالعبور فرري سرراعات الاهررار فقررط ،ممررا حررد مررن حركررة المررواطاين والبضررائع وحرردد أوقررات سررفرهم ،وحرردد

كررذلك مررن قرردرتهم عمررى التخطرريط والتقرردير لرررحالت السررفر وحركررة البضررائع ،حيررث كرران ذلررك يخضررع لإلر رراءات
والمزارية ااسرائيمية عمى الحوارز.

 2-5مسح أثر اإلجراءات اإلسرائيمية عمى طول وزمن السفر
مرن المالحررظ أن الد ارسررات السرابقة س ررر ااررراءات ااسررائيمية عمررى قطرراع المواصرالت تركررزت فرري الفترر مررا قبررل
عام  ،2222وقد يكون السب

في ذلك هو تطور اارراءات ااسرائيمية ببكل كبير وسريع في عام  2222والفترر

التي تمت ذلك ،حيث ارتاحت القوات ااسرائيمية المدن الفمسطياية وأامقت معظم الطر  ،يضاف إلى ذلك تذبذ
حالة الطر ببكل كبير من يوم إلى آخر.

ومررن أرررل تقيرريم أ ررر ااررراءات ااسررائيمية عمررى قطرراع المواصررالت فرري الفتررر الحدي ررة ،تررم إررراء مسر س ررر هررذا
اارراءات في بهر آذار  ،2225وبالتعاون مع مركز الدراسات المسحية واستطالعات الرأي فري رامعرة الارراح،
حيث تم سؤال عياة من المواطاين تبمغ  1361بخصاً ( 862في الضفة الاربية و  521في قطاع از ) عن أ رر
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اار رراءات ااس ررائيمية المختمفررة عمررى طررول وزمررن رحمررة السررفر ،مقاراررة بمررا كااتررا عمي ر قبررل ااتفاضررة اسقصررى.
وتعطي هذا العياة هامش خطأ ال يتراوز .%5
ويردر بالذكر أا أبيع ك ي اًر في الفتر التي أررري فيهرا االسرتطالع ،ومرن قبرل السرمطات ااسررائيمية ،عرن تخفيرف
اارراءات ااسرائيمية عمى الحوارز والطرقات بين المدن ،ولكن تبين هذا الدراسة دحض هذا االدعاء.

ويبين الردول رقرم ( )4ممخصراً لاترائا آراء الاراس حرول اسربة الزيراد فري مرد رحمرة السرفر مقارارة بمرا كاارت عمير

قبل ااتفاضة اسقصى .ويرردر اابرار إلرى اترائا هرذا االسرتبيان تعبرر عرن آراء الاراس لمفترر التري أررري فيهرا هرذا

االستبيان .2225/3

وتبررين اتررائا االسررتبيان أن مرواطاي محافظررات أريحررا وطوبرراس ورام اهلل والقرردس وراررين (عمررى الترتير ) ،كررااوا مررن
اك رر مرن عرااوا مرن ازديراد مرد السرفر فري الضرفة الاربيرة مقارارة بمرا كاارت عمير اسحروال قبرل ااتفاضرة اسقصرى،
حيث كاات اس

مرن عرااوا مرن ازديراد مرد السرفر بمقردار رالث أضرعاف الرزمن اسصرمي أو أك رر كالترالي :أريحرا

 ،%75.2طوبرراس  ،%65.2رام اهلل  ،%61.9القرردس  ،%62.2وراررين  .%58.1بيامررا كرران سرركان طررولكرم مررن
أقرل مرن عاارا مرن ااررراءات ااسررائيمية ،حيرث أن حروالي  %23مرن السركان فقرط ازداد زمرن رحرالت سرفرهم إلررى
الث أضعاف الزمن اسصمي أو أك ر ،ويمي ذلك سكان محافظرة الخميرل ،حيرث كاارت هرذا الاسربة  .%29.7وقرد
كرران متوسررط الزيرراد فرري زمررن السررفر فرري الضررفة الاربي رة ح روالي  ،%243مقاراررة بمررا كااررت عمي ر قبررل ااتفاضررة
اسقصى.
أمرا فري قطراع ارز  ،فقررد كران سرركان محرافظتي خرراايواس ورفر مررن أك رر مررن عرااوا ازديرراد زمرن رحمررة السرفر ررراء
اار رراءات ااس ررائيمية ،حيررث كااررت اسرربة الم رواطاين الررذين تضرراعفت مررد رحالتهررم إلررى ررالث أضررعاف الررزمن

اسصمي فأك ر تصل إلى  %58.6في خاايواس و  %52.8في رف  ،وقد كاات أقل هذا الاس

في محافظة از

( .)%23.6وقد بمغ متوسط القريم الماراظر فري الضرفة الاربيرة إلرى  ،%45.4وفري قطراع ارز  .%38.2وقرد كران
متوسط الزياد في زمن السفر في قطاع از حوالي .%222

أما فيما يتعم بازدياد تكاليف السفر ،يبين رردول رقرم ( )5ممخرص الاترائا .وتبرين هرذا الاترائا أن أكبرر زيراد فري
تك رراليف الس ررفر كاا ررت ف رري محافظ ررات طوب رراس ( %82ازدادت تكمف ررة س ررفرهم عم ررى اسق ررل ررالث أض ررعاف التكمف ررة
اسصمية قبل ااتفاضة اسقصرى) ،يمري ذلرك محافظرة أريحرا ( ،)%62.2رم القردس ( ،)%52.3ورارين (،)%52.6
راء مرن ازديراد تكمفرة السرفر فهري الخميرل ( )%22.1وطرولكرم ( .)%22.8وقرد كران متوسرط
أما اقل المحافظات عا ً
الزياد في تكاليف السفر في الضفة الاربية حوالي .%229

وفري قطراع ارز  ،فقرد كران واضرحاً ازديراد تكمفرة السرفر ببركل ممحروظ فري ماطقرة محافظرة خراايوايس ،حيرث كاارت

اسربة مررن ازداد تكراليف سررفرهم ررالث أضرعاف أو أك ررر مقارارة بالتكمفررة اسصررمية قبرل ااتفاضررة اسقصررى .%57.2
وقد بمغ متوسط القيم المااظر في الضفة الاربية  ،%38.2وفي قطاع ارز  .%27.4وقرد بمرغ متوسرط الزيراد فري
تكاليف الرحمة في قطاع از حوالي .%226

يتضر مررن مقاراررة اتررائا الزيرراد فرري مررد وتكرراليف السرفر ،تااسر

الاتررائا بررين الررردولين ببرركل عررام ،وهررذا متوقررع.

ويتض ر كررذلك أن ازديرراد مررد السررفر لررم تكررن دائم راً مصررحوبة بازديرراد مكررافيء فرري تكرراليف السررفر ،أو أن ازديرراد
تكرراليف السررفر لررم يكررن يتااسر

ببرركل ماطقرري مررع ازديرراد مررد السررفر .وم رال ذلررك محافظررة رام اهلل ،حيررث احتمررت

المرتبة ال ال ة بين المحافظات من حيث ازدياد مد السفر ،ولكاها لم تحتل الم ارتر

تكاليف السفر ،وكذلك اسمر بالاسبة لمحافظة رف في قطاع از .
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اسولرى مرن حيرث االزديراد فري

ويالحررظ ك ررذلك ازديرراد أ ررر اارررراءات ااسرررائيمية عمررى الم رواطاين ف رري قطرراع ا ررز  ،مقاراررة مررع السرراوات اسولررى
لإلاتفاضة ،حيث كان أ ر هذا اارراءات بسيطاً اسبياً مقارارة بالحرال فري الضرفة الاربيرة .ويعرود السرب

فري ذلرك

إلى ارتياح القوات ااسرائيمية لمدن الضفة الاربية في عام  ،2222بيامرا ارتاحرت القروات ااسررائيمية ببركل كبيرر
المحافظات البمالية (خاايواس) والراوبية (رف ) في قطاع از في عام  2224تقريباً.

