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 مركز دراسات التنمية

 
 

يهدف المركز . كبرنامج بحثي متخصص في الدراسات التنموية 7991تأسس المركز في عام 
الى تعميق مفاهيم التنمية وربطها بسياقها العملي من خالل تقديم أطر نظرية ومفاهيمية تتحرى 

وهذا يشمل دراسة التفاعالت بين العوامل االقتصادية واالجتماعية . تنمية في فلسطينواقع ال
فضاًل عن دراسة بنى السلطة والسيطرة القائمة التي تحول دون تحقيق وتنمية . والسياسية للتنمية

فمنذ االحتالل اإلسرائيلي لألراضي . مستدامة ارتباطا بالسياق الذي يفرضه االحتالل عليها
يرى مركز . فرضت قيود مشددة على حق المجتمع الفلسطيني بالتنمية 7991طينية عام الفلس

نتاج  دراسات التنمية أن األكثر تعبيرَا عن التنمية في فلسطين هي استراتيجيات الصمود والبقاء، وا 
بدائل محلية لبنى القوى المهيمنة وباإلضافة الى ذلك فان المركز يسعى الى توفير إطار 

يمكن من خالله النظر في جميع القضايا ذات الصلة بالتنمية وبحثها ومناقشتها وذلك مؤسساتي 
 .بهدف توفير التوجيه والمساعدة العلمية لصناع القرار

 
يحاول مركز دراسات التنمية من خالل جمعه بين االبحاث االكاديمية والنشاطات المجتمعية أن 

تنموية اذ تشمل أنشطته في هذا المجال الندوات يعزز الربط المحكم بين النظرية والممارسة ال
فمن ناحية يعمل . وورش العمل، والمسوح الميدانية والدراسات التقييمية، وتقييم االحتياجات

المركز على عدد من المشاريع البحثية في شتى المجالت التنموية بالتعاون والتنسيق مع 
عددا آخر من المشاريع المجتمعية التي  ومن ناحية أخرى ينفذ المركز. مؤسسات محلية ودولية

 .  تهدف الى تمكين الفئات المهمشة ودمجها في عملية التنمية
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 مقدمة  .1
: الطررق الفلسرطينية"بعنوان  ةاستقصائيمقالة سنوات، األسبوعية، قبل ثالث ( The Nation" )األمة"نشرت مجلة 

، لناديررة حجرراب وجيسرري (2171" )إقامررة الدولررة المسررتقلة، أم الضررم اإلسرررائيلي  الترري ترمرري إلررىالمسرراعي تعزيررز 
ركررز هررذم المقالررة علررى الطررابع السياسرري الررذي يللررف المشرراريع الرئيسررية الترري يجررري تنفيررذها لتطرروير تو  1.روزنفيلررد

وعلرررى وجررره التحديرررد، تثيرررر المؤلفتررران أسرررئلة واستفسرررارات حرررول الررردور الرررذي . طررررق فررري الضرررفة اللربيرررةشررربكات ال
 United States Agency for International)تضرررطلع بررره الوكالرررة األمريكيرررة للتنميرررة الدوليرررة 

Development (USAID) )اسرات والسرلطة الفلسرطينية فري دعرم إنشراء شربكة طررق فلسرطينية تترواءم  مرع السي
ررررررها وتسررررره لها وتفترررررّر هرررررذم المقالرررررة . الكولونياليرررررة التررررري تنفرررررذها إسررررررائيل فررررري األّر الفلسرررررطينية المحتلرررررة وتيس 

نشراءها تشركل محروًرا مرن محراور  االستقصائية بأن هذم الطرق التي تمول الوكالة األمريكية للتنمية الدوليرة شرق ها وا 
، غيررر أنهررا لررم تحررَظ 2111السررلطة الفلسررطينية خررالل العررام خطررة سرربق إلسرررائيل أن قرردمتها إلررى الرردول المانحررة و 

 511وفري الواقرع، سرعت حكومرة إسررائيل إلرى الحصرول علرى التمويرل مرن الردول المانحرة لشرق . بالقبول في حينره
، وذلك بعد الضلوط الدبلوماسرية التري مورسرت ‘نسيج الحياة’كيلومتر من الطرق التي أطلقت عليها مسمى طرق 

التخفيف من اإلغالق المحكم الذي فرضته علرى أبنراء الشرعب الفلسرطيني عقرب انردالع االنتفاضرة  عليها من أجل
للسرركان ‘ نسرريج الحيرراة’وبنرراًء علررى ذلررك، اقترحررت حكومررة إسرررائيل، فرري إطررار سررعيها إلررى إعررادة تشرركيل . الثانيررة

نيين لكرري تضررمن اسررتدامة الفلسررطينيين األصررالنيين، إقامررة شرربكة طرررق منفصررلة يقتصررر اسررتخدامها علررى الفلسررطي
ويتررألف نظررام اإلغررالق اإلسرررائيلي مررن . نظررام اإلغررالق الصررارم الررذي تفرضرره علرريهم وترسرريخه، عوًضررا عررن إزالترره

غررالق الطرررق والجرردار العررازل –شرربكات البنيررة التحتيررة الماديررة  إلررى جانررب  -الترري تتضررمن الحررواجز العسرركرية وا 
ركررة المررواطنين الفلسررطينيين وتررنق لهم، بمررا تشررمله مررن نظررام استصرردار القيرود العسرريرة الترري تفرضررها إسرررائيل علررى ح

 . التصاريح الذي ينتهك حريتهم في الحركة والتنقل
 

 تطروير أعمرال وراء تقرف التري السياسرية الجلرافيرا على تنطوي حاسمة قضايا الواجهة إلى ويدفع الجدل هذا ويثير
 المكران، فري ‘التنميرة’ تجسريد تيسرر التري األسراليب النقراش هرذا ليتنراو  التحديد، وجه وعلى. التحتية البنية شبكات
 بصرورة التركيرز مرن فبردالً . اللربيرة الضرفة فري عليه عنصري طابع إضفاء يتم الذي المشهد يعزز نحو على وذلك

 فرري تجاهلهررا يجررري مررا غالًبررا معقرردة جوانررب إلررى نظرنررا الحالررة هررذم تلفررت اإلسرررائيلي، االحررتالل بنيررة علررى حصرررية
 حكومرة تسرعى فعنردما وبالفعرل،. وبنائهرا الفلسرطينية الماديرة البيئرة تشرييد فري تشرارك التي واألطراف التنمية سياسة
 إعرادة لتمويرل عليره وتحصل الفلسطينية والسلطة الدولية للتنمية األمريكية الوكالة دعم على الحصول إلى إسرائيل
 الفلسرطينية التنميرة مشراريع تؤديره الرذي الردور بشرأن األمرر هرذا هيبي نر الرذي فمرا وبنائره، ‘األصالني’ المكان تنظيم

رسررراء الكولونيرررالي االحرررتالل إنتررراج فررري والدوليرررة الوطنيرررة واألطرررراف  المشررراريع هرررذم تشرررييد يرررتم وكيرررف دعائمررره  وا 
 اتاالحتياجررر مرررع للتعامرررل آليرررة إلرررى التنميرررة تحويرررل يرررتم وجررره أي وعلرررى والرمزيرررة  الماديرررة النررراحيتين وشررررعنتهامن
 بطرررق المطراف يررؤول وكيرف الكولونيررالي  االسرتيطان ضرررورات تفرضره عمررا تنشرأ الترري األمرد القصرريرة الفلسرطينية

                                                           
 : لللة اإلنجليزية تحت عنوانشرت هذم المقالة بان   1

Hijab, Nadia, and Jesse Rosenfeld, “Palestinian roads: Cementing Statehood, or Israeli annexation?” (2010) 
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 االسرتيالء تسرتهدف التري المنهجيرة اإلجرراءات عليهرا تنطروي التري المكران متالزمرة عرن التعبير إلى ‘الحياة نسيج’
غالقهرا اللربيةوتردميرها الضرفة جلرافيرا عمروم وعلرى التقليديرة الفلسرطينية الطررق شبكة على عرادة وا   إن تشركيلها  وا 
 مرن وراءهرا يقرف الرذي السياسري المنطرق عرن اللثام نميط أن لنا يتيح الطرق هذم من يظهر ما وراء ما إلى النظر

 بشرررأن المترررزامن وخطابهمرررا المانحرررة الررردول وأجنررردة الفلسرررطينية السرررلطة أجنررردة برررين القائمرررة العالقرررات وعرررن جانرررب،
 جانرب مرن أوسرلو اتفاقيرات بنيرة فري غ رسرت التري الكولونياليرة الحقرائق جانب إلى الدولة، وبناء االقتصادية التنمية
 فرري وروزنفيلررد حجرراب تثيررم الررذي السررؤال ينطروي ال الورقررة، هررذم ثنايررا فري سررنرى وكمررا المطراف، نهايررة وفرري. آخرر

 الفلسرررطينية الدولررة إقامررة إلررى تسررعى التررري الجهررود تعررزز الفلسررطينية الطرررق كانرررت إذا مررا علررى منرره كبيررر جانررب
نمرا إقليمهرا، إلرى الفلسرطينية األّر ضرم سربيل فري إسررائيل تنفرذها التري اإلجرراءات ترسخأو المستقلة  هرذا يركرز وا 
. نفسره الوقرت فري معهمرا وتتنراغم الهردفين هرذين مرع تترواءم باعتبارهرا الطررق هرذم إلرى النظرر إمكانيرة علرى السؤال
 إلقامرة الرسرمي القبرول علرى الحصرول ترم بأنره" ترذك رنا المفارقرة فيره ترزال مرا الرذي الوقرت فري حترى الواقع هو وهذا
 ،"معنام من القبول هذا إلفراغ ص ممت قد ‘األّر على[ إسرائيل فرضتها التي] الوقائع’ أن بدا مثلما تماًما الدولة
 (. 2007:529) أيًضا بذلك( Nigel Parsons) بارسونز نايجل يذك رنا مثلما

 
 فرري تنفيررذها يجررري الترري التحتيررة البنيررة تطرروير مشرراريع تلررف الترري والمعقرردة الخفيررة الجوانررب استكشرراف أجررل ومررن

 والدراسررات األدبيررات بررين تجمررع الترري الكولونيررالي، االسررتيطان نظررر وجهررة الورقررة هررذم تسررتعّر اللربيررة، الضررفة
نترراج التحتيررة البنيررة بجلرافيررا المتصررلة  الميدانيررة األبحرراث نتررائج علررى وبنرراءً . التنميررة نقررد راسرراتد وبررين المكرران وا 
 الجلرافيرا الورقرة هرذم فري نردرس المقرام، هرذا فري المنشرورة التنمية تقارير وبحسب أجريناها التي والمقابالت المكثفة

 نيةالفلسررطي السررلطة باشرررت الترري التنميررة إسررتراتيجيات ضرروء فرري ‘الحيرراة نسرريج’ طرررق وراء تتخفررى الترري السياسررية
ذ. أوسرلو اتفاقيرات إبررام عقب ونشرها إعدادها على العمل  البنيرة تطروير برأن يررى مفهروم مرن الورقرة هرذم تنطلرق وا 

 الترري التبريرررات يقرردم خطاًبررا يوظررف فكرًيررا مشررروًعا كونرره جانررب إلررى ماديررة ممارسررة جرروهرم، فرري يشررك ل، التحتيررة
 عررن عليرره تْطلعنررا أن للطرررق يمكررن مررا حررول نظررري نقرراش بطرررح ت سررتهل فهرري ،(Apter, 1997) معرره تتناسررب

 الكولونيرررالي لالسرررتيطان التحتيرررة البنيرررة تررررويج برررين القائمرررة والمعقررردة المتداخلرررة العالقرررات وعرررن التنميرررة، فضررراءات
جراءاته  نسريج طررق حرول الردائر الجدل الورقة هذم تستعّر الثاني، المقام وفي. الخصوص وجه على والتنمية وا 

فره التي التحتية البنية تطوير وسياسات الكولونيالي لالحتالل األعم لسياقا في وتضعه الحياة  ويجسرد. وتحرددم تعر 
 المنطقيررة المنهجيررات جانررب إلررى خاللهررا، مررن الترري يررتم تشرركيل جلرافيررا اإلقصرراء التوليديررة اإلجررراءات الجرردل هررذا

 الجماعيررررة الكيانررررات خططرررراتم ضررررمن والعنصرررررية المكانيررررة الناحيررررة مررررن الشررررعوب فيهررررا توَضررررع الترررري والبنيويررررة
 الثالثة الجزئية في الورقة، هذم وتنظر(. عنها وعزلها فصلها فيه يتم الذي الوقت ذات في) الصهيونية االستيطانية

 الجهررود عنهررا تسررتلني ال ضرررورية أصرروالً  باعتبارهررا الحيرراة نسرريج طرررق تبريررر فرري المعتمرردة األسرراليب فرري منهررا،
قامررة االقتصررادية التنميرررة تحقيررق لررىإ تسررعى الترري والدوليررة الوطنيررة  نخترررتم وأخيررًرا،. المسررتقلة الفلسررطينية الدولررة وا 
 عمليررة أنهررا علررى إليهررا ي نظررر والترري التحتيررة، البنيررة مشرراريع تطرروير علررى قرررب عررن نظرررة أن علررى بررالتركيز الورقررة
 استكشرراف مررن مك ننرراي قرروي موقررع فرري تضررعنا نفسرره، الوقررت فرري وباسررتمراريتها طارئررة بصررفة تتسررم وماديررة رمزيررة

 . الفلسطيني السياق في المتواصلة التنمية مساعي عن به تخبرنا وما التنمية فضاءات
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  الكولونيالي االستيطان ظل في التحتية البنية شبكات تطوير فضاءات .2
 شرربكاتو  كررالطرق - التحتيررة البنيررة شرربكات أهميررة علررى تركررز والسياسرراتية األكاديميررة والدراسررات األدبيررات تفتررأ ال

 وبينمرا. األرضرية الكررة جنروب فري الواقعرة الردول معظرم فري تنفَّذ التي التنمية عمليات في - والكهرباء الميام تزويد
 خطرط إعرداد علرى القائمين معظم" يفتّر والتنمية، التحتية البنية لمشاريع المناسب الترتيب على االعتراّ يثور

 شربكات برأن -( Rostow, 1960) االقتصرادي للنمرو روسرتو يراهرا التري االللائيرة المراحرل هردي وعلرى – التنميرة
 مؤشرًرا ذلرك علرى بناءً  تشكل وأنها االقتصادية، الحركة ‘انطالق’لر وكافًيا ضرورًيا مسبًقا شرًطا تمثل التحتية البنية
 التري النقاشرات فري منتشررة التحتيرة البنيرة شربكات باترت فقرد الواقرع، وفري(. Grandia, 2013:233" )للتقردم مناسًبا
 فرري معتمررد أسررلوب بمثابررة صررارت بحيررث المسرربق، الشرررط[ لعبررارة] مرادفررة" أصرربحت كمررا التنميررة، مواضرريع تتنرراول
" الحداثرررة حالرررة عرررن التخلرررف حالرررة يعرررزل شررريء كرررل بمعنرررى - المتخلرررف العرررالم فررري المفقرررودة األشرررياء جميرررع وْسرررم

(Rankin, 2009:70 .)بصررورة االقتصررادي والنمررو التحتيررة البنيررة شرربكات تطرروير بررين المتوازيررة العالقررة وتظهررر 
 مررن بررثرث توَسررم والترري بالنزاعررات، المتررأثرة بالسرريناريوهات ي عرررف مررا علررى تركررز الترري األدبيررات فرري وجليررة واضررحة
 فيمرا المسراواة قردم علرى عليهرا الحصرول للمرواطنين يتيسرر ال التري والمهَملرة المعطلرة الماديرة التحتية البنية شبكات

