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  :الطريق املسدود

  إنشاء الطرق إىل املستوطنات
  يف الضفة الغربية وقطاع غزة

  

  مقدمة: أوالً 
  

[.......]    
اآلن تراقب تزفيت الطرق يف األراضي  ثمة جلنة متخصصة من حركة السالم

احملتلة من خالل النشرات احلكومية، واالطالع امليداين املباشر على األوضاع، وغير 
  :وتتيح املعلومات اجملتمعة الصورة التالية. ملعلوماتذلك من مصادر ا

 كيلومتر من الطرق هي اآلن يف قيد التزفيت، أو على وشك  ١٠٠-٨٠
 ١٨٦قارنة، نذكر أن على سبيل امل. (التزفيت يف املستقبل املقريب

 ١).١٩٩٠قد زُفّتت يف البلد كله، داخل اخلط األخضر، سنة  كيلومتراً فقط

  ن شيكل جديد من ميزانية وزارة اإلسكان لتزفيت مليو ٢٧رُصد مبلغ
كما أن عشرات املاليين من الشيكالت    ٢.الطرق يف األراضي احملتلة

من املنظمة (اإلضافية تنفق لهذا الغرض، وتمر عبر قنوات أخرى 
 ).الصهيونية العاملية، ووزارة الدفاع، وغير هاتين من الهيئات

  أي الطرق "تفادية لالنتفاضةالطرق امل"تُبذل جهود خاصة لتزفيت ،
ويف مقابل ذلك، ال . اخملصصة خلدمة حاجات السكان اليهود حصراً 

مرصدة لتحسين شبكة الطرق العامة يف  ةعلم لنا بوجود ميزاني

                                                 
    وقد نشرته . الذي أعدته جلنة مراقبة املستوطنات التابعة حلركة السالم اآلن ٢التقرير رقم

  :، حتت عنوان١٩٩١يوليو /احلركة يف تموز
 “Dead End: Building Roads to Settlements in the West bank and Gaza Strip.” 

 .، بحسب مكتب اإلحصاء املركزي١٩٩١مايو /بناء واإلسكان، أيارتقرير عن أنشطة وزارة ال  ١
 .١٤٣، وزارة البناء واإلسكان، ص "١٩٩١ميزانية احلكومة للعام "  ٢
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األراضي احملتلة، وإنْ كانت نسبة الوفيات من جراء حوادث السير على 
 ٣.هذه الطرق أعلى من مثيلتها على الطرق داخل إسرائيل

  شيكالً جديداً لكل شخص على الطرق داخل ٤٥ينفق ما متوسطه 
شيكالً جديداً لكل شخص على طرق  ٢٧٠وينفق  –إسرائيل 

ويتراوح متوسط األموال املصروفة، قياساً بحجم السير . املستوطنين
املنطقة ) [يف منطقة دان(شيكل جديد لكل عربة  ١٠٠يف إسرائيل، بين 

أما ). يف اجلليل والنقب(جديد لكل عربة شيكل  ١٤٠٠وبين ] الوسطى
شيكل جديد لكل  ١٥,٠٠٠يف األراضي احملتلة، فتصل هذه النسبة إىل 

 .عربة

  
  الداللة السياسية: ثانياً 

  لطرق املستوطنين

إن اجلهود املكثفة التي تبذل إلنشاء طرق املستوطنين وتطويرها تهدف، مثل   
ألرض قبل الشروع يف أية مفاوضات؛ إنها إقامة املستوطنات، إىل خلق الوقائع على ا

يف الروابط التي تربط املستوطنات بدولة إسرائيل، " تطبيع"حماولة صريحة إليجاد 
ومن املهم جداً، . ولتمهيد الطريق من أجل القبول بكون االحتالل أمراً غير قابل للتغيير

رون يف وأنظار زوارهم أو من يفك –يف هذا السياق، حجب أنظار املستوطنين 
ذلك بأن كال . عن حجم السكان العرب الغالب يف األراضي احملتلة –االستيطان مثلهم 

طمس "يدرك أن أالعيب خداع الذات، و –زعماء املستوطنين واحلكومة  –اجلانبين 
للمستوطنات، هما اللذان سيتيحان اجتذاب األلوف من املستوطنين " الطابع السياسي

غوش قطيف : القائمة يف مناطق مثل املستوطنات يتحاشونالذين ما زالوا حتى اليوم 
  ].جبل اخلليل[، وهار حبرون ]قطاع غزة[
  

  
  
  

                                                 
، "نيكوداه"يعقوب،  –بن . ، الذي يستشهد بـ آ١٩/٦/١٩٩١، "هآرتس"ميخائيل، . بحسب ب   ٣

 .١٩٩١يونيو /حزيران
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  قائمة بالطرق اجلاري: ثالثاً 
  التخطيط إلنشائها وتزفيتها

ملّا كانت النشرات احلكومية الرسمية ال تكشف إال جزءاً مما يحدث فعالً، فإن   
كلم من  ١,٢ادر متنوعة؛ من ذلك أن املعلومات املدرجة أدناه قد جُمعت من مص

يف كرين شومرون، واجلاري تزفيتها حالياً، غير " التلة الشرقية"الطريق املوصلة إىل 
حلال بالنسبة إىل ا وكذلك هي. ة ميزانية على اإلطالقمنصوص عليها صراحة يف أي

  .قطع أخرى من أعمال الطرق اجلارية واملبينة يف القائمة أدناه
[.......]  