أمررا محافظررة طررولكرم ،فقررد كااررت مررن أقررل المحافظررات تررأ اًر برراارراءات ااس ررائيمية لمفتررر الترري أرررري فيهررا هررذا

االسررتبيان ( ،)2225/3ولكررن فرري بدايررة صرريف عررام  ،)2225/5( 2225ازدادت حررد اار رراءات عمررى محافظررة
طولكرم وببكل متذبذ  ،بحيث أصربحت مرن أبرد ااررراءات فري محافظرات برمال الضرفة الاربيرة ،صراح

ذلرك

فت حارز وادي الباذان في بمال اابمس ،وبالتالي أدى إلى ااخفراض اسربي فري معاارا سركان محافظرات طوبراس
وراين .يتبين ذلك من دراسة مسحية أر ارهرا طرال

رامعرة الارراح فري الفترر مرا برين  2225/11-12لمحافظرات

بمال الضفة الاربية ،وعمى عياة حرمها  422بخص من مستخدمي الحوارز ااسرائيمية ( ).
وتبين هذا الد ارسرة أن محافظرة طرولكرم أصربحت أك رر المحافظرات ترأ اًر براارراءات ااسررائيمية ضرمن محافظرات

بررمال الض ررفة الاربيررة ،حي ررث ازدادت م ررد وتك رراليف السررفر بم ررا ال يقررل ع ررن ررالث أض ررعاف القرريم اسص ررمية قب ررل

ااتفاضة اسقصى لحوالي  %88من السكان.

 .6تأثير جدار الفصل عمى قطاع المواصالت

اتخذت الحكومة ااسرائيمية في ايسان  2222ق ار اًر لبااء ردار لمفصل العاصري ليمتف حول الضفة الاربية

اء كبير ماها خمف الردار ،بحرة ماع الفمسطيايين من الوصول إلى اسماكن التي يقطاها المستعمرون
ويعزل أرز ً
أو ااسرائيميون وذلك لماعهم من القيام بعمميات فدائية .إال إن لمردار آ ا اًر أخرى ال تقل خطور عما ذكر من

تكريس لواقع االحتالل ،يتم ل في الحد من إمكاايات الحركة واستدامة أاظمة وخدمات الاقل والمواصالت ،واعاقة
الوصول إلى المراف
الفمسطيايين ،حس

التعميمية والصحية ،والحصار االقتصادي ،والضاط االرتماعي ،مما قد يدفع بعض
تصور واضعي السياسة ااسرائيمية ،إلى ترك أراضيهم والهرر خارج الوطن.

سيبمغ الطول اارمالي لمردار حوالي  672كم ،حيث أن المسار الاهائي لبعض اسرزاء تقديرية ولم تحدد بعد.
هذا وال بد من اابار إلى أن هذا الطول يزيد عن ضعفي طول الخط اسخضر ،أي خط الهداة لعام ،1949
البالغ طول  327كم ،وذلك من أصل الطول اارمالي لمحيط الضفة الاربية البالغ  441كم( ) .ويبين البكل
رقم ( )2خارطة لمضفة الاربية ولموقع ردار الفصل العاصري .وقد تم تافيذ أرزاء من الردار ،واسرزاء اسخرى
ما زالت تحت التافيذ.
ويتكون عرض مقطع المساحة المحدد لمردار من 122-42مت اًر ،حسبما تفيد التقارير ااسرائيمية .ويبمل
ردار بارتفاع  8-3متر ،كما يبمل طريقا عسكريا ،خااد  ،أسالك بائكة ،أسيرة مكهربة،
المقطع العرضي
اً

ومااط

عازلة .ويباى الردار في بعض مقاطع من الخرسااة المسمحة مسبقة الص  ،كما تورد عمى طول

اقاط مراقبة إلكترواية وأبراج عسكرية خرسااية ،كما هو مبين في البكل رقم (.)3
ابتداء إلى عدم تحقي تواصل بين أرزاء الضفة الاربية وتحويمها إلى ماطقة مرت أز من
إن ردار الفصل سيؤدي
ً
الااحيتين البرقية والاربية ،كما سيؤدي إلى فصل مااط في وسط الضفة الاربية ضمن ريو معزولة .لذا فقن
الردار سيضع قيوداً عمى إمكااية التواصل الحر لمئات اآلالف من الفمسطيايين في عبرات المدن والقرى الواقعة
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خمف الردار (ضمن السيطر ااس ارئيمية) مع باقي السكان في المدن والقرى الفمسطياية اسخرى ،ومع العالم
الخارري ،بدون ما قاطايها إمكاايات التاقل والمواصالت سوى من خالل تصاري أو أذون مرور خاصة.
وسيؤ ر الردار ببكل مبابر عمى إمكاايات الوصول الدائمة لذوي الدخل المحدود وخاصة في المااط الريفية،
حيث سيؤدي إلى وقف خدمات المواصالت العامة وخاصة بواسطة الحافالت ،لمعديد من اسماكن الواقعة خمف
الردار ببكل تام ،أو سيؤدي إلى وضع قيود مبدد عميها.
تبير بعض الدراسات إلى أا عمى ور اارمال ،سيكون حوالي  1322كم من الطر المعبد واقعة خمف ردار
الفصل (ضمن ماطقة السيطر ااسرائيمية) ،مبكمة  %46من إرمالي أطوال الطر في الببكة .ومن الواض أن

الطر الرئيسة (الوطاية) هي المتضرر اسكبر ،حيث سيقع ما مرموع  318كم ماها ،أي باسبة  %54من هذا
الطر خمف ردار الفصل .ومن الردير بالذكر أن الردار الفاصل عاد اكتمال إابائ سيرعل الحيز المتبقي من
المااط المحصور داخل الردار ككااتواات لمفمسطيايين اير متصمة رارافيا في ك ير من اسحيان ،وذلك ضمن

مساحة تعادل  %54من مساحة الضفة الاربية( ،)1تكون محصور داخل أسوار الردار وتحت السيطر

الفمسطياية ،أما المساحة المتبقية فستكون ضمن السيطر ااسرائيمية ،حيث يعزل الردار مساحات باسعة في
بر الضفة الاربية (ماطقة اساوار) وأخرى في اربها وراوبها تكون خارج أسوار الردار المقترح.

إن الدخول إلى أو الخروج من المااط

المعزولة خمف الردار سيتم من خالل إقامة اقاط عبور في مااط

محدد  .وفي كل الحاالت ،فقن اقاط العبور هذا والواقعة عمى الردار تعمل في أوقات محدد فقط ،قد ال تتراوز
في مرموعها الساعة الواحد في اليوم .وهذا سيؤدي إلى الحد من إمكاايات الوصول إلى الحقول والمزارع

ومااط

العمل ،وايصال الماترات الزراعية إلى اسسوا  ،كما سيؤدي إلى الحد من إمكاايات الوصول إلى

مااط توفر الخدمات الصحية والتعميمية.
وقد أبار التقرير الصادر بتاريخ  2223/11/12عن مكت

تاسي

البؤون اااسااية في اسراضي الفمسطياية
()1

المحتمة ،التابعة لألمم المتحد  ،بأن آ ار الردار عاد اكتمال إابائ ستكون عمى الاحو التالي :
هااك تأ ير مبابر عمى حرية الحركة واالاتقال لر  274ألف فمسطياي داخل المااط التي سيعزلها الردار.
هااك تأ ير عمى حرية الحركة واالاتقال لر  422ألف فمسطياي خارج المااط

التي سيعزلها الردار لكن

سيضطرون إلى عبورا لموصول إلى وظائفهم أو مزارعهم أو الخدمات التي يحتارواها.
سيكون هااك تأ ير إرمالي عمى  674ألف فمسطياي يبكمون حوالي مث الفمسطيايين المقيمين في الضفة
الاربية.
ومن اسم مة الم ير لالهتمام أ ر الردار عمى محافظة قمقيمية ،حيث يمتف الردار حول مدياة قمقيمية ويفصمها
عن محيطها كامالً إال من خالل بوابة دخول واحد فقط في الرهة البرقية من المدياة ،ويبين بكل رقم ()4

صور روية ومخطط لمردار حول مدياة قمقيمية.