 مسرراعدات وتوجيرره االسررتقرار دعررائم إرسرراء سرربيل فرري ت بررذل الترري الجهررود نجرراح يرررتبط السررياقات، هررذم وفرري. مبيررنه
 المؤسسراتية القردرات بنراء بثعرادة ‘بهرا تعصرف كانرت التي الصراعات من لتوها خرجت التي’ المناطق إلى التنمية

 اتفاقيررة علررى التوقيررع وعقررب ذلررك، علررى وبنرراءً (. Barakat, 2005) التحتيررة بنيتهررا وشرربكات األصررالنية للشررعوب
 إعرداد إلرى المانحة والجهات الدول تسارع ما فلالًبا السياسية الناحية من هشاشتها مدى عن النظر وبصرف سالم

 واالرتقررراء اإلنتاجيرررة القطاعرررات تفعيرررل إلعرررادة محاولرررة فررري التحتيرررة البنيرررة مشررراريع تشرررييد إلرررى ترمررري التررري الخطرررط
 البنيررة شرربكات إلررى ي نظررر اإلطررار، هررذا وفرري(. Del Castillo, 2008)  المعنيررة لمنرراطقا فرري السرركان برفاهيررة
قامة الليبرالي السالم إلى بالتوصل أوسع آماالً  تحتضن أنها على بها َتِعد التي بالتنمية القوي واإلحساس التحتية  وا 
 المانحرة الردول شرفافية مردى وتبِرز لسكانا على ملموسة بفوائد وتعود قيمتها تخفى ال أداة بمثابة أنها وعلى الدولة
 (. Collier 2007, Le More 2005 انظر) فيها
 

 بره تضرطلع الرذي الردور تفسرير ناحيرة مرن محردودة قروة تملرك بأنهرا للتنميرة اإلللائيرة النظررة هذم تتسم ال ذلك، ومع
 الصرراع بعرد مرا مرحلرة فري قراراالست أواصر تعزيز عن ناهيك االقتصادي، النمو تعزيز في التحتية البنية شبكات

(Jones and Howart, 2012)، تميررل التري باألسراليب المعرفرة مرن ضرئيل قردر سرروى النظررة هرذم تروفر ال برل 
 ;Graham and Marvin, 2001) المساواة وانعدام التشرذم أنماط تعزيز في اعتمادها إلى التحتية البنية مشاريع

McFarlane and Rutherford, 2008 .)التشررديد إلرى اإلللائيرة النظررة هرذم أصرحاب يميرل ذلرك، علرى نراءً وب 
 عرن فيره الطررف تلرّ الذي الوقت ذات في التحتية البنية مشاريع بها تزخر التي واالقتصادية التقنية القيمة على

 اتأدبيررر مرررن اللالرررب التيرررار أن إلرررى برررالنظر الدهشرررة األمرررر هرررذا يثيرررر وال. والمكررراني السياسررري-االجتمررراعي معناهرررا
 لرو كمرا الشربكات هرذم إلرى تنظرر مرا عرادةً  الحضررية، السياسرة حرول تررد التري التقليديرة الروايرات قبيرل مرن التنمية،
 ي عرار أن تسرتحق وال سياسرية مشراريع إلرى يحولهرا ممرا التكنوقراطيين، أو المهندسين اختصاص مجال تشك ل كانت
 شررعت المقابرل، وفري(. Coutard, 1999; Graham and Marvin, 2001 انظرر) ذاتهرا حرد فري االنتبرام إليهرا

 البنيرررة مركزيرررة مررردى استكشررراف فررري - النقديرررة الجلرافيرررا سررريما وال - الحديثرررة االختصاصرررات المتعرررددة الدراسرررات
 تعمرل حيرث المكران، فري الشربكات هرذم فيهرا تتجسرد التي الطرق إلى النظر خالل من التنمية إجراءات في التحتية
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 فري أهميرة التحتيرة البنيرة شربكات فيهرا تكتسرب التري الطريقرة"و القروة عالقرات تعزيز على يلةبالقل ليست حاالت في
 McFarlane and" )المررواد مررن مجموعررة وباعتبارهررا يبررهررا الررذي الخطرراب ناحيررة مررن وذلررك السياسرري، الحيررز

Rutherford, 2008:364 .)،علرى تشيَّد التي التحتية ةالبني بأن الشأن هذا في ت َعد   التي األبحاث لنا تبين وبذلك 
 الكرررة مرن الجنرروبي النصرف دول فري منهررا واالسرتفادة عليهررا الحصرول فري وال أنماطهررا فري المسرراواة يراعري ال نحرو

 التري الصرراعات رحرى مرن خرجرت بأنهرا ي رزعم التي والدول لالستعمار خضعت التي الدول في سيما وال األرضية،
 القرروة عالقررات تشرركلها الترري الدوليررة التنميررة ممارسررات مررن محررددة لممارسررات انتاًجرر أيًضررا ت عتبررر فيهررا، ترردور كانررت

 فبينمرا تقردم، مرا علرى وبنراءً (. McFarlane, 2008; Kooy, 2008) الكولونياليرة التحتية البنية إرث في المتجسدة
 فهري بعمومره، الدولة اءبن مشروع وعلى العامة التنمية مبادرات على بالفائدة التحتية البنية شبكات تعود أن ي حتمل
 عررن تعب ررر عمليرة فرري كثيررة أحيرران فرري المررء يتوقعهررا ال وبطررق فاعلررة بصررورة تشرترك أن ذاترره الوقرت فرري تسرتطيع
 . وتمثلها القوة تناقضات

 
 التنميرة دراسرات تسروقها التري التقليديرة التفسريرات علرى أثرهرا تفررز النقديرة،التي الرؤيرة هرذم إلرى االحتكام لنا ويتيح

 باعتبارهرا التنميرة ممارسة قراءة من يمك ننا كما الشبكات، لهذم المتأصلة السياسية الطبيعة ندرك أن التحتية، بنيةلل
 مًعرا وتحويلهمرا واإلقلريم التحتيرة البنيرة إنتاج فيها يتم حيث مستمرة، بصورة المكان تنظيم إعادة على تنطوي عملية
 فيره تنعردم الرذي المشرهد إلرى انتباهنرا التحتيرة البنيرة شربكات لتطروير المكراني الفهم هذا ويسترعي. ذاته الوقت وفي

 المكانيرة التنميرة منهجيرات تسرتطيع ال نحرو علرى وذلرك عنصرري، أسراس على القائمة االختالفات وتسودم المساواة
 تقرريم نهراأل اإلقلريم تشرييد فري ومحروري فعرال بردور التحتيررة البنيرة شربكات تضرطلع الواقرع، ففري. تنتجهرا أن المجرردة

 تعريررف إعررادة فرري يسررهم ممررا كررذلك، بعًضررا بعضررهم عررن وتعررزلهم واألشررخاص األمرراكن بررين والترررابط االلتقرراء نقرراط
 ,Brenner and Elden, 2009; Zanonانظرر) والسياسرية واالقتصرادية الماديرة النرواحي مرن المكانيرة العالقرات

 التررراريخ علرررى أصرررولها فرري تقررروم والتررري التحتيررة، يرررةالبن شررربكات لتطررروير المنطقيررة المقاربرررة هرررذم وتكتسررب(. 2011
 قبيررل مررن - الكولونيررالي االسررتيطان سررياقات فرري أكبررر أهميررة الجلرافيررا، فرري المكانيررة النظريررة يميررز الررذي العريررق
 يوازيرره ومررا األّر علررى االسررتيالء يمثررل فبينمررا. إسرررائيل أو كنرردا أو األمريكيررة المتحرردة الواليررات أو أفريقيررا جنرروب

ت، البيئراالسرتيطان الكولونيرالي فري مثرل هرذم ا تسرمالتري السكان األصرالنيين العالمرات الفارقرة  كافة ستئصالا من
في نهاية المطاف، تستند بصرورة رئيسرية االستيالء عليها وترسيخ هؤالء السكان فثن القدرة األولية على نزع ملكية 

وبنراًء علرى (. Harris, 2004)البنيرة التحتيرة التري تسراندها إلرى القروة الماديرة التري تتمترع بهرا الدولرة االسرتيطانية و 
 فرري االسررتيطاني المجتمررع غرررس هرراذلررك، تشرركل شرربكات البنيررة التحتيررة مررادة ضرررورية ووسرريلة رمزيررة يررتم مررن خالل

 انتشررار ومرع. منرره وتفريلره إقلرريمهم مرن األصررالنيين الردخالء طررد فيرره يجرري الررذي الوقرت ذات فرري المعنري اإلقلريم
 فيهررا ترررتبط الترري الحرراالت فرري المشرراريع هررذم تطبيررع يررتم مررا عررادةً  الكولونياليررة، االسررتيطانية التحتيررة البنيررة عمشرراري

 فيهررا تكتسررب الترري لألسرراليب والسياسرري المكرراني اإلدراك استحضررار لنررا ويسررمح. والتنميررة والتقرردم الحداثررة بمجررازات
 عبرارة وهري - التنميرة فضراءات باستكشراف الكولونيرالي االستيطان أوضاع في إقليمية صفة التحتية البنية شبكات

 . 2نهجها في الخطاب توظف مادية ممارسة باعتبارم المكان إنتاج على يشدد اصطالح عن
 

                                                           
 : الع على تفسير جلرافي لفضاءات التنمية في حالة زيمبابوي انظرلالط   2

Donald Moore’s Suffering for Territory (2005).  
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 تقردمها التري للمسراعدات بفهمنرا ترقرى أن التنميرة مجرال فري الراسرخة الجلرافيرا نظريرات إلرى االنتبرام هذا شأن ومن
عررررادة تعزيرررز إلرررى تميرررل التررري الوطنيررررة نميرررةالت وممارسرررات المانحرررة الررردول  التحتيررررة البنيرررة شررربكات طرررابع إنتررراج وا 

 الفلسرطينية األراضري تجزئرة أسراس علرى ويقروم عنصري غطاء يلفه طابع وهو الفلسطيني، السياق في الكولونيالية
يفترّر  ،3صروصالخ وجره علرى المحتلة اللربية الضفة وفي فلسطين، ففي. المساواة فيه وتنعدم أوصالها وتقطيع

 علررى التوقيررع منررذ أي - النمرروذج الررذي اعتمرردم القررائمون علررى إعررداد خطررط التنميررة علررى مرردى العقرردين الماضرريين
. بنيوية حالة باعتبارم إليه ي نظر وال وعابًرا، مؤقًتا حدثًا ي عتبر االحتالل بأن - أوسلو في ‘المؤقتة’ السالم اتفاقيات

 الوقرائع استيعاب إلى النظرة هذم تميل وال. الصراعات انتهاء تعقب التي مراحلال في يسود الذي النموذج هو وهذا
 التفسرير وبحسرب. الكولونيرالي واالسرتيطان القرائم الصرراع بين االلتباس تثير إنها بل فحسب، األّر على الحالية
يررز أو تحديررد ، فررثن اسررتعمال مصررطلح الصررراع فرري فلسررطين دونمررا تمي(John Collins) كررولينز جررون يرررام الررذي

 ناهيرك تنفرذم، إسررائيل تنفرك ال الرذي الكولونيرالي االسرتيطاني المشرروع علرى والضربابية اللمرّو يضفي لمضمونه
فرره والترري العنررف اسررتخدام علررى أساسررها فرري القائمررة واالقتصررادية والسياسررية االجتماعيررة الهيكليررات عررن  وترسرري تعر 

 تحويررل علررى االسررتيطانية إسرررائيل دولررة عملررت لررذلك، ونتيجررة. (2010) التحتيررة البنيررة شرربكات فيهررا بمررا دعائمرره،
 علررى جوهرهررا فرري تقرروم الترري الشرربكات خررالل مررن مزدوجررة مكانيررة أشرركاالَ  تخلررق أصررول إلررى التحتيررة البنيررة شرربكات
 غايتهرررا مرررن حولتهرررا حيرررث فعليرررة، بصرررورة الشررربكات هرررذم تصرررميم اإلسررررائيلية السرررلطات أعرررادت وقرررد. إثنيرررة أسرررس

 انظرررر) إسررررائيل ترعرررام الرررذي اإلثنررري القرررومي للمشرررروع ورمزيرررة سياسرررية أدوات إلرررى حقيقتهرررا فررري نفعيرررةوال األصرررلية
Azaryahu, 2001; Weizman, 2004; Jabary Salamanca, 2013 .) ًشربكات باترت فقرد ذلرك، علرى وبنراء 

 إلرى تفضري وسريلة بارهراوباعت لالرتبراط، مصردًرا تشركل بطررق المكران عرن التعبيرر إعرادة فري توظَّف التحتية البنية
حكرررام ضررردهم التمييرررز وممارسرررة المكررران بهرررذا األصرررالنيين السررركان ارتبررراط إزالرررة  انظرررر) كرررذلك علررريهم السررريطرة وا 

Halper, 2000; Weizman, 2007; Jabary Salamanca, 2010 .)السياسرات توصرف نفسره، الوقرت وفري 
 االحررتالل يطبقهررا الترري البيروقراطيررة اإلجررراءات لخررال مررن التحتيررة البنيررة شرربكات شررل   تسررتهدف الترري اإلسرررائيلية
 ,Roy 1987" )تنميرة عروق" فري بتسربب أسرلوب أنهرا علرى العسكرية، بالوسائل تدميرها إلى باإلضافة اإلسرائيلي،

وعلرى الررغم مرن (. Graham, 2002a, 2002b" )تعطيرل تحديثره بصرورة قسررية"المجتمرع الفلسرطيني أو  (2004
 االحرتالل تسرتوعب التي الفلسطينية الشبكات في االستثمار نحو التنمية خطط إعداد على مونالقائ اتجهفقد ذلك، 

 تسرهم مرا طريق عن كان سواء التحتية، البنية يلف الذي العنصري الطابع ومجابهة تحدي عن عوًضا الكولونيالي
 فرري الحررال هررو كمررا - رائيلإسرر علررى االعتمرراد وتعزيررز شرربكاتها مررن االسررتفادة فرري المسرراواة انعرردام ترسرريخ فرري برره

 . الطرق شبكات في الحال هو كما - العنصري العزل على المصادقة خالل من أو – والماء الكهرباء قطاعي  
 

 الفصررل وسياسررات الكولونياليررة السياسررات تجسررد الترري المعررالم مررن مْعلًمررا تمثررل ألنهررا خاصررة حالررة الطرررق وتشرركل
 الفلسررطينيين، المررواطنين نظررر وجهررة ومررن(. Jabary Salamanca, 2013) إسرررائيل دولررة تميررز الترري العنصررري

 مختلررف بررين التنقررل لإلسرررائيليين تيسررر التفافيررة طرقًررا األمررر، واقررع فرري إسرررائيل، تشررقها الترري الطرررق شرربكات تمثررل
 اليرةالكولوني مالمرح أبررز أحرد الشربكات هرذم تمثرل كمرا. مسرتحيالً أمرًرا  متهحرركو  ترنقلهم مرن تجعرل ولكنهرا األماكن،
 وديرررارهم أراضررريهم عررن الفلسرررطينيين ترحيررل فررري إسرررائيل مارسرررته الررذي العنرررف بآثررار تزخرررر ألنهررا والباقيرررة، الثابتررة

                                                           
ما تركز هذم الورقة على الضفة اللربية المحتلة، يمكننا معاينة الطبيعة العنصرية لشبكات البنية التحتية التي تشيدها إسرائيل في بين 3

 . الكثير من المناطق األخرى، من قبيل قطاع غزة أو القرى غير المعترف بها في صحراء النقب
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 والريفيرررة الحضررررية الفئرررات بحرررق مارسرررته الرررذي العنصرررري العرررزل عرررن ناهيرررك لهرررا، ملكيرررتهم ونرررزع قسررررية بصرررورة
 الذي المحوري بالدور فلسطين تتناول التي ألدبياتا تقر فبينما ذلك، ومع. الفلسطيني الشعب أبناء من األصالنية
 األراضرري أوصررال وتقطيررع اإلغررالق سياسررات مررن بهررا يقترررن ومررا إسرررائيل تشررقها الترري الطرررق شرربكات برره تضررطلع