جزء ] الهادفة إىل تفادي أخطار االنتفاضة[من اجللي أن الطرق اجلانبية و  
أساسي من القائمة، ومما له أهميته وداللته أيضاً إنشاء الطرق بهدف إيجاد روابط 

كيسوفيم (قوية بين املستوطنات واملراكز السكانية اجملاورة لها داخل اخلط األخضر 
من هذه الطرق أن تولِّد لدى مستعمليها الوهم والغاية ). نيلي، إلخ –قطيف، شيالت  –

  .بأن اخلط األخضر قد تالشى، وبأن ليس ثمة سكان عرب يف املنطقة
ويف الوقت نفسه ال تتطرق امليزانية إطالقاً إىل الطرق الرئيسية التي تخدم 

وهذه الطرق . مئات األلوف من سكان األراضي احملتلة، سواء أكانوا عرباً أم يهوداً
من جراء رداءة بنيتها التحتية، وكثافة السير عليها، وارتفاع النسبة املئوية  تعاين

وهي مل تسترع أي اهتمام خاص ألنها ال تخدم . للوفيات نتيجة حوادث السير عليها
  .األهداف السياسية حلكومة إسرائيل

  
  العبء الذي تلقيه: رابعاً 

  شبكة الطرق على امليزانية

شارة، احلصول على املعطيات الدقيقة املتعلقة كما سبقت اإل من املستحيل،
بمقدار التوظفيات املالية يف الطرق اخملصصة للمستوطنين يف الضفة الغربية وقطاع 

، بسبب وقد أظهرت احلسابات املبنية على تفحص دقيق مليزانية وزارة اإلسكان. غزة
هذا املوضوع،  كونها املكان الوحيد الذي يحتوي على كمية وافية من املعلومات عن

: غير أن هذا املبلغ ال يحتوي على . مليون شيكل جديد قد رصدت لهذه الطرق ٢٧أن 
أقسام الطرق التي يف قيد اإلنشاء حالياً؛ طرق املداخل الصغيرة املتفرعة من الطرق 

كما أن هذا املبلغ ال . الرئيسية إىل مستوطنات معيَّنة؛ الطرق التي يجري التخطيط لها
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املمنوحة للمتعهدين من أجل التعجيل يف إجناز هذه  ةن احلوافز اخلاصيعبِّر ع
وال نبالغ أبداً إنْ قدَّرنا أن التكلفة العامة إلنشاء شبكة الطرق املؤدية إىل . املشاريع

 ١٥٠ – ١٢٠مليون شيكل جديد سنوياً، وأنها ستبلغ  ٥٠املستوطنات تبلغ قرابة 
  .زمة إلتمام إنشاء هذه الطرقمليون شيكل جديد يف مدى األعوام الال

توطنين يتمتع بتفضيل يف امليزانية يصل، إذا أخذنا يف االعتبار إن قطاع املس
شيكالً  ٢٧٠(قياساً بباقي السكان % ٦٠٠املعطيات احلكومية الرسمية فقط، إىل نسبة 

شيكالً جديداً لكل شخص من السكان املقيمين داخل  ٤٥جديداً لكل شخص يف مقابل 
وإذا ما فحصنا الطرق ذاتها وقسنا نسبة األموال املرصدة بعدد ). ألخضراخلط ا

  [....].السيارات التي تمرّ عليها، لوجدنا الفوارق أوضح كثيراً 
[.......]  

  
  الداللة االجتماعية: خامساً 

  لطرق املستوطنين

إن األموال الطائلة، وهي طائلة سواء من حيث قيمتها املطلقة أو من حيث   
النسبية، التي تنفقها حكومة إسرائيل على شبكة طرق املستوطنين، دليل قيمتها 

األولوية على أية قضية " إسرائيل الكبرى"إضايف على أن احلكومة قد أولت أيديولوجية 
إن هذا اإلنفاق املستهتر على إنشاء طرق ال تخدم إال . أخرى يف جدول األعمال الوطني

رض مئات األلوف غيرهم للمخاطر يومياً على بضع مئات من املستوطنين، بينما يتع
الطرق املزدحمة داخل إسرائيل، ليفصح إفصاحاً ال مزيد عليه عن التشويه الذي أدخله 

ومن العسير أن نعتقد أن مواطني هذا البلد . التطرف السياسي يف إدارة الشؤون الوطنية
  .إساءة ملموسةسيستمرون يف احتمال هذه السياسة التي تسيء إىل نوعية حياتهم 

[.......] ■  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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