وقد أبارت إحدى الدراسات إلى أن  12من أصل  17ترمعا متأ ار بالردار في محافظة قمقيمية لن يتمكاوا من

الوصول بالمركبات والباحاات لألراضي الزراعية التابعة لها لاقل اااتاج الزراعي ماها .وقد ازد معدل المسافة
لموصول مبيا لألرض الزراعية بعد إاباء الردار مقاراة بالمسافة قبل إابائ بما ال يقل عن م مي المسافة إلى

خمسة وعبرين ضعفا ،وذلك لسكان الترمعات التي حال الردار دون الوصول مبيا وبسهولة إلى أراضيهم(.)1
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وسيكون هااك ااخفاضاً ممحوظاً في عدد مركبات الاقل العمومي التي أصبحت تخدم الترمعات ببكل عام ،بياما
لم تصب أي من هذا الترمعات مخدومة بالحافالت بعد إاباء الردار ،سوى مدياة قمقيمية ،مركز المحافظة،

التي تربطها الحافالت بالمدن في المحافظات اسخرى.
ومن اسم مة الصارخة عمى أ ر الردارفي محافظة قمقيمية ،المسافة بين بمد حبمة ومدياة قمقيمية ،إذ أصبحت 46
كم بعد أن كاات  3كم فقط ،حيث قطع الردار الطري المبابر الذي يربط بياهما .وقد ازداد متوسط زمن الرحمة
وبااء عمى هذا الزياد
في االتراا الواحد بياهما إلى  42دقيقة ،بعد أن كان خمس دقائ قبل إاباء الردار(.)1
ً
في المسافة ووقت الرحمة ،فقن أرر السفر بين عدد من الترمعات الفمسطياية المتأ ر ومدياة قمقيمية قد تضاعفت

حتى خمس مرات.

وتبير الدراسات إلى أن عدد الطر الرابطة ،وعدد مركبات الاقل العمومي ،وعدد الحافالت العاممة عمى خطوط
المواصالت العامة التي تخدم الترمعات السكااية قد ااخفضت إلى %55و %77و  ،%54من القيم المااظر
قبل إاباء الردار ،عمى الترتي  .وفي المقابل ،فقد ارتفع معدل مسافة الوصول إلى اسراضي الزراعية من
الترمع السكااي ،وذلك بعد إاباء الردار مقاراة بقبل إابائ  ،باسبة  .%636كما ارتفع معدل معامل الوصول

وزمن وكمفة الرحمة بين الترمع ومدياة قمقيمية إلى  ،%326 ،%264و %212من القيمة المااظر قبل إاباء
الردار ،عمى الترتي (.)1

إن كررل مررا ذكررر ي بررت بوضرروح مرردى التررأ ير السررمبي لمررردار فيمررا يتعمر بتقررديم خرردمات اقررل ومواصررالت مسررتدامة،
مما يؤدي إلى عدم قدر أاظمة الاقل والمواصالت عمى تمبية دورها في تحقي التامية المستدامة.

 .7تقديرات حجم األضرار

ال يختمف ا اان أن حرم الدمار الذي خمفت اارراءات ااسرائيمية هائل .لقد اختمفت التقديرات لحرم هذا
اسضرار باختالف طر التقدير والعااصر التي تم تقييمها ،فهااك الدراسات التي اعتمدت عمى تقديرات

اسبخاص المتضررين أافسهم والتي االباً ما تكون مبالااً فيها بسب

االرتباط العاطفي بالموضوع ،ودراسات
الكميات ،وقد كاات هذا أك ر دقة.

بااء عمى حسا
اعتمدت عمى تقديرات المختصين واحتسا حرم اسضرار ً
وهااك دراسات قيمت اس ر الفيزيائي المبابر م ل قيمة دمار المباى أو الطري أو المركبة ،وأخرى أضافت إليها

أض ار اًر مبابر م ل قيمة إاال المحال الترارية أو الخدمات المعياة ،ودراسات أخرى لرأت إلى تقييم اسضرار

الايرمبابر م ل مقدار تعطيل العمالة وااخفاض مستوى الدخل … الخ .لذلك ،فقن المتفحص لمتقديرات المختمفة
يالحظ ااختالف الواض بياها .وقد تم في هذا البحث مرارعة العديد من التقديرات التي تعود حتى اهاية عام

 ،2223أما تقديرات الدمار لما بعد هذا الفتر  ،فقد كاات متقطعة واير ماتظمة ،وكذلك اير باممة لقطاع
المواصالت.
بااء عمى بيااات وزار اسباال العامة وااسكان ،بمغ حرم الدمار الفيزيائي المبابر لببكة الطر الفمسطياية
ً
اتيرة اارراءات العسكرية ااسرائيمية ماذ بداية االاتفاضة وحتى اهاية عام  2223مبمغ  91مميون دوالر ،حيث
قامت قوات االحتالل بتدمير أك ر من  2122طري

إرمالي قدرا 726كم(.)6
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رئيسي وفرعي في الضفة الاربية وقطاع از وبطول

وتفيد كذلك تقارير لراة حصر اسضرار أن عدد المركبات التي تضررت ببكل رزئي أو كمي رراء اارراءات
ااسرائيمية حتى اهاية عام  2223بمغ حوالي  3422مركبة ،وتم تقدير ضرر المركبات بمبمغ  12مميون

دوالر( ،)5وبعد تحميل البيااات ،تبين أن حرم الدمار الفعمي الااتا هو أكبر من اسرقام المدررة في هذا التقارير،

اء كان لمطر أو المركبات) ال تحتوي عمى تقديرات
وذلك كون العديد من اسضرار المذكور في تمك البيااات (سو ً
مالية  ،ولذلك لم تدرج ضمن هذا التقديرات ،وكذلك هااك العديد من المركبات التي دمرت ولم تكن مدررة ضمن
البيااات.
وتردر اابار هاا إلى أن اسضرار الاير فيزيائية والاير مبابر لهذا اارراءات (م ل فقدان العمل وضعف

المدخول لعمال قطاع المواصالت …الخ) ،أكبر بك ير من اسضرار المبابر  ،حيث بمات خسائر قطاع الاقل

والمواصالت المبابر والاير مبابر حتى اهاية عام  2223حوالي  2562مميون دوالر ،وبالتالي ااخفض مستوى
الااتا المحمي واارمالي في قطاع الاقل والمواصالت باسبة .)7(%62

وتبير دراسة قام بها معهد ماس في عام  2223إلى أن تقديرات خسائر قطاع المواصالت حتى أيمول 2222

بمات  384مميون دوالر خسائر مركبات عمومية ،و  112مميون دوالر خسائر الباصات ،ومميار دوالر خسائر
الباحاات والمركبات العمومية .وتقدر وزار المواصالت أن مرموع خسائر قطاع المواصالت حتى اهاية عام

 2223تصل إلى ممياري دوالر( ،)8وهذا أيضاً ما تبير إلي التقارير الصحفية(.)2

 .8التوجهات الجديدة في السياسات اإلسرائيمية المتعمقة بالطرق
 1-8التوجهات العامة

لقد ط أر تاييرات عديد عمى اارراءات ااسرائيمية في خالل عام  2225ببكل عام ،فبعض الحوارز ما زال

قائماً (الحوارز ال ابت ة) والقميل ماها تم إزالت  ،وردار الفصل العاصري قيد اااباء ،وقد تم استكمال أرزاء ما ،

وفي بداية عام  2225ظهر في الصحف المحمية مخطط إسرائيمي رديد لمطر يبمل بعض اسافا  ،وكذلك تم

تحديد مسارات خاصة لمفمسطيايين وأخرى لإلس ارئيميين .وقد ط أر تحسن طفيف عمى حركة سير الفمسطيايين عمى
هذا الحوارز ماذ بداية عام  ،2225ومن م تم تبديد اارراءات مر أخرى بعد عد أبهر ،ولكاها ما زالت
تتميز بالتذبذ