 تسرهم التري األسراليب إلرى انتباههرا الدراسات هذم تولي ما فنادًرا التنمية، مساعي على القيود فّر في الفلسطينية
 الطررق كانرت فلرو. كرذلك نفسرها المساعي هذم تقويّ في الفلسطينية ‘الوطنية’ التحتية البنية شبكات مشاريع بها

 السررركان ملكيرررة نرررزع فررري وتتسررربب الكولونيرررالي االسرررتيطان دعرررائم ترسررري اللربيرررة الضرررفة فررري إسررررائيل شررريدتها التررري
 مسررتقلة طرررق شرربكة إنشرراء علررى ًيرراحال الجرراري العمررل لتحررول فيهررا، ومقرردراتهم أراضرريهم مررن وحرمررانهم األصررالنيين
 هرذم مرن التاليرة الفصرول فري الحيراة، نسريج طررق شربكة نأخرذ وسروف. منها مفر ال طبيعية نتيجة إلى للفلسطينيين

 شربكات تطروير فضراءات بشرأن ‘التنميرة’ مشراريع توحيره مرا الستكشراف منها ننطلق التي النقطة باعتبارها الورقة،
 فري أمردم طرال الرذي الكولونيرالي االسرتيطان سرياق وفري أوسرلو اتفاقيرات إبرام على ينعقد مرور بعد التحتية البنية

 حركررة تحسررين تسررتهدف أدوات بمثابررة هرري الطرررق هررذم بررأن التنميررة خطرراب يرررى حررين وفرري. الفلسررطينية األراضرري
 إقامررة إلررى مرريتر  الترري المسرراعي وتعزيررز االقتصررادي النمررو آفرراق وتوسرريع تررنق لهم وتسررهيل الفلسررطينيين المررواطنين

 الررذي والخطرراب هررذم، التحتيررة البنيررة شربكات تسررم الترري الماديررة السررمة برأن نرررى فررنحن المسررتقلة، الفلسررطينية الدولرة
يجاد تمكينها على يعمل  الروافرة والمكانيرة واالقتصرادية السياسرية-االجتماعية العالقات مع ت ستثمر لها، التبريرات وا 
 اللايررات إلررى الوصررول تيسررر الترري المحايرردة الوسررائل إلررى االحتكررام مررن وبرردالَ . الكولونياليررة العالقررات تعررزز الترري

 اللربيرة الضرفة فري وتشرييدها شرقها المانحرة الردول تمول التي الفلسطينية الطرق شبكة بأن نفتّر فنحن الحقيقية،
 االسرتيطاني ضراءالف صرياغة إعرادة علرى الردؤوب العمرل فري مركزيرة مكانة تحتل التي القوة عالقات بهندسة تتشح

 والممارسرات والمرواد المتعرددة الروايرات مرن جملرة يوظرف الرذي الخطراب عرن اللثام إماطة خالل ومن. الكولونيالي
 الحيراة نسريج طررق أن نفهرم أن لنرا يتيسرر فسوف المذكورة، الطرق شبكة إقامة في تشارك التي المتعددة واألطراف

 التكنوقراطيرة  اآلثرار تعكرس مرآة كونها عن فضالً  إليه، تفضي سيلةوو  الكولونيالي لالستيطان محصلة إال هي ما
 الدولرة بنراء طقروس مرع تتنراقّ التري الفلسرطينية التنمية أشكال تفرزها التي اآلثار عن السياسية الصفة تنزع التي

 .الكولونيالي االستيطاني الحاضر تتحدى أن من بدالً  االقتصادي، واألداء
 

 األصالنيين السكان حياة نسيج هندسة إعادة .3
 2000 سربتمبر/أيلرول شرهر فري اندلعت والتي األقصى بانتفاضة المعروفة الثانية، الفلسطينية االنتفاضة أثارت لقد
 ووأدهرا لقمعهرا إسررائيل أطلقتهرا وحشرية حملرة المتواصرلة، اإلسررائيلية الكولونياليرة السياسرات علرى الررد معرّر في
عررادة الفلسررطينيين، المررواطنين مررن اآلالف واعتقررال قتررل لررىإ الحملررة هررذم أفضررت وقررد. مهرردها فري  المرردن احررتالل وا 

 وشرربكات الفلسررطينيين المررواطنين منررازل مررن كبيرررة أعررداد وترردمير غررزة، وقطرراع اللربيررة الضررفة فرري والقرررى والبلرردات
 تكرن لرم والتري إسررائيل، انفرذته التري الدراماتيكيرة التدابير جملة من وكان. المانحة الدول مولتها التي التحتية البنية
 ال نحرو علرى الفلسرطيني الجلرافري المشرهد تلييرر علرى عمل الذي الشامل اإلغالق نظام التدميرية، آثارها في أقل

 الفلسرررطينية األّر فررري االجتماعيرررة الحيررراة أوصرررال وتقطيرررع االقتصررراد وتررردمير عنررره، الرجررروع أو تصرررويبه يمكرررن
 الترري الماديررة التحتيررة البنيررة شرربكات مررن متنوعررة مجموعررة فرري تدريجيررة وبصررورة اإلغررالق هررذا تجسررد وقررد. المحتلررة
غررالق العسرركرية الحررواجز قبيررل مررن - إسرررائيل أقامتهررا  إلررى– العررازل والجرردار المسررتقلة الطرررق وشرربكات الطرررق وا 



11 

 سركريالع المررور نظرام خرالل مرن– وترنق لهم الفلسرطينيين المرواطنين حركرة على فرضتها التي العسيرة القيود جانب
 مرن إسررائيل ‘الماديرة’ التحتيرة البنيرة مشراريع مك نرت وبينمرا. الحركرة حرية في حقهم من حرمهم مما– البيروقراطي

 نظرررام تكف رررل وتفتيتررره، المكررران أوصرررال تقطيرررع اسرررتهدفت التررري اإلجرررراءات خرررالل مرررن الفلسرررطينية األّر اسرررتعمار
 حردة على حالة كل أساس وعلى الفلسطينيين المواطنين من قليلة لقلة ي منح امتياز إلى العام الحق بتحويل المرور

(Hass, 2004 .)نطاقره ناحيرة مرن االنتفاضرة خرالل اسرتثنائي إجرراء إلرى اإلغرالق تحرول لرو أنه القول عن وغني 
 هراس عميررا دأبرت مرا بحسرب إسررائيل، شررعت فقرد. األمرر واقرع فري جديردة السياسرة هرذم تكن فلم وقساوته، ومدته

(Amira Hass )كرانون شرهر خرالل الفلسرطينيين المواطنين حركة على الشاملة القيود فّر في االفتراّ، على 
 دائمرة سياسرة إلرى مؤقتًرا تردبيًرا كونهرا مرن أوسلو اتفاقيات سني مدى على القيود هذم وتحولت ،1991 يناير/الثاني

 العالقررة هررذم أضررحت وقررد(. 2002) يررةالدول والالمبرراالة الفلسررطينية السررلطة مواجهررة فرري إسرررائيل توظفهررا وم حكمررة
 فلسرررطين اسرررتعمار يعررر ف مرررا هرري واألشرررخاص البضررائع حركرررة علرررى والسرريطرة األّر علرررى الهيمنررة برررين الوثيقررة
 (.Brown, 2004) جوهرية بصورة أواصرم ويعزز

 
 ئيسررريةالر  الطررررق علررى والتنقرررل السرررفر مررن ومرررنعهم الفلسرررطينيين علررى القيرررود فرررّر تحررول االنتفاضرررة، بدايرررة ومررع

 هرذم إسررائيل وتبررر. علريهم إسررائيل فرضرته الرذي اإلغالق نظام من محوري جزء إلى اللربية الضفة في والثانوية
. عليهررا أمنيًّررا خطررًرا يشرركلون الفلسررطينيين جميررع أن ذريعررة تحررت أمنيررة لرردواع   تنفررذها والترري المكتوبررة غيررر السياسررة

 بررات كمررا ،(B’Tselem, 2002" )الطرررق علررى السررفر منررع نظررام" وراء يقررف الررذي المنطررق كرران فقررد ذلررك، ومررع
 السرعي إطرار فري ذلرك ويرأتي. إثنيرة أسرس علرى الفصرل فرّر نحرو الردافع فري يتمثرل السرنوات، مررور مع واضًحا

 انظرر) األصرالنيين الفلسرطينيين السركان عرن وعيشرهم إقرامتهم وأمراكن وترنقلهم حرركتهم فري المستوطنين فصل إلى
Weizman, 2007; Parizot, 2009 .) ًفيرره يسررتطيعون المسررتوطنون كرران الررذي الوقررت ففرري ذلررك، علررى وبنرراء 

 شررقتها والتري) غيرررهم دون لهرم المخصصرة السررريعة الطررق علررى اللربيرة الضرفة منرراطق برين بحريررة والتنقرل السرفر
 تضررمها يالترر الرئيسررية الطرررق وعلررى( األصررالنيين أصررحابها مررن صررادرتها الترري األراضرري علررى وشرريدتها إسرررائيل
 فرري معبردة وغيررر ومتعرجرة طويلررة بديلرة طرررق اسرتخدام علررى مجَبررين الفلسررطينيين معظرم بررات الفلسرطينية، الشربكة
 مررن الفلسررطينيين منررع نظررام تسرربب فقررد ذلررك، علررى وعررالوةً . أخرررى إلررى منطقررة مررن التنقررل للايررات الحرراالت بعررّ
 مرررن مرررنهم السرراحقة اللالبيرررة منررع فررري حرررركتهم علررى إسررررائيل فرضررتها التررري القيرررود مررن وغيررررم الطرررق علرررى السررفر

 عنهرا، لهرم غنرى ال التري الصرحية والمراكرز التعليميرة والمؤسسرات الميرام ومصرادر الزراعيرة أراضريهم إلى الوصول
لى  يبلر  طريقًرا، 21 اسرتخدام مرن الفلسرطينيون م نرع وحردم، 2002 العرام وخالل. كذلك الحياة نسيج مكونات بقية وا 

 ألنره أو أمرامهم، جزئيرة بصرورة أو بالكامرل مللقرة إمرا كانت ألنها اللربية الضفة في كيلومتًرا، 372 طولها مجموع
 مفروضرة كانرت أخررى قيروًدا ألن أو عليهرا بالسرفر لهرم تسرمح خاصرة تصراريح علرى الحصرول علريهم يتوجرب كان
 مرن فيهرا بمرا عائقًرا، 432 مرن يقررب ما اإلسرائيلية السلطات نشرت كما(. B’Tselem, 2002) عليها السفر على

 تجمرع مرن البضرائع ونقرل األشرخاص حركرة فري التحكم بلية وغيرها، والبوابات الترابية والسواتر العسكرية الحواجز
 فري إسررائيل شررعت الرذي العرازل، الجردار عمرل تقردم، عمرا وفضرالً (. World Bank, 2004a) آخرر إلرى سركاني
 وقرد. الفلسرطينية السركانية التجمعرات بعّ يفواستفحالها  بل إلغالق،ا آثار تعزيز على ،2002 العام في تشييدم
 لرررردى السررررفر عررررادات فرررري جوهرًيررررا تلييررررًرا وأحرررردث المواصررررالت تكرررراليف فرررري باهًظررررا ارتفاًعررررا األمررررر هررررذا اسررررتتبع

 المنرراطق مررن العديررد إلرى الوصررول وال اعتياديررة بصررورة سرفرهم مسررار تخطرريط بثمكررانهم يعرد لررم الررذين الفلسرطينيين،
 الفلسررطينيين علررى إسرررائيل فرضررت الطريقررة، وبهررذم. إليهررا الوصررول علرريهم يسررتحيل بررات الترري والريفيررة الحضرررية
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 االنتفاضرة بللرت التري الفتررة خرالل" حيراتهم تعطيرل" إلرى أدى ما وهو مستحيال ، أمًرا وتنقلهم حركتهم تجعل ظروًفا
 . ذروتها فيها
 

 إسرررائيل صررنعتها إنسررانية أزمررة خلررق عررن بالمسررؤولية اإلغررالق، نظررامب اقترررن الررذي الترردميري، الطررابع تسرربب وقررد
 البنررك تقررارير فرري جرراء مررا وبموجررب. منهررا ويعررانون يكابرردونها الفلسررطيني الشررعب أبنرراء مررن واسررعة شرررائح وجعلررت
 الشرررعب معانررراة فررري تسررربب الرررذي الرئيسررري العامرررل هرررو اإلغرررالق كررران الخصررروص، هرررذا فررري صررردرت التررري الررردولي

 مرن يقرب بما المعاناة هذم أفضت وقد". الحديث التاريخ شهدها التي الركود فترات أسوأ من واحدة" نم الفلسطيني
 حريرة كانرت فرثذا وبالفعرل،(. World Bank, 2004b:1) الفقرر خرط تحرت العريش إلى الفلسطينيين السكان نصف
 وتمكنهرا المجتمع في اإلنتاج سائلو  تيسر لكونها الميام أو األّر مع أهميته في يتساوى مورد بمثابة هي الحركة

(Hass, 2004)، معررالم مررن أصرريال   مْعلًمررا تشرركل تنظمهررا الترري العسرريرة القيررود وفررّر منهررا الحرمرران بررات فقررد 
التررري يحتاجونهرررا مشررراريع التنميرررة  وعررروق واضرررطهادهم الفلسرررطينيين قمرررع فررري إسررررائيل انتهجتهرررا التررري اإلجرررراءات

فمررن خررالل حرمرران الفلسررطينيين مررن الحركررة ومررنعهم مررن الوصررول إلررى  (.Roy, 2004)وتأخيرهررا فرري منرراطقهم 
 حريررة ومنررع اإلغررالق نظررام أسررهم فقررد تجمعرراتهم، داخررلالحيويررة الترري ال يسررتلنون عنهررا لتعزيررز النمررو  المرردخالت

 قردو (. Roy, 1987) تخيلره يمكرن ال حرد إلرى تطرورم وتحجريم الفلسرطيني االقتصراد انهيرار في كبيًرا إسهاًما الحركة
يطيقونرره ضررلًطا كبيررًرا مارسرته الهيئررات الدبلوماسررية والرردول المانحررة  الفلسررطينيون يع رد لررم الررذي الوضررع هررذا اسرتتبع

 علرى قيرود مرن تفرضره مرا بثزالرة وطالبتهرا اإلسررائيلية للحكومرة إدانتهرا عرن رتومؤسسات حقروق اإلنسران التري عب ر
 محكمررة فترروى إليهررا انضررمت الترري األصرروات، هررذم ألقررت دوقرر. ‘طبيعتهررا’ إلررى حيرراتهم تعررود لكرري وتررنقلهم حررركتهم
 اإلغرالق ونظرام المحتلرة الفلسرطينية األّر فري العرازل الجردار لتشرييد القانونيرة الصرفة انعردام بشأن الدولية العدل

 . إسرائيل دولة على بظاللها ،(ICJ, 2004) به المرتبط

 

  ‘الحياة نسيج’ في‘ يتدفق شيء كل’ 3.1
 إطرررار وفررري الفلسرررطينية االنتفاضرررة انررردالع مرررن سرررنوات أربرررع حررروالي وبعرررد ،2002 ينررراير/لثرررانيا كرررانون شرررهر فررري

 ‘الحيراة نسريج’ موضوع مع للتعامل عمل فريق اإلسرائيلية الدفاع وزير شك ل المتزايدة، الدولية للضلوط االستجابة
 المتقاعرررد الجنرررال ترأسررها التررري نررة،اللج هررذم ق ررردمت وقررد(. بالعبريررة" حررراييم ميكرررام" تعنرري عبرررارة وهرري) الفلسررطينية

لرى" تتريح بطريقة اإلسرائيلية األمنية باالحتياجات الوفاء ضمان شأنها من إنسانية مبادرة أنها على باروخشبيلل،  وا 
نسرانية كريمرة حيراة نسريج ممكرن، حرد أقصرى  اللجنرة، هرذم برنرامج سرعى وقرد(. Haaretz, 2004" )للفلسرطينيين وا 

 باسرررتيعاب يقضررري كررران حيرررث الفلسررطينيين، للسررركان التحتيرررة البنيرررة لشررربكات جديررد نسررريج حياكرررة إلرررى جررروهرم، فرري
 فيهرا السركانية التجمعرات وعرزل وتفتيتهرا الفلسرطينية األراضري أوصرال تقطيرع إلرى ترمي التي اإلسرائيلية السياسات

 المترديرة قتصراديةواال االجتماعيرة األوضراع تحسين محاولة جانب إلى عليها، اإلغالق وفّر بعًضا بعضها عن
 مبرادرة وراء يقف الذي الدافع كان التحديد، وجه وعلى. السابقة العقود مدى على السياسات تلك إليها أفضت التي
 لألراضرري الجزئيررة برراإلدارة االضررطالع إلسرررائيل المبررادرة هررذم تترريح جانررب، فمررن. شررقين مررن يتررألف الحيرراة نسرريج

 عن التدخل على اإلسرائيلية الحكومة تجبر أن الممكن من كان التي نسانيةاإل األزمة استفحال وتجنُّب الفلسطينية
 تسرمح آخرر، جانرب ومرن(. Weizman, 2004) الفلسرطينيين للسركان واألساسرية اللذائيرة المساعدات تقديم طريق
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 جرررى الترري– والمرراء والكهربرراء الطرررق كشرربكات – الفلسررطينية التحتيررة البنيررة شرربكات ربررط بثعررادة المررذكورة المبررادرة
 كررران فرررثذا وبالفعرررل،. الكولونياليرررة التحتيرررة البنيرررة مشررراريع مرررن وغيررررم العرررازل الجررردار بنررراء بسررربب وقطعهرررا تعطيلهرررا
 الرذي السربب هرو اإلسررائيلية الكولونياليرة السياسرات علرى ترتبرت التري واالقتصرادية االجتماعية اآلثار من التخفيف

 البنيرة لشربكات وآنيرة مجترزأة ‘حلرول’ تقرديم فرثن إسررائيل، حكومرة تهافترضر حسربما مجاريره، إلرى الحيراة نسريج يعيد
 أعمالهررا فرري الحكومررة بهررذم تشررتلل أساسرري عمليرراتي شررأن إلررى تحررول قررد بهررا المرتبطررة اللوجسررتية واألمررور التحتيررة
 . اليومية

 
 جنررود بهررا يعامررل الترري الالإنسررانية المعاملررة مررع التعامررل إلررى األمررر برراد  فرري الحيرراة نسرريج برنررامج سررعى وبينمررا
علرى الحرواجز العسركرية وبوابرات الجردار العرازل التري تنتشرر فري جميررع  الفلسرطينيين المرواطنين اإلسررائيلي الجريش

 منرع نظرام عن نجمت التي الجلرافية الوقائع إلى بالتدريج اهتمامه لحو  إال أنه أنحاء األّر الفلسطينية المحتلة، 
 تصميم على العمل أصبح العسكرية، الحواجز على ‘مدنية صبلة إضفاء’عن ففضالً  وبذلك،. الطرق على السفر
 يعمرل التري الرئيسرية األولويرات أحرد يشركل البضرائع ونقرل األشرخاص حركرة لتيسرير للفلسرطينيين بديلرة طرق شبكة
 السررررتخدام صررررةلمخصَّ ولهررررذم اللايررررة، أعررررد الجرررريش اإلسرررررائيلي خطررررة شرررراملة للطرررررق ا. علىتنفيررررذها البرنررررامج هررررذا

 علررررى إسرررررائيل تفرضررررها الترررري القيررررود تسرررربب دون الحيلولررررة إلررررى الخطررررة هررررذم وتهرررردف. غيرررررهم دون لفلسررررطينيينا
 اإلسررائيليين وبرين بيرنهم الفصرل فيره تعرزز الرذي الوقت ذات في المناطق، بعّ في حركتهم شل   في الفلسطينيين

 برررين الترررام الفصرررل إنفررراذ إلرررى ،‘يتررردفق شررريء كرررل’ عنررروان تحرررت جررراءت التررري الخطرررة، هرررذم دعرررت وقرررد. وترسرررخه
 وتررك المسرتوطنين، السرتخدام اللربيرة الضرفة فري الرئيسرية الطررق تخصريص خرالل مرن واإلسررائيليين الفلسرطينيين

 البرنررامج، هرذا سرحبت إسرررائيل ولكرن. للفلسرطينيين المرردن ومراكرز القررى عبررر تمرر التري الثانويررة الطررق مرن شربكة
وفري هرذم النسرخة المنقحرة مرن . ‘خطرة الطررق واألنفراق’ستبدلته بما يعرف بر، وا4إليه و جهت التي االنتقادات عقب

الجسرور وتقاطعرات الطررق، حيرث  مرن خراللمبادرة نسيج الحياة، تم إنجاز الفصرل برين الفلسرطينيين واإلسررائيليين 
الطررق التري ، وهي يةيسافر المستوطنون على الطرق العلوية بسرعة عالية ويسافر الفلسطينيون على الطرق السفل

 طريقًرا، 54و نفقًرا 22 عرن يزيرد مرا تشرييد علرى ترنص التري الخطرة، هرذم وتسرمح. ‘الحيراة نسيج’ بطرق إليها شاري  
 وقررد. اإلسرررائيلية المركبررات لسررير المخصَّصررة الطرررق مررن% 20 يتجرراوز ال مررا علررى بالسررفر الفلسررطينية للمركبررات

 تخصررريص تررم حيررث التحتيررة، البنيررة لشررربكات الجديرردة برراتالترتي هررذم وراء يقررف الرررذي المنطررق يشررك ل العررزل بررات
 اإلسرررائيلية، الرردفاع مؤسسررة اقترضررته لمررا ووفقًررا. اللربيررة الضررفة فرري والفلسررطينيين للمسررتوطنين منفصررلتين شرربكتين

 ,BBC" )الفلسرطينيين عرن الفصرل وتيررة تسرريع إلرى ترمري التري الحكومرة لسياسرة نتيجرة" الخطرة هرذم جراءت فقرد

 بنودهررا مررن واسررعة طائفررة تنفيررذ تررم فقررد الرسررمية، بالمصررادقة تحررظَ  لررم الخطررة هررذم أن مررن الرررغم ىوعلرر(. 2006
 . صدورها منذ وتشييدها الحياة نسيج طرق شق على جارًيا العمل يزال وما ومحاورها،

 
 سراعدت التريو  شرارون، أريئيرل أعردها التري" االرتبراط فرك" بخطرة وثيقًرا ارتباًطرا تررتبط الحيراة نسيج طرق كانت لقد

 المسررتوطنين سرحب ذريعرة تحرت عليهرا هيمنتهرا وفرّر اللربيررة الضرفة أراضري علرى قبضرتها إحكرام علرى إسررائيل
                                                           

من أن هذم الخطة قد ال ( YESHA Council -" مجلس ييشا"رالمعروف ب)رة اشتكى مجلس التجمعات اليهودية في يهودا والسامفقد 4
قانونية مما ينزع الصفة ال، "المحتلين"ال تخدم سوى ها يحتج بأنستشييد المزيد من الطرق التي تخدم اإلسرائيليين ألن البعّ تسمح ب

 : انظر الموقع اإللكتروني. عنها
http://www.imra.org.il/story.php3?id=28151 

http://www.imra.org.il/story.php3?id=28151
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كانرت إسررائيل  الخطرة، هرذم تالحظره لمرا ووفقًرا. براالحتالل القائمرة القروة صرفة من نفسها وتخليص غزة، قطاع من
رررلشررربكة المواصرررالت مرررن أجرررل لتحسرررين البنيرررة التحتيرررة والمسررراعدة تنررروي تقرررديم يرررد العرررون  فررري شررربكة  لتررروفير تواص 

تسرررتهدف وسررريلة يشررركل " تواصرررل شررربكة المواصرررالت"وبهرررذم الطريقرررة، أضرررحى 5.المواصرررالت فررري الضرررفة اللربيرررة
بصرورة لمراكرز السركانية الفلسرطينية المتضرررة مرن نظرام اإلغرالق ااستبدال تواصل األراضي من خالل إعادة ربط 

 السرررير حركرررة تحويرررل خرررالل مرررن"و. الحيررراة نسررريج برنرررامج يشرررملها التررري األنفررراقو  الطررررق شررربكة وعبرررر ةمصرررطنع
 طرررق أسرهمت ،"اإلسررائيلية للمسررتوطنات الحصررية السريطرة تحرت تقررع التري المنراطق عررن بعيرًدا ونقلهرا الفلسرطينية

 الرذي المحمروم التوسرع علرى شررعية صفة فيه أضفت الذي الوقت ذات في اإلغالق نظام مأسسة في الحياة نسيج
 الفلسررطينيين المررواطنين أراضرري علررى المتررواترة والتعررديات العررازل الجرردار وبنرراء( المسررتوطنات) المسررتعمرات تشررهدم

 حرل إيجراد فري تكمرن الطررق هرذم إنشراء مرن اللاية كانت المطاف، نهاية وفي(. 2005 المفاوضات، شؤون دائرة)
. عليرره رسررمًيا طابًعررا أوسررلو اتفاقيررات أسرربلت الررذي ياإلقليمرر اإلطررار فرري متأصررلة كانررت أكبررر إسررتراتيجية لمشرركلة

ما هو السبيل إلى تمكين الفلسطينيين من السفر والتنقل بين الجزر اإلقليمية التري تقررهرا اتفاقيرات "وبعبارة أخرى، 
 ال طرررق علررى - اللربيررة الضررفة مسرراحة مررن% 20 مررن يقرررب مررا نسرربتها تبلرر  والترري ،(ب)و( أ) منرراطق -أوسررلو 

 الطبيعيرة النتيجرة إلرى الحياة نسيج طريق تحولت تقدم، ما على وبناءً (. FMEP, 2004" )المستوطنون ايستخدمه
لررو كانررت اتفاقيررات أوسررلو فوفرري هررذا المقررام، . وبنيترره مررع هيكليررة االحررتالل تتررواءم الترري التحتيررة البنيررة أفرزتهررا الترري

ترسيخ المجتمرع االسرتيطاني وتثبيتره فيهرا، فرذلك تتعلق بشرعنة استعمار ما تبقى من أراضي الفلسطينيين من أجل 
 األصرالنيين للسركان الحيراة نسريج تحويل فثن وبالتالي،. األراضي هذميمثل زرع نظام اجتماعي ومكاني جديد في 

 وتجسرررد علررريهم ت فرررّر جديررردة حررردود نطررراق ضرررمن الفلسرررطينيين السررركان موضرررعة إلعرررادة محاولرررة عرررن يعب رررر كررران
 األصرالنيين للسركان الحيراة نسريج أوصرال تقطيرع الواجرب مرن كران أخرى، وبعبارة. فيها همعزل يتزايد التي الجيوب
عادة  . المادية حياتهم نسيج نطاق وتوسيع للمستوطنين المطلوبة الحماية توفير أجل من تجميعه وا 

 

 ‘الحياة نسيج’ لبرنامج اإلنساني الجانب استحضار 3.2 
 إعرررادة مرررن عليررره، الفلسرررطينية الحيررراة نسررريج يكرررون أن يجرررب مرررا تعريرررف خرررالل مرررن اإلسررررائيلية، الحكومرررة تمك نرررت

عرررادة الفلسرررطينيين حيررراة علرررى االسرررتيالء عرررادة تشررركيلها وا   ضررررورات مرررع يتوافرررق بمرررا المطررراف نهايرررة فررري بنائهرررا وا 
 الحيرراة نسرريج برنررامج أصرربح مررا بقرردر يبررررم خطاًبررا يوظررف االسررتيالء هررذا كرران ذلررك، ومررع. الكولونيررالي االسررتيطان

 عيًنرا اعتبارهرا بمعنرى: الفلسرطينيين حيراة تمرس التري والقضرايا األمنية االحتياجات يستحضر ‘إنسانيًّا’ مؤشًرا يمثل
 وتنظيمهررا تطويرهررا يمكررن كمررا االسررتيطانية، المشرراريع حمايررة أجررل مررن وترردميرها تعطيلهررا يمكررن الترري األعيرران مررن

 اإلنسرانية-األمنيرة المعادلرة هرذم تنبرع إسررائيل، حكومرة إلى فبالنسبة. ‘إنسانية’ صورة في العنف من تخفف بطرق
 وقروع دون الحيلولرة أجرل مرن فيره ترغرب ال مسرار فري السرير تتقبرل إسررائيل أن بمعنى ،‘الشرين أهون’ منطق من
 عقرد علرى يقروم الرذي العمرل برأن( Eyal Weizman) وايزمران إيرال يفترّر المقام، هذا وفي. أكبر حيف أو ظلم

 أهرررون’ مظررراهر مرررن مظهرررر أبلررر  يمثرررل الرررذي القرررانوني، ‘التكرررافؤ’ مبررردأ مرررن ي سرررتنبط األمررررين هرررذين برررين التررروازن
 إسررائيل تشريدم الذي العازل الجدار قضية إلى استنادم معّر وفي(. 2012) اإلنساني الدولي القانون في‘الشرين

 مرن ماديرة ومعماريرة مكانيرة كالأشر فري ملروًسرا يصربح ‘التكرافؤ’ مبردأ أن كيرف وايزمران يبرين اللربيرة، الضفة في
                                                           

 : على موقع دائرة شؤون المفاوضاتوهذم الخطة منشورة . في هذا الشأن خطة فك االرتباط التي تنص عليهاانظر المباد  الرئيسية  5
http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=108 
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 إلى رئيسية جلرافية قضية من الجدار حولت التي المواتية الظروف خلق بدورم وهذا وقانوني، إنساني سجل خالل
 طرررق شرركلت ،‘اإلنسرراني الجرردار’ حررال هررو وكمررا. المطرراف نهايررة فرري شرررعية صررفة عليرره أضررفت إنسررانية قضررية
خفائهرا الكولونيالي االستيطان وفضاءات العنف على للتعمية محاولة الحياة نسيج ضرفاء وا   عليهرا المردني الطرابع وا 
 برنررامج عمررل فقررد الحررال، واقررع وفرري. الفلسررطينيين تجررام إسرررائيل تبنترره الررذي النبيررل الموقررف استحضررار خررالل مررن

" يةاإلسررررررائيل العسررررركرية العمليررررات ضرررررمن إسرررررتراتيجية فئررررة إلرررررى‘ اإلنسررررانية النزعرررررة’ تحويرررررل" علررررى الحيررررراة نسرررريج
(Weizman, 2004:149 .) 
 