في بدتها من حين إلى آخر ،وك ي اًر ما تخضع لممزاج ااسرائيمي عمى هذا الحوارز ،وكذلك

الحوارز المتاقمة (الطيار ) ما زالت تتوارد عمى بعض الطر من حين إلى آخر .واالباً ما يتعرض الببا

صاار السن (دون سن  32عاماً ،وأحياااً  42عاماً) ارراءات تدقي مطولة مقاراة لمن هم أكبر سااً .كل هذا

يتطم

وقت سفر إضافي ،ولذلك ما زال المسافر والتارر الفمسطياي اير قادر عمى التابؤ بزمن رحمة السفر وال

يستطيع التخطيط لها ببكل ريد ،وما زال السفر يستهمك من وقت المواطن ومن ريب أك ر بك ير مما كان
الوضع عمي قبل اهاية عام .2222
وأك ر ما يبكو ما سائقي الباحاات عدا عن ازدياد تكاليف البحن ،هو سوء وضع بعض الطر ما بين المدن،
فم الً سط الطري إلى مدياة راين عبر طري رقم  62مهتريء ببكل كبير ،مما يعي السفر عمى هذا الطر
ويطيل زمن الرحمة ويزيد من استهالك المركبات.

 2-8تأثير الطرق االلتفافية الجديدة عمى قطاع المواصالت
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راء في تقرير ابرت صحيفة القدس اقالً عن صحيفة هآرتس ،مخطط إسرائيمي رديد لمطر االلتفافية في الضفة
الاربية( .)2ويتبين من خريطة البوارع البديمة أن إسرائيل اقترحت حوالي  22تحويمة سير عموية وااباء اف كحل
فاي يسم بقبقاء وتوسيع المستوطاات في الضفة الاربية واقامة ببكتي مواصالت مافردتين واحد لإلسرائيميين

وال ااية لمفمسطيايين.
وبااء عمى هذا الطر المقترحة ،فقن إسرائيل ستماع الفمسطيايين من السفر عمى  41طريقاً
ً
أو مقطعاً بمرموع أطوال قدرها 722كم .ويظهر في هذا المخطط ااعدام الماط المواصالتي والبيئي في إقامة
ببكتي مواصالت متوازاتين ومافصمتين(.)11
وتقسم الطر في الضفة الاربية حس

المخطط المذكور إلى الث أاواع )1 :طر مماوعة كمياً عمى

الفمسطيايين )2 ،طر مماوعة رزئياً )3 ،وطر ذات استخدام مقيد لمفمسطيايين ،كما سيتم توضيح الحقاً
(أاظر البكل رقم  ،)5بياما يستطيع ااسرائيميون السفر بحرية عمى هذا الطر  .ويبير تقرير مؤسسة بيتسيمم

ااسرائيمية إلى أن هذا الطر ترسد سياسة التمييز العاصري ضد الفمسطيايين ،ببيهة بذلك سياسة التمييز
العاصري التي كاات سائد في راو

أفريقيا( .)11ويبير تقرير بتسيمم إلى أن تصاري السير عمى الطر ذات

االستخدام المحدد تما من قبل المؤسسة العسكرية ااسرائيمية ،واالباً ما يعطى الرفض مبافهة وبدون إبداء

أسبا .

أ .أما الطر التي يماع الفمسطيايون تماماً من استخدامها ،فهي الطر التي يسميها ريش الدفاع ااسرائيمي
رالطر الاظيفةر  ،Sterile Roadsحيث يكون الماع لمفمسطيايين بامالً وواضحاً من خالل اقاط تدقي

إسرائيمية لتضمن مرور ااسرائيميين فقط .وتبمل هذا المرموعة طرقاً ال يمكن استخدامها أو عديمة الردوى
لمفمسطيايين ،حيث أن الطر المؤدية ماها إلى القرى الفمسطياية مامقة من السمطات ااسرائيمية ،وبالتالي
فقن استخدامها من قبل الفمسطيايين لن يوصمهم إلى مكااهم المقصود بسب

هذا اااال .

ب .وبالاسبة لمطر المماوعة رزئياً ،فهذا تبمل طرقاً يسم لمفمسطيايين باستخدامها فقط بعد الحصول عمى

تصري بذلك من قبل اادار المداية ااسرائيمية ،أو إذا كاات هوية السائ أو المسافر توحي بأا من سكان

قرية تعتمد ببكل كمي عمى هذا الطر .

ج .الطر ذات االستخدام المقيد ،وتبمل طرقاً يسم لمفمسطيايين بالسفر عميها دون تصري خاص بذلك ،ولكن
مداخل ومخارج هذا الطر محدد بمكعبات إسماتية أو عوائ

الذي يريد استخدام م ل هذا الطر  ،ير

أخرى ،وفي أام

اسحيان ،فقن السائ

أن يمر عمي من خالل تقاطع طري عمي اقاط تدقي من قبل

راود إسرائيميين.
إن اظام رالطر المماوعةر عمى الفمسطيايين قد اضطرت وستضطر الفمسطيايين الستخدام طر ممتوية بدالً من
طر تقود مبابر إلى الااية المقصود من مدياة إلى أخرى .والسفر عمى هذا الطر البديمة يؤ ر سمباً عمى
العديد من مراالت حيا الفمسطيايين كاالقتصاد والصحة والتعميم والحيا االرتماعية ،فالبوارع الرئيسة التي

ربطت وبصور طبيعية مدن الضفة الاربية عبرات الساين ستتحول إلى رزء من ببكة مواصالت المستوطاات،
بحيث تربط المستوطاات الصاير بقسرائيل .وكبديل عاها يصب لمفمسطيايين طر التفافية طويمة تبعد المسافات
وبااء عمى رأي أحد خبراء الرارافيا ،فقن البدائل
بين مداهم ،وتامقها السمطات ااسرائيمية متى تباء.
ً
المواصالتية المقترحة تضمن إطار مخطط الفصل واستمرار بقاء المستوطاات ااسرائيمية وحتى الصاير ماها
عمى حسا

16

احتماالت إقامة دولة فمسطياية ،وسيمكن المخطط ااسرائيمي المقترح من استمرار تطوير وتوسيع

المستوطاات ،وايراد امتداد إقميمي إسرائيمي في الضفة الاربية ،في الوقت التي تزعم في إسرائيل بورود ضمان

اعطاء الفمسطيايين امتداداً إقميمياً(.)2

وكما ذكر سابقاً ،فقن الطر االلتفافية المقترحة لسير الفمسطيايين ستصب أطول من الطر اسصمية الواصمة
بين المدن ،وستبعد حركة المواصالت الفمسطياية عن الطر الرئيسة القائمة ،والتي ستعتبر طرقاً إسرائيمية فقط،
وسيتم تحويل حركة المواصالت الفمسطياية إلى طر فرعية قائمة أو رديد  ،أقل ردوى وممتوية وذات طاقة
استيعابية محدود  ،وسيكون السفر عميها أطول وأك ر صعوبة .فعمى سبيل الم ال ،فقن مسافة السفر بين مدياتي
اابمس وطولكرم ستتضاعف الث مرات ،بسب

تحويل حركة السير الفمسطياية إلى بوارع ااوية التفافية.