 برالتوازي تصاعد والذي الكولونيالي، االحتالل من الحالية المرحلة يشكل الذي ‘اإلنساني’ الخطاب بالغة وتتحول
 االحرررررتالل هرررررذا لتطبيرررررع محاولرررررة إلرررررى االنتفاضرررررة، انررررردالع تلرررررت التررررري النطررررراق واسرررررعة اإلنسرررررانية التررررردخالت مرررررع
(Weizman, 2004 .)برنرامج عرن المسرؤول ‘اإلنسرانية الشرؤون ضرابط’ فرثن وايزمان، لسان لىع جاء لما وطبًقا 

 األراضرري حكررم سرربيل فرري إسرررائيل تبررذلها الترري للمحرراوالت تجسرريد أفضررل" يمثررل باروخشرربيلل، وهررو الحيرراة، نسرريج
 ءً وبنررا(. 2012:83" )الدولررة سياسررة أدوات مررن أداة باعتبررارم اإلنسرراني الوضررع ‘إدارة’ طريررق عررن وذلررك المحتلررة،

مره، أو العنرف مرن يحد إجراءً  يمثل اإلنساني الطابع يع د فلم ذلك، على نمرا يحج   منره ويجعرل العنرف يرافرق برات" وا 
 بهرا ط عِّرم التري اإلنسرانية القشررة هرذم كانرت لقرد(. Kotef( )2010:181) كوتيرف يفترضره مرا بحسب -"ممكًنا أمًرا

 مرررن أصرررعدة عررردة وعلرررى المطررراف نهايرررة فررري إسررررائيل حكومرررة مك نرررت مرررا هررري فيررره وغ رسرررت الحيررراة نسررريج برنرررامج
ره كانت التي االنتقادات في المشاركة  الضرلوط تمرارس كانرت التري التنميرة ومشراريع اإلنسرانية المؤسسرات إلرى توجَّ

 نظررام اإلغررالق واسررتيعابها اتبعهررا الترري واالقتصررادية االجتماعيررة لآلثررار فوريررة حلررول إلررى التوصررل أجررل مررن عليهررا
يعني التواجد المكثف لضباط الشؤون اإلنسانية في ميدان العمليرات العسركرية "ًقا لما يرام وايزمان، طبو . ومعالجتها

هم علرى أنهرم هامشريين فري العمليرات التري ينفرذها، برل برات يحررص علرى مشراركته فري إلي ينظر دأن الجيش لم يع  
االحرررتالل ومنرررازلهم وشررروارعهم وبنيرررتهم  البيئرررة العسررركرية، تماًمرررا كمرررا حرررول حرررال السررركان الرررذين يقبعرررون تحرررت نيرررر

 المانحررررة الرررردول مررررع التعرررراون إلررررى اإلسرررررائيلي بررررالجيش المطرررراف انتهررررى الطريقررررة، وبهررررذم(. 2004:152" )التحتيررررة
 سررياق فرري وذلررك- سياسرراتها يعرراّر الترري األطررراف عينهررا وهرري - اإلنسرران حقرروق ومنظمررات الماليررة والمؤسسررات

 للفلسرطينيين المخصصرة الطررق من بديلة شبكة عبر واألشخاص البضائع تدفق مسار لتحويل يبذلها التي الجهود
 خلررق إلررى اللوجسرتية والحلررول التحتيرة البنيررة حلرول مررن بره اقترررن ومررا الحيراة نسرريج برنرامج يعمررد فلرم لررذلك، ونتيجرة
 برررين قائمرررةال العالقرررات تعريرررف إلعرررادة محاولرررة شرررك ل برررل جديررردة، تحتيرررة بنيرررة مرررن يشرررمله بمرررا جديرررد جلرافررري واقرررع

 . أيًضا التنمية ومنظمات اإلنسانية والمؤسسات المستوطنين
 
 
 

  التنمية يستجدي الكولونيالي االستيطان  3.3
 الخطط إلعداد إسرائيل حكومة نفذتها التي الرئيسية المساعي أحد واألنفاق الطرق خطة شك لت تقدم، ما ضوء في

لرررى الخطرررة هرررذم نجحرررت وقرررد. ايللفهررر الرررذي اإلنسررراني الجانرررب وتسرررويق والموازنرررات  سررريل احترررواء فررري بعيرررد حرررد وا 
 وبعررداإلسرررائيلية إعمالسياسررات اإلغررالق  مررن عقررد عررن يزيررد مررا وبعررد. إسرررائيل إلررى و جرره الررذي الدوليررة االنتقررادات

 مك نررت المحتلررة، الفلسررطينية األّر فرري ومشرراريعها التنميررة مبررادرات وعرروق التحتيررة البنيررة إهمررال مررن عقررود أربعررة
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 يقتصرر التري الطررق مرن شراملة شبكة وتنفيذ تصميم من االحتالل سلطات مهندسي األولى وللمرة المذكورة ةالخط
 مرع بمفردهرا للتعامرل االستعداد إسرائيل حكومة ت بدِ  فلم ذلك، ومع. اللربية الضفة في الفلسطينيين على استخدامها

 معظمه في ويشتمل كيلومتر، 500 طولها بل ي طرق شبكة إنشاء على ينطوي مشروع يفرضه الذي المالي العبء
 حكومررة توجهررت السررياق، هررذا وفرري. دوالر مليررون 200 اإلجماليررة تكلفترره وتبلرر  الثانويررة الطرررق تأهيررل إعررادة علررى

 المانحرة الدول إلى افتعلتها، التي اإلنسانية لألزمة استلاللها إطار وفي 2002 سبتمبر/أيلول شهر خالل إسرائيل،
 الحكومرة اختارتره الرذي الوقت يكن ولم. خطتها لتمويل إليها تحتاج التي المساعدة وطلبت الدولي البنك خالل من

 إطررار ضررمن جرراء التحتيررة البنيررة تطرروير إلررى يرمرري الررذي الحيرروي المشررروع هررذا ألن أهميررة، ذي غيررر اإلسرررائيلية
سررائيل الردولي المجتمرع برين تدور كانت التي المكثفة المفاوضات سياق وفي غزة، قطاع عن االرتباط فك خطة  وا 
 برأن تفيرد التري التقارير ن شرت فقد األمر، حقيقة وفي(. Le More, 2008) الفلسطيني االقتصاد إحياء إعادة بلية
 فررك" عنرروان تحررت الرردولي البنررك أصرردرم الررذي التقريررر علررى اإلسرررائيلية الحكومررة جانررب مررن ردًّا مثررل المقترررح هررذا

 علرى يعتمرد الفلسرطيني االقتصراد انتعراش أن علرى فيره شدد والذي ،"والمستوطنات سطينيالفل واالقتصاد االرتباط،
ل تنفيذ  يكرن فلرم" ،(Anne Le More) مرور لرو آنري تالحظره لمرا ووفقًرا. الرداخلي اإلغرالق سياسرة في جذري تحوُّ
 الفلسرطينية األراضي نبي والتواصل الحركة تسهيل إسرائيل بنية وسرورهم غبطتهم إبداء سوى المانحة الدول بوسع

" الفلسررررطيني االقتصرررراد انتعرررراش لضررررمان مسرررربًقا شرررررًطا يمثررررل أنرررره تقررررول الرررردول هررررذم تفتررررأ لررررم أمررررر وهررررو المحتلررررة،
 ممارسررررراتها تمرررررول أن المانحرررررة الررررردول مرررررن العمليرررررة الناحيرررررة مرررررن تطلرررررب إسررررررائيل كانرررررت وبرررررذلك،(. 2005:132)

 اللربيرة، الضرفة في" المواصالت شبكة تواصل"بر األراضي اصلتو  استبدال في ترام الذي للتصور وفًقا الكولونيالية
 . مهدها في ووأدها فحواها من إقليمها على الفلسطينية السيادة لبسط إمكانية أي تفري  إلى بالتالي أدى مما
 

 األمرررم مكترررب مرررن الررردولي البنرررك طلرررب المانحرررة، الررردول علرررى رسرررمية بصرررورة واألنفررراق الطررررق خطرررة عرررّر وقبرررل
 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian) اإلنسانية الشؤون تنسيقل المتحدة

Affairs (OCHA) )أن ي حتمل ما على الوقوف بلية اإلسرائيلية بالخطة المرفقة الخرائط فيها يحلل دراسة إعداد 
ي أعدم في هذا ذالالتقرير في اللثام مكتب األمم المتحدة  أماط وقد(. أدنام 1 الشكل انظر) وتبعات آثار من تفرزم

بين الطرق القائم هذم الخطة، وذلك بناًء على دراسة التداخل  يِسمالذي  المتأصلعن الطابع السياسي الخصوص 
 هرذا بري ن ذلرك، عرن وفضراًل . العرازل وشربكة المواصرالت والمسرتوطنات الكولونياليرة والجردار التري تقترحهراواألنفراق 
 نسريج طررق شربكة تشرييد لتمويرل الدوليرة للتنميرة األمريكيرة الوكالرة إلرى بطلرب تقردمت قرد كانرت إسررائيل أن التقرير
. بالفعرل اإلنشراء قيد(  كيلومتًرا 5232) الطرق هذم من جزء وكان ،(كيلومتًرا 17432 طولها يبل  كان والتي) الحياة
 الشرؤون لتنسريق المتحردة األمرم مكترب تعّرواسر. الفلسرطينية السرلطة الوكالةبموافقرة إلرى ق ردم قرد الطلب هذا وكان

 وقرف حيرث المانحرة، الردول ممثلي مع بالتعقيد اصطب  اجتماع في الخطة هذم إليها تفضي التي النتائج اإلنسانية
 مرن امتعاضره عرن بلضب وعب ر ألقاها التي الكلمة خالل اإلنساني، الدولي القانون لواء حاملة سويسرا، ممثل فيه
نما فحسب، مقبوالً  يكن لم يالذ المقترح هذا وفي نهاية المطراف، رفضرت السرلطة  .6الدولية للقواعد انتهاًكا شك ل وا 

الفلسررطينية وجميررع الرردول والجهررات المانحررة، بمررا فيهررا الوكالررة األمريكيررة للتنميررة الدوليررة، المشرراركة واالسررتثمار فرري 
وبحسررب مررا جرراء علررى لسرران وزيررر . م الرردعم لررهخطرة تنطرروي علررى االعتررراف الررواقعي برراالحتالل الكولونيررالي وتقرردي

اإلبقاء علرى المسرتوطنات وتعزيرز قيرام نظرام "التخطيط الفلسطيني السابق غسان الخطيب، تعمل هذم الخطة على 

                                                           
 . 2012أغسطس /مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، آب لدىمقابلة مع موظف سابق  6
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 لجنرة تشركيل المرذكور االجتمراع إليهرا أفضرى التري المباشررة النترائج برين ومرن(. Hass, 2004" )الفصل العنصرري
 عضويتها في اللجنة هذم وتضم. الشأن هذا في الفلسطيني الوزراء مجلس أصدرم قرار لىع بناءً  خاصة فلسطينية
 وأ نريط المفاوضرات، دعرم ووحردة( بكردار) واإلعمرار للتنميرة الفلسرطيني المجلرس وعرن الروزارات مختلف عن ممثلين

 علرى حالرة كرل أسراس لرىع اللربيرة الضرفة فري الطررق تأهيرل إلعرادة المسرتقبل فري ت طررح التري المشراريع تقييم بها
كرران قرررار مجلررس الرروزراء الفلسررطيني اسررتثنائًيا ألنرره رفررّ المنطررق فقررد وبحسررب مررا تالحظرره عميرررا هرراس،  .7حرردة

 التري الفلسرطينية للسرلطة الطويرل التراريخطرق نسيج الحياة، وهو ما شركل عالمرة فارقرة فري شبكة الذي يقف وراء 
 األراضررري أوصرررال وتقطيرررع اإلغرررالق سياسرررات سررريما وال يلية،اإلسررررائ السياسرررات رفرررّ عرررن اإلحجرررام علرررى دأبرررت

 (. Hass, 2004) إزاءها إجراء أي أواتخاذ وتفتيتها الفلسطينية
 

 لآلثرار نتيجرة منره، كبيرر جانرب فري المرذكورة، اإلسررائيلية الخطرة علرى الموافقة عن المانحة الدول امتناع جاء وقد
 اإلغررالق ونظررام الجرردار لتشررييد القانونيررة الصررفة انعرردام بشررأن لدوليررةا العرردل محكمررة فترروى أفرزتهررا الترري القانونيررة
 جديرردة قواعررد’ المحكمررة فتروى حررددت وقررد. والمسررتوطنات العسركرية والحررواجز الطرررق مررن يشرمله بمررا -برره المررتبط
 بالوضرع االعترراف إلرى ترمري التري المسراعي مرن تحرذير علرى اشرتمل ألنه المانحة والجهات الدول ‘مشاركة تنظم
 وفيمررا. تشررييدم علررى المترتررب الوضررع علررى لإلبقرراء المسرراعدة أو العررون تقررديم أو الجرردار يفرررزم الررذي القررانوني غيررر

نشرررائها، الطررررق بشرررق يتصرررل  دعرررم وحررردة مرررع بالتعررراون الفلسرررطينية السرررلطة أعررردتها التررري الوثرررائق إحررردى قرررررت وا 
 غيرهرا أو التحتيرة الطررق أو األنفراق أو الطررق لتأهير إعرادة أو تشرييد" أن المانحرة الدول إلى وقدمتها المفاوضات

 عررن الصررادرة الفترروى مررع يتعرراّر]...[  برره المرررتبط والنظررام الجرردار يفرضررها الترري القيررود تعررزز الترري الممرررات مررن
 الحيراة، نسيج طرق على ينسحب األمر هذا وكان(. Hampsen and Abou, 2005:14" )الدولية العدل محكمة
[ ... الجردار]ال يتجرزأ مرن مشرروع السرياج األمنري  جرزًءا" تشكل بأنها أقرت أن اإلسرائيلية عالدفا لقوات سبق حيث

 بسرربب وسررلوكها إليهررا الوصررول الممكررن مررن د، إلررى اسررتبدال الطرررق األخرررى الترري لررم يع ررفرري أساسررهوالررذي يهرردف، 
 الرردول خضرروع انيررةإمك يعنرري األمررر هررذا كرران المطرراف، نهايررة وفرري(. B’Tselem, 2002:113" )السررياج مسررار

 مررن وذلررك االحرتالل، علررى الشررعية الصررفة تضرفي الترري المشراريع دعررم عرن القانونيررة للمسرؤولية المانحررة والجهرات
 عرن البعرد كرل بعيردة المانحرة الردول تبن تهرا التري المواقرف كانرت ذلرك، مرن الررغم وعلى. الطرق إنشاء مشاريع قبيل

 للمشاريع القوي دعمهم عن المانحين بعّ عب ر بينما أنه إلى يشير نفسه فالتقرير. بينها فيما االنسجام أو التوافق
 ومررع. سياسررية العتبررارات منهررا قلقهررم عررن آخرررون عب ررر إنسررانية، العتبررارات العررازل الجرردار آثررار مررن تخفررف الترري
 المخراوف بسربب الجانرب هرذا علرى التعليرق الدوليرة، للتنميرة األمريكيرة كالوكالة أخرى، مانحة جهات رفضت ذلك،

 . اعتبارها في تضعها كانت التي السياسية
 

                                                           
 . 2002أكتوبر /تشرين األول 2مجلس الوزراء في يوم  الصادر عنتم تشكيل هذم اللجنة بناًء على القرار  7
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19 

  الحياة نسيج تشييد  3.4
 نادية نشرته استقصائي تقرير أشار واألنفاق، الطرق لخطة القاطع الرفّ من سنوات ست وبعد ،2010 العام في

الوكالررة األمريكيررة للتنميرة الدوليررة كانررت تمرول إنشرراء طرررق نسريج الحيرراة وتشرريدها أن إلرى  روزنفيلررد وجيسرري حجراب
 االبحررراث معهرررد مرررن المؤلفتررران عليهرررا حصرررلت التررري ثرررةات المحدَّ وبنررراًء علرررى البيانررر. بموافقرررة السرررلطة الفلسرررطينية

 وأعرادت الفلسرطينية السرلطة شرقتها التري الطررق مرن% 72 نسربته مرا برأن التقريرر بري ن ،(أريرج) القردس - التطبيقيرة
 انرتك( 2010و 1999 العرامين برين الواقعرة الفتررة فري) تنفيرذها علرى أشررفت التي األمريكية الوكالة بتمويل تأهيلها
 السررلطة أن يعنرري وهررذا. 2002 العررام فرري المانحررة الرردول إلررى قرردمتها أن إلسرررائيل سرربق الترري الخطررة مررع تتقرراطع