وعوضاً عن 28كم في الطري القائم ،سيستمر السفر في الطر ال ااوية االلتفافية  73دقيقة ،حيث سيبمغ طولها
 42كم ،وفي اسوضاع الطبيعية كان باامكان قطع المسافة بين المدياتين في فتر زماية ال تزيد عن  22دقيقة

تقريباً(.)2

وفي إحدى الاماذج الممفتة لماظر كذلك ،الطري المقترح بين بديا وسمفيت ،حيث تقترح الخطة المذكور استمرار

مستوطاة آرئيل والطري المؤدي إليها بقاال الطري العادية التي يبمغ طولها 14كم ،وعوضاً عن ذلك سيرام
الفمسطيايون عمى السفر في مسار بديل طول حوالي 62كم ،يمر عبر بدائل عموية وسفمية بين مستوطاتي ألفا

ماب وقدوميم ويرتاز مدياة اابمس ويتر ماها راوباً في عورتا وحوار  .ويبير الخبير الرارافي إلى أن ببكة
الطر البديمة والكتل االستيطااية في اابمس ستام مدياة اابمس وكأاها سور ،وتفصمها عن المدن اسخرى التي

تعتمد عميها اقتصادياً وارتماعياً ،م ل طولكرم وقمقيمية وسمفيت(.)1

بقاء معظم الحوارز ااسماتية والقاوات

وبحس

تق ديرات وزار التخطيط الفمسطياية ،فقن هذا المخطط يستور

وبحس

التقديرات ،فقن مخطط الطر البديمة سيؤدي إلى زياد أعباء عمى قطاع الاقل الفمسطياي ،والى صعوبة

والتالل الترابية التي تفصل القرى والطر الرئيسة ،وذلك لماع تور سيارات فمسطياية إلى رالطر ااسرائيميةر(.)2

تسوي الماترات الزراعية والصااعية وزياد تكمفتها عمى المستهمك ،اسمر الذي سيترك آ ا اًر سمبية عمى إاعاش
وتطوير االقتصاد الفمسطياي.

هذا بااضافة إلى ما تبتمل عمي خطة الطر المقترحة من إاباء ممرات فوقية وتحتية (رسور وأافا ) عاد
بعض اقاط التقاء ما يسمى ربالطر ااسرائيميةر مع رالطر الفمسطيايةر ،وتحتوي الخطة ااسرائيمية المقترحة
عمى إاباء  6أافا في ماطقة بمال الضفة الاربية عاد حارز ربارا (الكفريات) راو طولكرم وراو

قمقيمية

وفي دير برف وعاد عصير البمالية وحوار وبيت فوريك( ،)1وكما هو موض في البكل رقم ( ،)1ويالحظ

كذلك أن معظم مداخل اابمس محاطة بهذا اسافا المقترحة .وكل اف مقترح يتطم

االستحواذ عمى مساحات

من اسراضي المراور والى تعديل في مسار الطري ولو قميالً عاد اقاط االلتقاء .كل هذا يعاي االستيالء عمى

مساحات من اسراضي الفمسطياية والتي قد تصل إلى مئات أو آالف الدوامات لصال اسافا والطر المقترحة.
ومن الردير بالذكر أن السمطات ااسرائيمية أارزت أعمال إاباء الاف عاد حارز الكفريات راو
بهر آ

.2225

 .9حالة الطرق ومتطمبات الصيانة
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طولكرم في

لقد كان هااك العديد من مباريع الطر في الضفة الاربية ماذ عام  1994حتى اآلن .تتصدر مؤسسة بكدار
قائمة المؤسسات التي قامت بهذا المباريع بسب

توفر الدعم المادي الدولي لهذا المباريع وعن طري بكدار.

هذا وقد بمغ مرموع افقات بكدار عمى مباريع الطر حتى اهاية عام  2223ما يقار  132مميون دوالر

أمريكي(.)2

ويمي بكدار بالاسبة لمباريع الطر  ،وزار االباال العامة ،والتي تعتبر صيااة وااباء الطر إحدى مهماتها
الرئيس  .ولكن بسب

عدم توفر الدعم المادي الدولي لمباريع رديد وقمة الدعم المحمي لمباريع صيااة الطر

فقد ظمت رهود الوزار محكومة بهذا المحددات .وتقوم كذلك بعض المؤسسات اير الحكومية بمباريع تطوير
طر محدود  .هذا وقد بمغ مرموع افقات وزار االباال العامة عمى مباريع صيااة واعاد تأهيل الطر حتى

اهاية عام  2223ما يقار  21مميون دوالر أمريكي( .)2هذا وقد خصص المرمس التبريعي الفمسطياي مبمغ 15
مميون دوال اًر أمريكياً لتطوير وصيااة الطر لعام  ،2224ولم يتم تحويل كامل المبمغ بسب
تعاايها السمطة الفمسطياية(.)2

الضائقة المالية التي

ومن المالحظ أن معظم المباريع التي افذتها الوزار بممت طرقاً محمية ومداخل المدن والقرى وطرقاً داخمية.

ويالحظ كذلك ااخفاض قيمة ااافا عمى صيااة الطر في عامي  2222و  2223مقاراة باسعوام السابقة،
حيث كان متوسط ااافا الساوي يتراوز  3.5مميون دوالر ،ومن م وصل في عام  2222مبمغ  1.1مميون
دوالر ،وفي عام  2223مبمغ  2.2مميون دوالر ،والسب

في هذا االاخفاض هو ارتياح الريش ااسرائيمي لمعظم

مدن الضفة الاربية كما ذكر سابقاً ،مما أعا أعمال و ازرات السمطة الفمسطياية في العديد من المراالت وماها

صيااة الطر  .وقد توزعت معظم هذا المباريع في مااط رأر و ر ر حيث ال يستدعي ذلك تاسي مع السمطات

االسرائيمية ،وبعض المباريع في مااط رررر بعد التاسي مع السمطات االسرائيمية(.)2

تبير ااحصائيات في عام  1989أن اصف ببكة الطر الفمسطياية تقريباً كاات في حالة ريد  ،والاصف

اآلخر تراوح من حالة مقبولة إلى سيئة ،وفي إحصائية أخرى في عام ( 1996قبل االاتفاضة) ،تدات اسبة

الطر الريد إلى  %15بياما ازدادت اسبة الطر السيئة من  %42إلى  ،%56والاسبة الباقية ( )%29كاات
في حالة مقبولة ،وهذا يبير إلى حالة االهتراء وااهمال في سط ببكة الطر الفمسطياية القديمة(.)2

وفي الفتر ما بين  ،2222-1996كان هااك العديد من مباريع صيااة واعاد تأهيل لمطر الفمسطياية ،والتي
أدت إلى تحسن حالة ببكة الطر في الضفة الاربية وقطاع از  .ولكن مع ذلك ،فقن احتيارات ببكة الطر
الفمسطياية أك ر بك ير مما تم است مارا في هذا المرال ،فهااك حارة ممحة اعاد تأهيل الطر والمحافظة عميها
ورفعها إلى المستوى المراو

في  ،حيث تم تقدير تكمفة ما تراكم من متطمبات صيااة الطر الفمسطياية عبر

الساوات إلى  125مميون دوالر ،هذا بااضافة إلى تكمفة الصيااة الساوية التي تقدر بحوالي  48مميون دوالر(.)9
ومن المتوقع أن تكون تكمفة أعمال صيااة الطر في وضعها الحالي قد أصب أك ر من التقديرات السابقة بسب
ازدياد سوء أحوال هذا الطر خالل فتر اسزمة السياسية الحالية.
فماذ بداية ااتفاضة اسقصى عام  ،2222ساءت حال هذا الطر بسب
ااسرائيمية ،وكذلك بسب

الدمار الذي أحد ت اآلالت العسكرية

ضعف أعمال الصيااة عمى الطر الخاررية أو بب الخاررية خالل هذا الفتر  .ففي

عام  ،2223قدرت وزار اسباال العامة وااسكان الفمسطياية أن  %52من هذا الطر في حالة سيئة ،و%26
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في حالة مقبولة ،وفقط  %24ماها في حالة ريد ( .)9ويعرض ردول رقم ( )5ممخص لحالة الطر في عام
.2223
ويبين بكل رقم ( )5تطور حالة الطر عبر الساوات السابقة ،والذي يظهر أا وبالرام من التدهور في حالة
الطر الفمسطياية اتيرة اارراءات العسكرية ااسرائيمية ،فقن الطر الريد أصبحت أفضل بقميل في عام

 2223مقاراة بعام  .1996وسب

ذلك هو أعمال الصيااة المك فة في الفتر ما بين عام  1996وعام 2222

من قبل السمطة الفمسطياية وبمباريع ممولة دولياً ،بااضافة إلى تأهيل وااباء طر التفافية رديد داخل الضفة
الاربية وقطاع از من قبل السمطات ااسرائيمية ساراض تسهيل حركة ااسرائيميين والمستوطاين عميها.

وتردر اابار إلى أن حالة الطر الفرعية في عام  2223هي أسوأ من أحوال الطر اسخرى (الرئيسة
والترميعية) ،والسب

في ذلك هو ازدياد حرم السير عمى م ل هذا الطر الفرعية كبدائل لمطر اسخرى التي

ماع الفمسطيايون من السفر عميها بسب
متواضعة واير مصممة الستيعا

سواا .

اارراءات ااسرائيمية .وهذا الطر الفرعية هي ذات مواصفات هادسية

أعداد كبير وأوزان قيمة من المركبات ،مما أدى إلى اهترائها ببكل ساب

وقد كان واضحاً من المقابالت التي أرريت مع سائقي باحاات الاقل في ماطقة بمال الضفة الاربية ،أن من
أبرز ما يعااون ما هو سوء أحوال سطوح الطر بين المدن ،م ل طري اابمس-راين (طري رقم  ،)62وذلك

بسب

إهمال أعمال الصيااة عميها لعدم خدمة هذا الطري لممستوطاات ااسرائيمية ،وكذلك بسب

سير اآلليات

العسكرية ااسرائيمية ال قيمة (الدبابات) عمي .
ومن أبرز الطر في ماطقة بمال الضفة الاربية التي أيضاً تعااي من اهتراءات كبير  ،بارع بيت ايبا الواصل

بين مدياة اابمس وحارز بيت ايبا العسكري مرو اًر بتقاطع دير برف وحتى البارع االلتفافي المؤدي إلى

مستوطاة قدوميم .حيث تبرز في هذا الطري الحفر الكبير والتبققات واالهتراءات الواضحة في سط الطري ،

مما رعل السير عمي مزعراً في أبسط وصف لهذا الحالة .هذا بااضافة إلى ما يسبب ذلك من اهتالك

لممركبات وخطور في السير ،حيث االباً ما يضطر السائ إلى ترا
المركبة والركا

تمك الحفر وببكل مفارئ ،مما يعرض

إلى خطور التصادم مع المركبات في الرهة المقابمة أو فقدان السيطر عمى المركبة .هذا وقد تم

في اهاية صيف عام  2225القيام ببعض أعمال الترقيع سرزاء من هذا الطري  ،وخاصة الرزء الذي يخدم
حركة المستوطاين والواصل بين تقاطع دير برف حتى البارع االلتفافي.

 .10التوجهات الجديدة في السياسات اإلسرائيمية المتعمقة بالطرق

لما كان لمطر أهمية كبير في االقتصاد والسياسة والرارافيا وفي العديد من اواحي الحيا  ،فقد لرأت السمطات

ااسرائيمية إلى فرض تورهات رديد من خالل هذا اارراءات والحوارز عمى الطر  ،كما أسمف الذكر .ويمكن
تمخيص بعض التورهات ااسرائيمية الرديد بما يمي:
أ .مأسسة الحوارز ال ابتة :إن المراق

لمتايرات والتطورات في الحوارز المفروضة يالحظ بروز امط المأسسة

لهذا الحوارز ،وخاصة الحوارز ال ابتة ،حيث يفرض لها القوااين واارراءات من حيث السماح أو عدم
السماح بالمرور وأوقات المرور ،وطريقة التفتيش والتدقي  ،والترهيزات والباى التحتية التي تابأ عمى هذا
الحوارز ،واارراءات المبدد المتعقمة بذوي اسعمار البابة (الببا
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دون سن  25عاماً ،وأحياااً دون سن

 42عاماً) ،وكذلك التوارد المك ف والمستمر لمقوات ااسرائيمية عمى م ل هذا الحوارز ،وبذلك أصبحت
تم ل معب اًر حدودياً لتمك الماطقة أبب بالمعابر الدولية ،وبالتالي أصبحت واقعاً اعتاد الفمسطيايون عمى
ورودا ،وأصب إزالة م ل هذا الحوارز عمى رأس قائمة مطال

الفمسطيايين.

ومن اسم مة الحية عمى ذلك حارز قماديا راو رام اهلل وحارز زعترا راو اابمس ،حيث أابئت مسار
سير متعدد ورزر ومكعبات إسماتية ،واستخدمت عالمات التحديد (الدهان) اسرضي ،واستخدمت أرهز
التفتيش االلكترواية ،وكذلك اابئت ارف المراقبة.
 .ترزئة المااط

الفمسطياية :تاتبر الحوارز في الضفة الاربية في امط اير عبوائي ،يالحظ من خالل

تركيز ورود الحوارز في الماطقة ما بين اابمس ورام اهلل (عمى سبيل الم ال) ما بين حوارز ابتة وااالقات

طر  ،وكذلك تم تحديد الطر الرئيسة ما بين الماطقتين (حس

المخطط ااسرائيمي الرديد لمطر  ،وكما

أسمف ذكرا) بحيث تكون إما طرقاً مماوع استخدامها ببكل مطم من قبل الفمسطيايين (م ال عمى ذلك
الطري المؤدية من بمال رام اهلل وحتى بيت إيل) ،أو طرقاً يسم باستخدامها رزئياً (استخدام مقيد) من

قبل الفمسطيايين (وتبكل هذا معظم الطر الرئيسة في هذا الماطقة) .أما الطر التي يسم لمفمسطيايين

استخدامها دون قيود ،فهي معظم الطر الفرعية في هذا الماطقة ،ويتكرر هذا الامط في أرزاء مختمفة من
الضفة الاربية.
كل هذا اارراءات تؤدي إلى عممية ترزئة المااط الفمسطياية إلى الث مااط  :بمال ووسط وراو ،
بااضافة إلى ماطقة القدس واساوار .وهذا بالتالي يقطع أوصال الوطن الواحد ويحد من إمكااية إقامة دولة
فمسطياية متصمة رارافيا ،وبالتالي يحد من إمكااية إقامة اقتصاد وطاي ،ويبقي أرزاء من الضفة الاربية

تحت السيطر ااسرائيمية ببكل أو بآخر.
رر .فصل ماطقة اساوار الوسطى والبمالية :حيث تقوم الحوارز المفروضة عمى فصل ماطقة اساوار عن باقي
الضفة الاربية ،م ل حارز بردل والحمراء وبيت درن والحارز بالقر من مردل باي فاضل والاويعمة.

يضاف إلى ذلك ،أا من حيث إمكااية استخدام الفمسطيايين لمطر  ،فقن معظم الطر الرئيسة الواصمة بين
ماطقة اساوار ذاتها والتي تصل مع باقي أاحاء الضفة الاربية ،هي طر إما مماوعة رزئياً أو مسموحة
باستعمال رزئي (استخدام مقيد) .وقد ابر مؤخ اًر في الصحف الفمسطياية (في بهر بباط )2226/عد
مقاالت تبير إلى مخطط إسرائيمي لفصل اساوار ،وتم هدم بعض البيوت في تمك الماطقة ،وذلك لصال