 طول يقترب التي) اإلسرائيلية الخطة من% 22 نسبته ما بالفعل نفذتا الدولية للتنمية األمريكية والوكالة الفلسطينية
 (.كيلومتًرا 112 من إنشاءها ترى التي الطرق

 
 الترري الفلسررطينية اللجنررة إنشرراء منررذ الحيرراة نسرريج طرررق مررن كيلررومتًرا 40 مجموعرره مررا تشررييد تررم فقررد أخرررى، بررارةوبع

هررذا التقريررر، نشررر الصررحفي  صرردوروبعررد مرررور شررهر علررى  .8الحساسررة التحتيررة البنيررة مشرراريع مراقبررة إليهررا أ وكررل
 المتحردة الواليرات" بعنروان فاصرلة نقديرة الرةمق الناصررة، مدينرة فري يقريم الرذي ،(Jonathan Cook)جوناثان كروك 

ومرن ناحيررة أساسرية، يعيرد كرروك . (2010) 9"إسررائيل فري ‘العنصررري الفصرل أسراس علرى تقرروم’ طررق شربكة تمرول
على التأثير الذي مارسته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الوقت ذاته يشدد صياغة الفرضيات الواردة أعالم، و 

 المقالرة تركرز التحديرد، وجره وعلرى. الطررق تخطريط إجرراءات بشرأن الفلسرطينية السرلطة اتخذتها تيالعلى القرارات 
 البنيرة تشرييد علرى الموافقرة أجرل مرن لالبترزاز" الفلسرطينية السلطة فيها خضعت التي الطرق على كوك نشرها التي

 وحردة رئريس خليليرة، سرهيل لسران علرى جراء مرا كوك يقتبس المقام، هذا وفي". إسرائيل تريدها التي للطرق التحتية
 تقرردم الدوليررة للتنميررة األمريكيررة الوكالررة" أن مررن ،(أريررج) القرردس - التطبيقيررة االبحرراث معهررد فرري االسررتيطان مراقبررة
 إمررا خيرراًرا الفلسررطينيون ويواجرره. اللربيررة الضررفة فرري التحتيررة البنيررة لمشرراريع المررنح مررن رزمررة علررى تشررتمل صررفقة
 الرذي الوقت وفي ." تريدها ال طرق شق قبول إلى الفلسطينية السلطة ت ضطر النحو، هذا لىوع.رفضها أو بقبولها

 الكاملرة المسرؤولية الفلسرطينية السرلطة تحملرت فقرد األمرر، هرذا علرى الدوليرة للتنميرة األمريكيرة الوكالرة فيره تعل ق لم
 اإلعالمرري المركررز باسررم الرسررمي قالنرراط الخطيررب، غسرران رد   وبالفعررل،. لهررا الحرررج سررب ب الررذي الموقررف هررذا عررن

 غيرر حركرة فري وذلرك عرام، ببيران الفلسرطينية السرلطة إلرى و جهرت التري االنتقادات على الوقت، ذلك في الحكومي
 التري االتهامرات جميرع البيران، هذا في الفلسطينية، السلطة رفضت وقد. السرعة من كبير قدر على جاءت مألوفة
 إعرادة’ يتعردى ال األمرر وأن اللربيرة، الضرفة فري تشرييدها يجري جديدة طرق ثمة نيك لم بأنه وقالت إليها، و جهت
عررادة الموجررودة الطرررق ‘تعبيررد  ولرريس الطرررق بشررأن النهررائي القرررار صرراحبة هرري الفلسررطينية السررلطة وأن تأهيلهررا، وا 

 بعررّ فري تتقراطع ةفلسررطيني خطرة مرن جررزًءا تشركل المخططرة الطرررق كافرة وأن الدوليرة، للتنميررة األمريكيرة الوكالرة
 (. Khatib, 2010) اإلسرائيلية الخارطة مع بنودها

                                                           
ها إسرائيل وشيدتها، المشاريع التي مولتها وزارة تطرق نسيج الحياة التي اقترحة شبكتعكس الخارطة الواردة أعالم، باإلضافة إلى  8

وتشتمل بعّ هذم المشاريع على إعادة تأهيل طرق تثير الجدل . األشلال العامة واإلسكان الفلسطينية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية
مثل محافظة الطرق الواقعة في المناطق المتضررة من اإلغالق، جانب والمشاكل، من قبيل طريق وادي النار وطريق المعرجات، إلى 

 . رام اهللمحافظة بيت لحم والمناطق الجنوبية الشرقية من 
 : العنوان األصلي لهذم المقالة كما ورد في اإلنجليزية هو 9

“US funds ‘apartheid’ road network in Israel” (2010) 
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 ركررز فقررد الواقررع، أّر علررى التشررييد قيررد كانررت الحيرراة نسرريج طرررق أن تثبررت الترري الداملررة األدلررة مررن الرررغم وعلررى
 فري وردت تريال الوقرائع لمواجهرة بال ذي شيًئا تقدم لم هامشية جوانب على الفلسطينية السلطة أذاعته الذي البيان

 جديردة، طررق إنشراء علرى تشرتمل تكرن لرم الخطرة برأن تقرول التري الفكررة فرثن بدء، ذي فباد . الصلة ذات التقارير
نما  اقترحتهرا التري الطررق شربكة عليه تقوم الذي األساس بالتحديد هي الثانوية، الطرق تأهيل إعادة على تقتصر وا 

 واإلسررركان العامررة األشرررلال وزارة مرروظفي أحرررد لسرران علرررى جرراء مرررا وبحسررب. أعرررالم رأينررا مثلمرررا إسرررائيل، حكومررة
عادة الطرق تعبيد إعادة فثن" الفلسطينية،  الطررق مشراريع علرى المصرادقة عرن مجازية تعابير إال هي ما تأهيلها وا 

وفرري الواقررع، ال تكمررن  .10"محموًمررا توسررًعا تشررهد تنفررك ال الترري المسررتوطنات منرراطق عررن بالفلسررطينيين تنررأى الترري
نما في أن هذم المشاريع تنطوي على فّر اإلغالق التام علرى مقراطع حيويرة ا لمشكلة في إعادة تأهيل الطرق، وا 

 هررري الفلسرررطينية السرررلطة برررأن القائرررل االحتجررراج عتبرررري  وثانًيرررا، . فررري نهايرررة المطررراف الفلسرررطينيةالطررررق مرررن شررربكة 
 لهرذم شرك لتها التري الوزاريرة اللجنرة تعرد م الرذي يريمالتق علرى بنراءً  التطروير إلرى تحتراج التي الطرق في القرار صاحبة
فرري العررام التشررريعية فبعررد أن فررازت حركررة حمرراس باالنتخابررات . يجانررب الدقررة كررذلك قرروال 2002 العررام فرري اللايررة
وهررذا يعنرري أن . اللجنررة الترري تشرررف علررى الطرررق هررذم، تمررت إعررادة تشرركيل جميررع اللجرران القائمررة، بمررا فيهررا 2004

عرن ذلرك،  وفضرالً  2009.11عن مزاولة عملها على مدى سنوات، ولم تلتئم مرة أخرى إال فري العرام  اللجنة توقفت
 خطررة إلررى اليرروم هررذا حتررى تفتقررر ألنهررا للطرررق شرراملة إسررتراتيجية كرران يتعررين علررى السررلطة الفلسررطينية أن تعررد  فقررد 

 األمريكيررة الوكالررة أن إلررى فبررالنظر ا،وأخيرررً (. 2010 اإلداريررة، والتنميررة التخطرريط وزارة) المواصررالت لقطرراع رئيسررية
 الالزمررة التحتيررة البنيررة مجررال فرري الفلسررطينية السررلطة قرردرات بنرراء عررن المسررؤولية يتررولى مررن هرري الدوليررة للتنميررة
 مشراريع جميرع بشرأن إسررائيل مرع المفاوضرات ت جرري التري الحصرية الجهة هي أنها إلى باإلضافة الطرق، إلنشاء
فثن االدعاء القائل بأن هذم الوكالرة  ،12المنطقة في المجال هذا في الحافل سجل ها إلى النظروب بدايتها منذ الطرق

. المصرداقية إلرى يفتقرر بليرها، أم بالطرق تتعلق كانت سواء الفلسطينية، السلطة هاال تتدخل في الخطط التي تعد  
 الوكالرررة" برررأن الفلسرررطينية إلسررركانوا العامرررة األشرررلال وزارة فررري العررراملين المهندسرررين مرررن عررردد يصررررح ذلرررك، ومرررع

 تأكيررًدا وذلرك ،"اإلسررائيلية األهرداف مرع تتناسرب طررق مشراريع واألخررى الفينرة برين تقتررح الدوليرة للتنميرة األمريكيرة
ومما يثير االهتمام أنه في الوقت الذي كانرت فيره الوكالرة  .13الشأن هذا في خليلية سهيل لسان على جاء ما على

                                                           
 . 2012أغسطس /املين في وزارة األشلال العامة واإلسكان، رام اهلل، آبمقابلة مع أحد المهندسين الع 10
 . 2012أغسطس /مقابلة مع أحد المسؤولين في وزارة التخطيط، رام اهلل، آب 11
ة في الوكالة بالتعاون في تطوير شبكات البنية التحتية الالزمة للمستوطنات اإلسرائيلي هتهم فيلم تكن هذم هي المرة األولى التي ت   12

 Meron)عرف بعملية السالم في أوسلو، أصدر ميرون بنفيننستي قبل سنوات من انطالق ما ي  ف. األّر الفلسطينية المحتلة

Benvenisti)رئيس بلدية القدس السابق وأحد كبار المدراء في مشروع بيانات البنك الدولي ، (WB Data Project) تقريًرا تناول فيه ،
ائيل من خاللها على تحجيم األموال التي تقدمها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وتحويلها إلى المشاريع التي التي عملت إسر  األساليب

كانت تتناسب مع المشاريع الكولونيالية واألشلال العامة وشبكات البنية التحتية اإلسرائيلية، من قبيل شبكات الطرق والميام والصرف 
طالما استخدمت السلطات اإلسرائيلية "، (Roy)فترضه روي تعلى ذلك، وبحسب ما  الوةوع(. WB Data project)الصحي 

من أجل تعزيز أهدافها السياسية  -والمساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة األمريكية على وجه الخصوص  -المساعدات الخارجية 
تنفيذ إجراءات اإلصالح االقتصادي الضرورية وتكفل استمرار واالقتصادية في الضفة اللربية وقطاع غزة، وذلك على نحو يحول دون 

 (.  وهي دراسة غير منشورة بعد – ?Roy, Geographies of Aid" )اعتماد الفلسطينيين عليها
وهذا هو الحال في مشاريع من قبيل مشروع طريق وادي سعير الذي يربط محافظة الخليل بمحافظة بيت لحم أو طريق المعرجات  13

على أن هذم الطرق تشكل الفلسطينية ويصر مهندسون من وزارة األشلال العامة واإلسكان (. 1)رقم   عن طريقبدياًل شكل طريًقا يالذي 
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الدوليررة تتبنررى موقررف السررلطة الفلسررطينية نفسرره فيمررا يتصررل بانتقرراد خطررة الطرررق واألنفرراق، كانررت  األمريكيررة للتنميررة
وبحسرب أقروال أحرد كبرار . فري األصرل الشكوك تساور هذم الوكالرة حرول وجرود أي خطرة إسررائيلية فري هرذا الشرأن

]...[ ليسررت موجرررودة [ رقالطرر]أن خطررة أعرردتها إسررررائيل بشررأن ينترراب النررراس القلررق مررن "المسررؤولين فرري الوكالررة، 
الكثيررر فاليسراريون يعتقرردون بوجرود مررؤامرة تسررتهدف فصرل الطرررق اإلسرررائيلية عرن الطرررق الفلسررطينية، ولكرن هنرراك 

ويثير هذا األمر الدهشة بالنظر إلى أن الخطة اإلسرائيلية، مثلمرا  14!"استحق التعويل عليهتال التي  ن السفاسفم
ولرم تكرن سرفارة الواليرات . فري أوسراط المجتمرع الردوليكانرت معروفرة حرق المعرفرة رأينا فيمرا تقردم مرن هرذم الورقرة، 

 وزيرر نائرب أن إلرى أشرارت التري التقرارير شررت، حيرث ن  ا كرذلكالمتحدة األمريكية في تل أبيب بمنأى عن العلم بهر
 تنروي إسررائيل كانرت مرا حرول السرفارة لمسؤولي موجًزا عرًضا قدم( Efraim Sneh) سنيه إفرايم اإلسرائيلي الدفاع
" العنصرررري الفصرررل علرررى أساسرررها فررري تقررروم التررري الطررررق" مرررن شررربكة تشرررييد الخصررروص وجررره وعلرررى بررره، القيرررام

(Wikileaks, 2006 .) 
 

 الحيرراة إلررى بالنسرربة البديلررة الطرررق تكتسرربها الترري األهميررة ينكررر أن المرررء علررى الصررعوبة فمررن التوضرريح، وللايررات
 وتكفل وسفرهم تنقلهم في عنها يستلنون ال التي الوسيلة لهم توفر الشبكة هذم ألن ،الفلسطينيين للمواطنين اليومية

 تجمعراتهم أوصرال تقطيرع مرن بره يقروم ومرا اإلسررائيلي الكولونيرالي االحرتالل قروات تقيمها التي الحواجز تجاوز لهم
 المتبعة األساليب تنِبئ عالم،أ رأينا فمثلما ذلك، ومع. البعّ بعضها عن عزلها تستهدف التي وسياساته السكانية

عرادة الطرررق هرذم تعبيرد فري فهرذا المنطرق يتعامررل مرع االحتياجرات الفلسررطينية : الخطررأ يشروبه منطرق عررن تأهيلهرا وا 
الفوريررة الناشررئة عررن السياسررات الكولونياليررة اإلسرررائيلية المسررتفحلة، وهررو ال يعررالج األسررباب الجذريررة السياسررية الترري 

وبنرراًء علررى مررا تقرردم، فررثن الوكالررة األمريكيررة للتنميررة الدوليررة والسررلطة الفلسررطينية، ومررن  .المعضررلةتقررف وراء هررذم 
بصررفتها القرروة القائمررة  -تطرروير طرررق نسرريج الحيرراة، ال تعفرري إسرررائيل سرربيل خررالل المسرراعدات الترري تقرردمانها فرري 

 بموجررب احتاللهررا نيررر تحررت بعينالقررا الفلسررطينيين للسرركان والخرردمات المسرراعدة بتقررديم التزاماتهررا مررن -برراالحتالل 
 - نيتهمرا ح سرن عرن النظرر وبصررف - كرذلك تتورطران إنهمرا برل فحسب، وقواعدم اإلنساني الدولي القانون أحكام
 . أزرم وشد الكولونيالي االستيطان تمكين في
 

  الدولة وبناء االقتصادي االنتعاش إلى الطرق: التنمية طقوس تعطيل .4
 ممارسررات مررن ممارسررة يشرركل هنررا، نرررام مررا بحسررب وتشررييدها، وتمويلهررا الحيرراة يجنسرر طرررق شرربكة تخطرريط كرران إذا

 البنيررة شرربكات تقررل فررال والمكانيررة، واالقتصررادية االجتماعيررة المظررالم إنترراج إعررادة إلررى يرمرري الررذي المكرراني التنظرريم
 من يلي فيما انتباهنا ونحول. المشكلة هذم عن وضررها فداحتها في تأهيلها إعادة على العمل يجري التي التحتية