اارراءات ااسرائيمية.
وسياتا عن فصل اساوار عن باقي الضفة الاربية عواق

اقتصادية رمة ،حيث أن ماطقة اساوار تبكل

الزرعي في الضفة الاربية ،هذا بااضافة إلى البعد الرارافي السياسي من حيث
المركز الرئيسي لإلاتاج ا
فصل الحدود البرقية لمضفة الاربية وابقائها ضمن السيطر والمراقبة ااسرائيمية .إن هذا الموضوع يستح
البحث المفصل ،وذلك سهمية اساوار ،كما ذكر.
د .استهداف مدن معياة :من المدن المستهدفة ببكل واض مدياي اابمس وقمقيمية ،حيث تحيط مدياة اابمس
الحوارز المختمفة من رميع الرهات ،ويحيط ردار الفصل بمدياة قمقيمية بالكامل ،إال من خالل بوابة وحيد
في الرهة البرقية من المدياة.
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تبكل محافظة اابمس حمقة الوصل بين وسط الضفة وبمالها ،وكذلك حمقة وصل لألاوار البمالية
والوسطى ،ولقد كاات اابمس تاريخياً تبكل العاصمة االقتصادية لمضفة الاربية .لذلك فقن استهداف مدياة
اابمس من حيث ااتبار الحوارز ال ابتة والسواتر الترابية والخااد

(تبكل عدد الحوارز الماتبر حول

محافظة اابمس ااي أكبر عدد في الضفة الاربية ،بعد محافظة الخميل  ...أاظر ردول رقم  ،)2بااضافة
إلى فرض حصار دائم ومبدد عمى المدياة ،ل أهداف واضحة من حيث التحكم بمركز االقتصاد

الفمسطياي ،وكذلك المركز الرارافي التي تحتم المحافظة .وتردر اابار إلى أن السمطات ااسرائيمية
أزالت بعض الحوارز حول الضفة الاربية وأبقت الحوارز مبدد حول مدياة اابمس.
أما مدياة قمقيمية فتبكل الاقاط الحدودية الاربية لبمال الضفة الاربية مع إسرائيل ،بااضافة إلى وفر
المااط

الزراعية الخصبة في تمك الماطقة ،وبالتالي تم إحاطة المدياة من رميع رهاتها بالردار ،وتم

فصل المدياة عن محيطها الزراعي وعن باقي الضفة الاربية ،وكذلك عن حدودها مع الدولة ااسرائيمية.
ومن المدن اسخرى المستهدفة ،مدياة القدس ،حيث تحاط المدياة بسمسمة من اارراءات والحوارز المبدد

والمك فة والمتاوعة ببكل واض يتميز عن باقي مدن الضفة الاربية ،كل ذلك لما تمتاز ب المدياة ضمن

اسعتبارات السياسية ااسرائيمية والفمسطياية كذلك ،حيث تكرس اارراءات ااسرائيمية سياسة فصل مدياة
القدس عن الضفة الاربية وت بيت فكر أن مدياة القدس ،مدياة إسرائيمية وموحد .
هر .التخفيف من بعض الحوارز :لوحظ مع بداية عام  2225تخفيض السمطات ااسرائيمية من بعض اارراءت،
م ل تخفيض عدد الحوارز الطيارا وحد اارراءات عميها ،وذلك بعد استخدامها المك ف ماذ بداية ااتفاضة
اسقصى .ويمكن تفسير ذلك باالستعاضة عاها والتركيز عمى الحوارز ال ابتة ،وذلك بعد مأسستها ،كما
سب

الذكر .يضاف إلى ذلك أن معظم هذا الحوارز لم يكن لها داع أماي كما كاات تدعي السمطات

ااسرائيمية ،وااما كاات إرراءات تحكم وتضيي الخاا عمى الفمسطيايين.
وتم كذلك إزالة بعض من حوارز السواتر الترابية (كاات  374حار اًز في  ،2224/11وأصبحت 282

حار اًز في  ،)2225/3م ل حارز تل والباذان ،والبوابات ،م ل بوابة عابتا التي أزيمت في اسبهر اسولى
من عام  ،2225م أعيد تركيبها في بهر حزيران  ،2225وفي المحصمة ،فقد ازداد عدد البوابات الحديدية
قميالً ،كما أسمف الذكر .ويمكن اابار إلى أن عدد الحوارز التي أزيمت كان قميالً مقاراة بالحوارز
المتبقية ،وكذلك فقن رميع هذا الحوارز كاات حوارز اير ابتة.

ويمكن تفسير التخفيف من عدد وبد بعض الحوارز أاها كاات أصالً بعيد عن الدواع اسماية المعماة،

وااما وضعت من أرل التضيي

عمى المواطن الفمسطياي بالدررة اسولى .ويمكن اابار كذلك إلى

ااستعاضة عن م ل هذا الحوارز التي أزيمت ،بالحوارز الدائمة المقامة حول المدن والتي بقيت ،والي تم
تعزيز ورودها بقاباء باى تحتية وأرهز مراقبة وتفتيش مك فة ،وكذلك إعطاؤها صباة المعبر الحدودي
وفرض أاظمة ادار هذا الحوارز ،كما سب ذكرا.
و .فصل ببكات الطر الفمسطياية قدر المستطاع :ويتم هذا الفصل من خالل تحديد مسارات خاصة
لمفمسطيايين وأخرى لإلسرائيميين ،مع فرض قيود تختمف بدتها حس
التقاء الطريقين ،يتم فصمهما رأسياً عمى مستويين ،طري
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موقع الطري  ،كما ذكر سابقاً .وعاد

عموي وآخر سفمي .ولقد تم تحديد هذا الطر

بحيث تعطي اسفضمية لإلسرائيميين ،وقد كان ذلك أيضاً عمى حسا

اسراضي الفمسطياية ،حيث تم

االستيالء عميها مقابل إاباء الطر الرديد واسافا .

كل هذا يؤدي إلى تداخل ببكتين من الطر معاً في مساحة رارافية محدود  ،مما يؤدي إلى ااعدام
الماط

المواصالتي ،وكذلك يحد من االستم اررية الرارافية لممااط

الفمسطياية ،ولمدولة الفمسطياية

المستقبمية.

 .11النتائج والتوصيات
إن السب

المبابر لألزمة االقتصادية الفمسطياية وكذلك اسوضاع السيئة في القطاعات اسخرى) وأزمة قطاع

المواصالت يتم ل في اااال والحصار والحوارز المفروضة من قبل السمطات ااسرائيمية ،أي في القيود التي
تفرضها الحكومة ااسرائيمية عمى حركة البضائع الفمسطياية وحركة الفمسطيايين أافسهم عبر الحدود (بين
اسراضي الفمسطياية والعالم الخارري ومع إسرائيل) وبين الضفة الاربية وقطاع از وبين المدن داخل الضفة
الاربية أو داخل قطاع از  .كل هذا أدى إلى اتائا كار ية عمى الفمسطيايين.

 1-11النتائج

 لقد أ رت اارراءات ااسرائيمية سمباً عمى قطاع المواصالت ببكل مبابر وكبير ،امتد إلى رميع مراف الحيراالفمسطياية .وقد ااتبرت الحوارز في كافة أاحاء الضفة الاربية وقطاع از .

 -لقررد تميررزت هررذا الح روارز واااالقررات بالتذبررذ

فرري برردتها مررن مكرران إلررى آخررر ،ومررن وقررت إلررى آخررر ،بحيررث

أصب المواطن الفمسطياي اير قادر عمرى التابرؤ لرزمن أو طرول مسرافة رحمرة السرفر ،وبرذلك أصرب ايرر قرادر

عمى التخطيط لها ،مما أدى إلى ضياع وقت كبير من يوم في هذا السفر.

 لق ررد تاوع ررت أب رركال الحر روارز ااسر ررائيمية وتط ررورت ما ررذ ب رردء ااتفاض ررة اسقص ررى حت ررى يوما ررا ه ررذا ،فب رردأت تم رركاارر رراءات ب ررقاال لمط ررر وااب رراء حر روارز ابت ررة ومتاقم ررة وسر رواتر ترابي ررة وخا رراد  ،ررم أاب ررئ ر رردار الفص ررل

العاصري ليفصل أر ٍ
رؤخر مخططراً إسررائيمياً اابراء طرر ٍ خاصرة
اض ومسراحات كبيرر عرن بعضرها ،رم ظهرر م اً
بااسرائيميين وأخرى لمفمسطيايين ،وكذلك إاباء أافا  ،وقد عممت السمطات ااسررائيمية عمرى مأسسرة الحروارز.

كل هذا كان عمى حسا

اسراضي الفمسطياية و عااء المواطن الفمسطياي.

 -لقرد كران مرن اتيررة هررذا التذبرذ

فري عرد أمرراكن وبرد الحروارز ،تعرديل البيااررات والتحمريالت المرذكور فري هررذا

البحث عد مرات ،ولقد كان رزء من هذا التاير في أعداد وأاواع و بد الحوارز يتم ببكل عبروائي ،ويهردف

التضيي عمى المواطاين الفمسرطيايين ،ولكرن ررزًء مرن هرذا التايررات امطري ،يهردف إلرى تكرريس واقرع إسررائيمي
رديررد عمررى الطررر  ،بارررض ت بيررت مبرردأ مأسسررة الح روارز وترزئررة المارراط الفمسررطياية ،بااضررافة إلررى تعزيررز
السيطر ااسرائيمية عمى مااط محدد .
 كرل هررذا ااررراءات أدت وسررتؤدي إلررى زيرراد طررول الرحمرة وزيرراد تكمفررة أرررور السررفر والبضررائع ،بااضررافة إلررىقي ررود كبي ررر عم ررى الحرك ررة والاق ررل .وه ررذا ب رردورا أدى إل ررى ض ررعف التاافس ررية ) (Competitivenessلالقتص رراد
الفمسطياي مقاراة باقتصاد الدول المراور .
 تعرضت البضائع الفمسطياية وخاصة الماتورات الزراعية خالل فترات اااال المبدد  ،لألضرار الكبير أ ااءتاقمهررا بررين المرردن أو عمررى المعررابر مررع اسردن ،ممررا كرران ل ر اس ررر المرردمر عمررى قطرراع الز ارعررة والصررادرات
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االقتصادية ببكل عام .حيث أدى تمف البضائع وازدياد زمن وتكاليف الاقل ببكل كبير إلى ااخفاض حراد فري
القدر التاافسية لالقتصاد الفمسطياي ،مما أ ر سمباً عمى المواطن والسمطة الفمسطياية.

 إن الحوارز ااسرائيمية الماتبر في أاحاء مختمفة من الضفة الاربية تعمل عمى ترزئة الضفة الاربية إلى عردمااط رارافية ،وكذلك تعمل عمى عزل مااط محدد  ،م ل مدياتي اابمس وقمقيمية و ماطقة اساوار.

 إن احتيارررات قطرراع الطررر والمواصررالت بعررد سرراوات مررن ااهمررال كبيررر  ،وزاد مررن حرررم االحتيارررات ،الرردمارواالهتراء الذي حدث فري ظرل اسزمرة السياسرية الحاليرة ،ممرا حررم المسرافر الفمسرطياي مرن ال ارحرة أ اراء السرفر،

وزاد في معدل اهتالك المركبات.
 لقد كران هاراك ضرعف فري أعمرال صريااة الطرر ببركل عرام خرالل اسزمرة السياسرية الحاليرة ،وسسربام ل عدم إمكااية التاسي مع الراا

معروفرة

ااسرائيمي لمقيام بأعمال صيااة الطرر فري ماطقرة ” ،“Cبااضرافة إلرى

ضعف الميزااية المخصصة من قبل السمطة الفمسطياية لمقيام بم ل هذا اسعمال.

 2-11التوصيات
 إن ور ررود حر روارز الط ررر ه ررو م ررن أكب ررر المعوق ررات أم ررام تط ررور قط رراع المواص ررالت ،وك ررذلك قط رراع االقتص ررادالفمسطياي .لذلك فقا من البديهي عمل كل في إمكان الرهات المعاية والسمطة الفمسطياية عمى إزالتها.

 -لقرد ارتا عرن اااالقرات والحروارز العديرد مرن الطرر البديمرة ،لرذلك يرر

عمرل خطرة لد ارسرة إمكاايرة االسررتفاد

مررن هررذا الطررر كامتررداد لبرربكة الطررر الرئيسررية ،مررع م ارعررا أن ال تكررون هررذا الطررر بررديال عررن برربكة الطررر

اسصمية ،وإاما امتدادا لمببكة المورود .
 -يرر ر

المباب ررر ف رري إع رراد با رراء واستص ررالح اسرر رزاء الت رري ل ررم تستص ررم م ررن الط ررر الت رري ت ررأ رت ب رراارراءات

ااسرائيمية.

 -إن صريااة واعراد تأهيررل الطرر هري مررن أهرم أولويرات برربكة الطرر الفمسرطياية ،لررذا يرر

تخصريص الميزاايررة

المااس رربة لمقي ررام بم ررل هر رذا اسعم ررال ،ووض ررع آلي ررة ماهري ررة لتحدي ررد اسولوي ررات ،وعم ررل الره ررود عم ررى المس ررتوى
الفمسطياي من أرل تخصيص وصرف المخصصات.

 -ير

االستفاد مرن التبركيمة الو ازريرة الرديرد مرن أررل تابريط براراما صريااة وتأهيرل الطرر الفمسرطياية ،حترى

تستعيد الو ازرات المعاية رم ل وزار اسباال العامة وااسكانر دورها الحيوي في هذا المرال.
 -يرر

بحررث ااررراءات ااسررائيمية عمررى ماطقررة اساروار ببركل تفصرريمي ،وبيرران أ ررر ذلرك عمررى الواقررع السياسرري

 -ير ر

أن يكررون هارراك برارراما وطارري لعمررل هيكميررة الطررر " ،“Road Master Planومررن أهررداف ه ررذا

واالقتصادي الفمسطياي.

البرارراما ،عمررل مخطررط وطارري لمطررر يررتم مررن خالل ر تقيرريم الطررر الحاليررة ووضررع تصررور لمطررر المسررتقبمية
المقترحة من حيث الموقع والتصايف والمواصفات الهادسية والفايرة المااسربة .ويرر

العمرل كرذلك عمرى براراما

رإدار صيااة الطر ر " ،"Road Maintenance Managementوالذي يرتم مرن خاللر وضرع آليرات صريااة
راء عميهررا يررتم تحدي ررد اسولويررات ف رري برا رراما ص رريااة الط ررر  ،بحيررث تعط ررى
الطررر  ،واسسررس السررميمة الت رري بار ً
اسولوية لمطر اسك ر حارة وأهمية.
 يوص ررى بعم ررل د ارس ررة تفص رريمية عم ررى المس ررتوى الرس ررمي الفمس ررطياي ح ررول ام ررط مأسس ررة الحر روارز واارر رراءاتااسر ررائيمية ف رري الض ررفة الاربي ررة ،وذل ررك م ررن خ ررالل متابع ررة تطوره ررا الت رراريخي بأاواعه ررا المختمف ررة ،وك ررذلك ام ررط
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التخفرريض مررن أعررداد بعررض أارواع ااررراءات ااسررائيمية والتركيررز والتبررديد عمررى أارواع أخرررى ماهررا وفرري مواقررع
رارافيررة محرردد  ،وذلررك لتحميررل الامطيررة ااس ررائيمية فرري هررذا اار رراءات ،والتعرررف عمررى المخطررط ااس ررائيمي
لممراحل المقبمة ،ومن م القيام بقرراءات فمسطياية وقائية ،قدر اامكان ،ومن رم تفصريل أ رر ذلرك عمرى الواقرع
السياسي وااقتصادي المستقبمي لمدولة الفسطياية المتوقعة في المستقبل القري .

 -ير ر

وير

تو ي ر عواق ر

اار رراءات ااس ررائيمية عمررى كافررة القطاعررات الفمسررطياية ،وذلررك عمررى المسررتوى الرسررمي،

تك يف الرهود من أرل توصيل آ ار اارراءات ااسررائيمية المردمر عمرى حيرا المرواطن الفمسرطياي إلرى

العالم ،وعمل خطة إعالمية مااسبة تستاد إلى اتباع اسسمو العممي ،واالبتعاد عن المبالاة والعاطفة البديد ،
وذلك لكس

التأييد العالمي.
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