 والمسرراعي االقتصرادية التنميررة طقروس خرالل مررن الحيراة نسريج طرررق تطبيرع فرري المتبعرة األسراليب إلررى الورقرة هرذم
 الواقع، ففي. كذلك الطقوس هذم في وتضمينها الفلسطينية، الدولة بناء أجل من االنتفاضة انتهاء بعد أ طلقت التي

                                                                                                                                                                      

نحو على ، والذي يجري العمل على تطويرم في الضفة اللربية اللربي البديل-الجنوبي والشرقي-جزًءا من محور المواصالت الشمالي
 العامة األشلال وزارة في مهندسين مع مقابلة. ية التي وضعتها إسرائيل لتطوير شبكات البنية التحتيةمع الخطط اإلستراتيج يتواءم

 .2012 أغسطس/آب اهلل، رام الفلسطينية، واإلسكان
 . 2012أغسطس /مقابلة مع أحد مسؤولي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، تل أبيب، آب 14
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 الشررروط لمختلررف محايررد توصرريف إلررى الكولونياليررة التحتيررة البنيررة هررذم حويررلبت تكفلررت عمليررة الطقرروس هررذم شررك لت
قامة االقتصادي النمو تحقيق أجل من بها الوفاء ينبلي التي المسبقة  هذا عمل لذلك، ونتيجة. الفلسطينية الدولة وا 
 ت فهم التي) التحتية بنيةال فكرة إلى الحياة نسيج طرق من الدولية، المساعدات سياسة أفرزته الذي الداللي، التحول
 للفلسرررطينيين ومنفصرررلة بديلرررة طررررق شررربكة تشرررييد إلرررى ترمررري التررري المشررراريع إخضررراع علرررى( فضرررفاّ نحرررو علرررى

 التحتيرة البنيرة شربكات تحولرت الطريقرة، وبهرذم. الدولرة إقامرة مسراعي فري تصب التي االقتصادية واألفكار للتحليل
 اللطراء علرى األمرر هرذا يشردد وال. السياسرة إلرى اللجروء إلرى اجرةح دون التنميرة ضررورات عن للحديث وسيلة إلى

 الترري الفادحررة األخطرراء أيًضررا يبررِرز إنرره بررل فحسررب، اإلسررتراتيجيات هررذم مثررل يللررف الررذي والسياسرري التكنرروقراطي
 Le" )يرةوالتنم واألمن السالم مع يتوازى الذي التقدم حول والعام البدائي افتراضها" في التنمية أطراف بها تسترشد

More, 2005:7 .) 
 

  اإلغالق تطبيع  4.1
 انتهررررراء عقرررررب اإلسررررررائيلية، اإلغرررررالق وسياسرررررات الكولونياليرررررة السياسرررررات تصرررررعيد علرررررى المانحرررررة الررررردول رد تمثَّررررل

زم شررركل علرررى جررراءت التررري األمررروال، مرررن طائلرررة مبرررال  تخصررريص فررري االنتفاضرررة،  أجرررل مرررن المسررراعدات، مرررن ر 
 مواجهرررة عرررن فعوًضرررا. المحتلرررة الفلسرررطينية األّر فررري األوضررراع علرررى طررررأ يالرررذ التررردهور وطرررأة مرررن التخفيرررف
 إلررى بررالتحول" المررذكورة المسرراعدات تقرردم الترري الرردول رد ت األصررل، مررن اإلسرررائيلية السياسررات مررن وغيرررم اإلغررالق

 المدى لىع التنمية على التركيز غطاء على المحافظة فيه حاولت الذي الوقت ذات في الطارئة المساعدات تقديم
 إلرى يسرعى الرذي األعرم الهردف إطرار ضرمن ترعاهرا التري المسراعدة برامج يضع الذي بخطابها وتمسكت المتوسط

 األراضرري أوصررال تقطيررع تجاهررل فرري المانحررة الرردول تسررتمر لررم وبررذلك،(. Le More, 2005:14" )الدولررة إقامررة
 الممارسررات هررذم شررأن مررن التقليررل أو والسياسررية واالقتصررادية واالجتماعيررة الديموغرافيررة عراهررا وتفسرريخ الفلسررطينية

 بحررق إسرررائيل ترتكبهررا الترري لالنتهاكررات أمرران شرربكة تقررديم علررى كررذلك عملررت إنهررا بررل ومقصررودة، متعمرردة بصررورة
رة الحاجرة أفرغرت أنهرا الشبكة هذم شأن من وكان. الفلسطينيين  الوضرع تجراوز يكفرل سياسري حرل إيجراد إلرى الملح 

 على أنه في عليها، يدها وضع في( Le More) مور لو تصيب التي المفارقة، وتكمن. معنام من ‘الجديد’ القائم
 إقامررة إلررى ترمرري الترري للمسرراعي نكرانهررا تجسررد باتررت ‘األّر علررى إسرررائيل فرضررتها الترري الوقررائع’ أن مررن الرررغم
 لرم عقيمرة ‘سرلمية عمليرة’ ىعلر اإلبقراء بفكرة التمسك في عنادم على الدولي المجتمع أصر فقد الفلسطينية، الدولة
 هرذا ويبردو(. 2005 العرام في) المساعدات من مثيل لها يسبق لم مبال  تقديم خالل من وذلك طائل، أي منها يع د

التري  والقيرود اإلغرالق بشرأن تبن يره علرى المانحرة الردول دأبرت الرذي الموقرف إلرى نظرنرا مرا إذا جالءً  أكثر التناقّ
 1997 العام في الدولي البنك نشرها التي الدراسة فمنذ. لهمالفلسطينيين وتنق  واطنين تفرضه إسرائيل على حركة الم

 المانحررة الرردول ترردخل يوجرره الررذي المْعلررم تشرركل أضررحت والترري ،(Investment in Peace" )السررالم فرري االسررتثمار"
 التري الرئيسرية واالقتصرادية االجتماعيرة والمشراريع االقتصرادي باريس بروتوكول إلى أوسلو، اتفاقيات إبرام وعززت
 مالئمة تحتية بنية تطوير ضرورة على الخصوص هذا في صدرت التي الوثائق كل أجمعت أوسلو، حقبة شهدتها
زالررة المواصررالت لقطراع  شرررًطا باعتبارهمررا والبضررائع األشررخاص حركررة حريررة دون تحرول الترري والعوائررق الحررواجز وا 
 بقردرتها تتسرم التري دولرتهم إقامرة وكفالرة الفلسرطينيون يطلقهرا التري صراديةاالقت التنمية مشاريع نجاح لضمان مسبًقا
 السرنين، مرر علرى اإلغرالق نظرام ورسرو  الواضرح التشرخيص هرذا مرن الررغم فعلرى ذلرك، ومرع. والبقاء الحياة على
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 إدراج عرن ت حجرم باترت أنهرا ذلرك مرن واألهرم االعتبرار، عرين فري الحقرائق هرذم أخرذ عرن المانحرة الردول تخلفت فقد
 . بموجبها وتعمل تعد ها التي التنموية السياسات ضمن الكولونيالية المباد  هذم
 

 تميرل اتجرام رسرو  إلرى النظرر فعليرة، وبصرورة العنصرري، الفصل أساس على إنشاؤها يجري التي الطرق لفتت لقد
 المحتلررة فلسررطينيةال األّر علررى المفرررّو اإلغررالق نظررام علررى المصررادقة إلررى  المانحررة الرردول بعررّ بموجبرره
 لرم التري المانحرة الجهرات بعّ ميول وتزايد. البعّ بعضها عن فيها السكانية التجمعات وعزل أوصالها وتقطيع

 للتنميرة األمريكيرة كالوكالة السياسي، الصعيد على ومجابهتها السياسات هذم لتحدي االستعداد أو القدرة تملك تكن
 إلرررررى الفلسرررررطينية األراضرررري تقسررررريم علررررى يقررررروم الررررذي اإلسررررررائيلي منطرررررقال اعتمرررراد إلرررررى الرررردولي، والبنرررررك الدوليررررة

ضررفاء كامررل عقررد مرردى علررى امترردت الترري ‘السررالم مفاوضررات’ إحيرراء إلررى ترمرري وسرريلة باعتبررارم بانتوسررتانات،  وا 
 الررذي اإلحبراط أفضرى فقررد ،(Sara Roy) روي سرارة تفترضرره مرا وبحسرب الواقررع، أّر وعلرى. عليهرا المصرداقية

 بثسررررائيل" عنررره، العرررودة أو الكولونيرررالي لالحرررتالل حرررد وضرررع باسرررتحالة واالعتقررراد اإلسررررائيلية سياسررراتال عرررن نشرررأ
 الفلسرطينية األراضي أوصال تقطيع إلى تسعى التي اإلجراءات على رسمية صفة إضفاء إلى الرئيسيين والمانحين
 الررربعّ، بعضرررها عرررن كانيةالسررر تجمعررراتهم وعرررزل كانتونرررات فررري ووضرررعهم سررركانها برررين التواصرررل عررررى وتفتيرررت

 نحرو التحرول هذا تعزيز من جرى ما وضع ويمكن(. 2010:4" )بها والتسليم اإلجراءات هذم مأسسة إلى باإلضافة
 فرك خطرة إطرار فري( العسركرية والحرواجز الحيراة نسريج طرق بمعنى) به تقترن التي التحتية والبنية اإلغالق تطبيع

 توسرطت التري والعبرور الحركرة اتفاقيرة إطرار فري التحديرد وجره وعلرى إسررائيل، نفرذتها التري الجانب أحادية االرتباط
برامهرررا إليهررا التوصرررل فرري األمريكيرررة المتحرردة الواليررات  هرررذم تصررميم جررررى فقررد الواقرررع، وفرري(. 2005 العرررام فرري) وا 
 مبرادرات تعزيرز بهردف الحركرة علرى المفروضرة والقيود اإلغالق مسألة مع التعامل في تتمثل وحيدة للاية االتفاقية
 فري الوجرود حيرز إلرى بررزت المبرادرات هرذم أن بالرذكر الجديرد ومرن. اإلنسراني الوضع وتحسين االقتصادية التنمية
 إسررائيل نيرة علرى الرسرمية المصرادقة شركلت حيرث الدوليرة، الرباعيرة اللجنرة أصردرتها التري الطريق خريطة أعقاب
 أي مررن كجررزء اللربيررة الضررفة فرري بهررا المتصررلة التحتيررة والبنيررة رىالكبرر الكولونياليررة بالمسررتوطنات االحتفرراظ بشررأن
 مرن المانحرة الردول غالبيرة تبنتهرا التري المجراالت هري هرذم كانت وقد – الفلسطينيين مع إليها تتوصل سالم اتفاقية
صررالح الفلسررطيني االقتصرراد انتعرراش ضررمان أجررل  ةإقامرر إلررى ترمرري الترري الجهررود وتعزيررز الفلسررطينية المؤسسررات وا 
 . القادمة السنوات مدى على الفلسطينية الدولة

 

  بالسياسة لها صلة ال تكنوقراطية مسألة إلى لإلغالق التحتية البنية تحويل 4.2
 والبنيررة الحركررة علررى المفروضررة والقيررود اإلغررالق نظررام حولررت ألنهررا خاصررة أهميررة والعبررور الحركررة اتفاقيررة تحتررل
 مرع وبرالتوازي(. Ferguson, 1990; Li, 2007 انظرر) بهرا للسياسرة دخل ال فنية مسألة إلى بها المرتبطة التحتية
 فرري التنميرة، أطررراف أوسراط فري اإلغررالق نظرام بتطبيرع المترزامنين تكف رر إجررراءين علرى االتفاقيرة هررذم اشرتملت ذلرك،
 اقتصرراد ممعررال مررن أصرريلة معررالم باعتبارهمررا العسرركرية والحررواجز الحيرراة نسرريج طرررق فيرره صررن فا الررذي الوقررت ذات

 التري ‘األمنيرة’ الشرروط المرذكورة االتفاقيرة وضرعت آخرر، جانرب ومرن. االحرتالل ظرل فري يتشركل بردأ الذي السوق
 األساسرررية حقررروقهم عرررن ناهيرررك والتنقرررل، الحركرررة فررري الفلسرررطينيين حريرررة علرررى األفضرررلية ومنحتهرررا إسررررائيل سررراقتها
 االسررررائيلي األمرررن واحتياجرررات يتماشرررى بمرررا" أنررره ىعلررر والعبرررور الحركرررة اتفاقيرررة ترررنص المقرررام، هرررذا وفررري. األخررررى
 برين المتواصرل العمرل تسريع سيتم الفلسطينية الحياة معاناة من وللحد الضفة عبر والبضائع الناس حركة ولتسهيل
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 قردر العوائرق هرذم مرن للتقليل خطة ولتطوير الحركة من تحد التي بالعوائق قائمة لوضع المتحدة والواليات اسرائيل
 األمررن احتياجررات بررين الترروازن تحقيررق إلررى يرمرري الررذي اإلجررراء هررذا أن المصررادفة برراب ومررن(. 2005" )طاعالمسررت

 مثلمرا أساسرها، علرى الحيراة نسريج برنرامج يقروم التري الفرضرية نفسره هرو والبضرائع الناس حركة وتسهيل االسرائيلي
 المرررواطنين حركرررة بقيرررت أن علرررى مرررراأل يقتصرررر فلرررم الطريقرررة، وبهرررذم. الورقرررة هرررذم مرررن تقررردم فيمرررا ذلرررك الحظنرررا

 التوفيرررق فرري بررردلوها أدلررت االتفاقيرررة هررذم إن برررل فحسررب، اإلسررررائيلية الكولونياليررة للسياسرررات خاضررعة الفلسررطينيين
 متابعرة سرياق في أصدرها التي التقارير في الدولي البنك افترضه ما وبحسب. المذكورين اإلجراءين بين والمواءمة

 حركة وتحسين اإلسرائيلي األمن ضمان بشأن المتالزمان الهدفان ي عتبر" والعبور، الحركة يةاتفاق تنفيذ على العمل
 بررين التوفيررق إلررى االتفاقيررة هررذا سررعت آخررر، جانررب ومررن(. 2006:1" )القريررب المرردى علررى مترروائمين الفلسررطينيين

 هرذا تحسرين خرالل مرن رائيلإسر تفرضره الرذي اإلغرالق ونظرام فلسرطين تحتاجهرا التي االقتصادية التنمية متطلبات
 النشراط اسرتعادة يمكرن ال" الردولي، البنرك تقرارير فري جراء لمرا فوفقًرا. تقويضره أو إزالتره دون وتطرويرم، نفسره النظام

(. السررابق المصرردر" )الكفرراءة مرن مقبولررة وبدرجررة البضرائع ونقررل األشررخاص لحركررة المجرال ي ررتح لررم إذا االقتصرادي
 التفتررريش وتقنيرررات الحديثرررة اإلدارة أسررراليب اعتمررراد" خرررالل مرررن الكفررراءة هرررذم حقيرررقت يمكرررن بأنررره البنرررك افترررّر وقرررد

" التجرراري التبررادل فعاليررة وتضررمن إلسرررائيل األمررن مررن متقدمررة مسررتويات يرروفر نظررام بثنشرراء تسررمح[ الترري] الجديرردة
 الالزمررة عائمالرد إرسراء بليرة اإلغرالق نظرام تنقريح علررى العمرل أفضرى لرذلك، ونتيجرة(. 2. ص السرابق، المصردر)

 شراحنة مرن النقرل إجرراءات وتحرديث العسركرية الحرواجز تحرديث خرالل مرن وذلرك - الفلسرطيني االقتصاد الستقرار
عررادة شرراحنة إلررى  بررين وثيقررة حلقررة خلررق إلررى - والمواصررالت النقررل لقطرراع الالزمررة التحتيررة والبنيررة الطرررق تأهيررل وا 

. عليهرا اإلغرالق نظرام يقروم التري التحتيرة والبنيرة البيروقراطيرة اإلجرراءات تطبيرع عرن ناهيرك المرذكورين، اإلجراءين
 علررى المفروضررة القيررود إزالررة علررى تعمررل أن المقرررر مررن كرران الترري التكنوقراطيررة، بالممارسررة المطرراف انتهررى وقررد

ل السياسري معنرام مرن اإلغرالق نظرام تفرير  إلرى الحركة، . محرّ اقتصرادي شرأن إلرى األساسرية القضرية هرذم وحرو 
 المتطررورة المحرراوالت أكثررر" تمثررل والعبررور الحركررة اتفاقيررة كانررت صرراي ، يفترضرره مررا وبحسررب المطرراف، نهايررة وفرري

 إطرار ضرمن فيه عملت الذي الوقت ذات في الراسخ، الدولي التوجه جوهر على اإلبقاء إلى سعت التي والمفصلة
حكام األّر على إسرائيل وسيطرة العام اإلسرائيلي األمن  (. Sayigh, 2007:10" )عليها داريةاإل قبضتها وا 

 
 حالررة اللربيررة الضررفة فرري والتنقررل الحركررة لتحسررين الدوليررة للتنميررة األمريكيررة الوكالررة أطلقتهررا الترري المشرراريع تشرركل
 المنطرق وهرو – والعبرور الحركة اتفاقية به جاءت الذي المزدوج المنطق مع بحذافيرها تتواءم ألنها الدراسة تستحق
 إلقامرة المبذولرة والمسراعي الفلسرطيني االقتصراد انتعراش آفراق وبرين بينره والتوفيرق اإلغرالق تطبيع على يقوم الذي
ي ذلسياسري الرا الطرابع أن نررى أن االنتبرام يثير فمما الحياة، نسيج بطرق يتصل وفيما. المستقلة الفلسطينية الدولة

 تعتمردها التري والبررامج الخطراب ضرمن دراجرهإ ترم أن بعرد تدريجيرة بصرورة يتالشرى برات المشرروع لهذا الجدل ثيري
 Infrastructure Needs) التحتيررة البنيررة احتياجررات مشررروع بشررأن وضررعتها الترري الرئيسررية الخطررة فرري الوكالررة

Project (INP) .)تفرروق موازنررة برصررد وتعهرردت 2002 العررام خررالل الوكالررة أطلقترره الررذي المشررروع، هررذا ويمثررل 
 والصررررف والميرررام الطررررق شررربكات فيهرررا بمرررا - التحتيرررة البنيرررة شررربكات لتطررروير ملةشرررا خطرررة لتنفيرررذم، دوالر مليرررار

 البنيررة شرربكات تأهيررل إعررادة خررالل مررن المعتدلررة الفلسررطينية الحكومررة دعررم" إلررى المشررروع هررذا ويسررعى. الصررحي
" والبقرررراء لحيررراةل بقابليتهررررا تتميرررز التررري الفلسررررطينية الدولرررة تحتاجهرررا الترررري الجديررردة الشررربكات وبنرررراء القائمرررة التحتيرررة

(USAID, 2010b:1 .)والمواصرالت النقرل قطراع مشراريع ضرمن ينردرج كران الحيراة نسريج طررق برنرامج أن وبما 
 اختالفًرا تختلرف جديردة وخصائص بصفات البرنامج هذا وسم تم فقد التحتية، البنية احتياجات مشروع يشملها التي



25 

وبهرذم الطريقرة، يمكرن النظرر إلرى طررق نسريج الحيراة فري . عليهرا وتعمري وتخفيهرا برل األصرلية، غايتره عن جوهرًيا
شررربكات الالزمرررة لتشرررييد للبنيرررة التحتيرررة ضرروء األهرررداف المدروسرررة التررري حرررددتها الوكالرررة األمريكيرررة للتنميرررة الدوليرررة 

 والبضرائع، األشرخاص وعبروروبعبارة أخرى، يسعى هذا البرنرامج إلرى تسرهيل حركرة . أعم وأشملفي إطار الطرق 
 بعضررها مررع وتواصررلها أجزائهررا بترررابط تتسررم طرررق شرربكة وتشررييد المسررتدام، االقتصرراد تنميررة علررى العمررل ةومسرراند
 الطرق هذم تشكل فال ذلك، ومع(. USAID, 2013) اللربية الضفة في الفلسطينيين حياة جودة وتحسين البعّ
 والرمزيرررة الماديررة التبريرررات تقررديم فرري خاللهرررا مررن الدوليررة للتنميررة األمريكيررة الوكالرررة تسرراهم الترري الوحيرردة الوسرريلة
 . المحتلة الفلسطينية األّر على إسرائيل تفرضه الذي اإلغالق نظام على لإلبقاء

 
 اإلسررائيلية العسركرية الحرواجز تحرديث فري والفنيرة الماليرة المروارد مرن هائاًل  قدًرا الوكالة تستثمر تقدم، عما وفضاًل 
 البنك توصيات على بناءً  وذلك إسرائيل، مع حدودها طول وعلى اللربية الضفة داخل بها المرتبطة التحتية والبنية
وتقررردم هرررذم . 15شررربيلل الجنررررال طرحررره الرررذي الحيررراة نسررريج برنرررامج مرررع الوثيرررق التنسررريق مرررن أسررراس وعلرررى الررردولي

‘ التجاريرررةترررتبط بالحركررة ’طرررق نسررريج الحيرراة، علررى أنهررا مشرراريع مشررروع المشرراريع، الترري ترررتبط ارتباًطررا وثيقًررا ب
 ترنص التري المبراد  بموجرب األشرخاص وحركرة البضرائع تردفق تسرهيل فري تتمثرلالفلسطينية وعلى أن اللاية منهرا 

 Palestinian) فلسررطين فرري التجرراري للتبررادل المتكاملررة الترتيبررات مشررروع وي عتبررر. والعبررور الحركررة اتفاقيررة عليهررا

Integrated Trade Arrangements (PITA) )هرذم ط رحرت فقرد. المضرمار هرذا في الجلية لشواهدا جملة من 
 التررردفقات وأمرررن كفررراءة وضرررمان وتيررررة تسرررريع" بهررردف الفلسرررطينيين إلرررى تقررردَّم مسررراعدات رزمرررة باعتبارهرررا الترتيبرررات
 قردم العمليرة، الناحيرة ومرن(. USAID, 2005" )الخرارج إلرى ومنهمرا وغرزة اللربية الضفة إلى الفلسطينية التجارية

، للحكومرة اإلسررائيلية المسراعدات الفنيرة 16الفلسرطينية السرلطة علرى ف رّر بأنه المزاعم وردت الذي ع،المشرو  هذا
 container)الحاويررات البحريررة وتفترريش وال سرريما أجهررزة مسررح  -والتقنيررات المسررتخدمة علررى المعررابر الحدوديررة 

scanners )- مرررع الرئيسرررية الحدوديرررة لمعرررابرا علرررى الفلسرررطينية التجاريرررة البضرررائع مررررور علرررى اإلشرررراف بهررردف 
 فري إلسررائيل الدوليرة للتنميرة األمريكيرة الوكالرة قردمتها التري المسراعدات هرذم قيمرة بللت وقد. الفلسطينية األراضي

ِّ  فلرررم الواقرررع، وفررري. دوالر مليرررون 50 مجموعررره مرررا المجرررال هرررذا  الحرررواجز وجرررود تعزيرررز إلرررى التصررررف هرررذا ي فررر
 السرلطات تطبقهرا التري المرهقرة اإلجرراءات تعقيرد زيادة في تسبب آخر أمنًيا ًئاعب أضاف إنه بل فحسب، العسكرية
 كررامتهم يحفرظ نحرو علرى الفلسرطينيين تعامرل وال الباهظرة بتكاليفهرا تتسرم والتري الحدودية، المعابر على اإلسرائيلية
 وضرع إعرادة تمرت لتجراري،ا التبرادل آليرات فري المحدد التوجه هذا وباعتماد(. Thagdisi-Rad, 2010) اإلنسانية
 ويقردمها اإلسررائيلية األمنيرة للمخراوف األولويرة يمرنح نحو على التجارة اقتصاديات نطاق في التحتية البنية شبكات
 إلرى ترمري التري المحراوالت هذم ت عتبر ذلك، ومع(. السابق المصدر) الفلسطيني االقتصادي االنتعاش تحقيق على

 أو األشررخاص أو البضررائع دخررول فيهررا يمكررن ال الترري الحرراالت فرري لهررا حاجررة وال زائرردة الحدوديررة المعررابر إصررالح
 اإلسررائيلية السرلطات فيره ترتحكم الرذي والخرارجي الرداخلي اإلغرالق نظرام بسربب الفلسرطينية األراضي من خروجهم
 جملتهررا مررنو  المشرراريع، هررذم فليسررت تقرردم، مررا علررى وبنرراءً . ومزاجهررا ألهوائهررا إجراءاترره وتخضررع عشرروائية بصررورة

                                                           
ى تنفيذها في الضفة اللربية الطريق الذي يصل إلى حاجز قلنديا العسكري في منطقة رام اهلل تضم المشاريع التي يجري العمل عل 15

 . وتشمل المشاريع المقامة على حدود الضفة اللربية حاجز حوارة العسكري. بيت لحممحافظة في " الكونتينر"وحاجز 
 . 2012أغسطس /ية، رام اهلل، آبمقابلة مع مستشار سبق له أن عمل لدى الوكالة األمريكية للتنمية الدول16
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 وهرري االحرتالل، إجررراءات تيسرير تسررتهدف وسريلة سرروى فلسرطين، فرري التجراري للتبررادل المتكاملرة الترتيبررات مشرروع
 . التنمية أدوات من أداة كونها عن البعد كل تبتعد مشاريع

 

  المستقلة الفلسطينية الدولة إقامة إلى ترمي التي المساعي يحاكي الذي الدور تمثيل  4.3
 الوكالررة نظررر فرري اإلغررالق بنظررام المتصررلة التحتيررة البنيررة تطبيررع يوجررب مررا هرري االقتصررادية االعتبررارات كانررت إذا

 تثيرررر مشررراريع علرررى المصرررادقة يمكرررن الفلسرررطينية السرررلطة إلرررى فبالنسررربة الررردولي، والبنرررك الدوليرررة للتنميرررة األمريكيرررة
 لهررا وتترريح المسررتقلة الفلسررطينية الدولررة ةإقامرر إلررى ترمرري محرراوالت باعتبارهررا الحيرراة، نسرريج طرررق كمشررروع الجرردل،
 بنيتهررا شرربكات تطرروير مررن برره تقترررن ومررا الدولررة بنرراء طقرروس خررالل مررن لهررا التررابع البانتوسررتان علررى سرريادتها بسررط

عرادة برالطرق الخاصرة التحتية البنية إصالح على العمل بات فبالفعل،. التحتية  بردور يضرطلع وتشرييدها تأهيلهرا وا 
زو  يتصرراعد يفتررأ لررم  اإلصررالح خطررة وتعكررس. االنتفاضررة انتهرراء عقررب الفلسررطينية السررلطة عمررل برنررامج فرري يبررر 

 التحتيرررة البنيرررة شررربكات تطررروير يؤديررره الرررذي المحررروري الررردور علرررى تشررردد حيرررث التوجررره، هرررذا الفلسرررطينية والتنميرررة
 أجنررردة تنفيرررذ نحرررو قررردمالت إحرررراز للحكومرررة وتيسرررر االقتصررراد عمررراد باعتبارهرررا والمررراء، والكهربررراء كرررالطرق السرررليمة،
 برأن الخطرة هرذم وتفترّر(. 2011 ،2003 الفلسرطينية والتنميرة اإلصالح خطة انظر) بحذافيرها الوطنية سياستها
 تتميررررز الترررري التحتيررررة البنيررررة وشرررربكات المؤسسررررات شرررراكلة علررررى وذلررررك ،‘األّر علررررى الفلسررررطينية الوقررررائع’ خلررررق

 الدولرة إقامرة علرى العمرل وييسرر الحكومرة ترعاهرا التري اتالقطاعر جميرع فري النمرو تحقيق يضمن سوف بكفاءتها،
 سالم الفلسطينية والتنمية اإلصالح لخطة المدبر والعقل السابق الوزراء رئيس لسان على جاء ما وبحسب. العتيدة
 األفكرار قروة" حرول الدولرة ومؤسسرات التحتيرة البنيرة شربكات إقامرة علرى الفلسرطينية الحكومرة عمل يتمحور فياّ،

 مرن المسرتقلة الفلسرطينية الدولرة إقامرة تسرتهدف التري المسراعي تأخرذ بحيرث – األّر علرى وقرائع إلى ت ترجم تيال
 المررة الوقرائع تواجههرا التري العليرا الم ثرل هرذم مرن الررغم وعلرى(. Fayyad, 2010" )ملمروس واقع إلى مجرد مفهوم
 الفلسرطينية بالسرلطة المطاف انتهى فقد التجانس، أو نالتواز  إلى تفتقر التي القوة وعالقات االحتالل يفرضها التي
 مرع تترواءم بحيرث وتحسرينها الكولونيرالي االسرتيطان يفرضرها التي الظروف مع التكيف إلى يسعى منطق تبن ي إلى

 شرربكة تحسررين’ برنررامج فرري الحررال هررو وهررذا. تنفيررذها علررى والتنميررة اإلصررالح خطررة تررنص الترري المشرراريع بعررّ
 قبيرل مرن فيره، الحيراة نسريج طررق إدراج خرالل مرن الفلسرطينية الطررق شبكة تأهيل إعادة على زيرك الذي ‘الطرق
 إخفراء علرى الفلسرطينية السرلطة تعمرل الدولية، للتنمية األمريكية الوكالة حال هو وكما. المشؤوم النار وادي طريق
االزدهررار والرخرراء علررى المسررتوى  تتكفررل برفررع مسررتوى أصرروالً  باعتبارهررا الطرررق هررذم يللررف الررذي السياسرري الطررابع

الروطني، أو االرتقرراء بنوعيررة حيرراة المررواطنين، أو اسررتعادة النمرو االقتصررادي أو خلررق البيئررة المواتيررة لتنميررة القطرراع 
 اضرطُّرت التري الوحيردة الحالرة الطررق َعرد  ومرع ذلرك، فرال ت  (. 2003خطرة اإلصرالح والتنميرة الفلسرطينية، )الخاص 
 والترري بالمسرتوطنات، المرتبطرة التحتيرة البنيررة مشراريع علرى الرسرمية مصرادقتها تقررديم إلرى فيهرا الفلسرطينية السرلطة
 تكف رل األمرر، واقرع ففري. االحرتالل مرن والتحررر المسرتقلة الفلسرطينية الدولرة إلقامرة إمكانيرة أي تقويّ على تعمل
 التحتيررة البنيررة مشرراريع علررى ةالمصررادق قبيررل مررن الحرراالت، مررن جملررة فرري الممارسررات هررذم بتيسررير أوسررلو إطررار
 (.Selby, 2013) الفلسطينية األراضي حساب على التوسع من الكولونيالية المستوطنات تمك ن التي المائية

 
 طررق علرى المصادقة أن لنا يبين وتشويهها التحتية البنية شبكات تكتسيها التي والمادية الرمزية السمة توظيف إن

. جانب من االحتالل ضد والكفاح ‘التنمية’ جهود بين والتعاّر التناقّ تثير يلةوس إلى تحولت قد الحياة نسيج
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 ‘حقيقري’ بمظهرر الظهرور إلرى الفلسرطينية السرلطة يردفع الرذي الهروس إلرى المصرادقة هرذم تشرير آخر، جانب ومن
 الدوليرة، ‘لقواعردا’ مرع تترواءم أنهرا َتعتبرر التري الدولرة، سياسرات اعتمراد إلرى ترمري التي المساعي تمثيل خالل من
 علررى الشرررعية الصررفة إضررفاء يمثررل ال وبالتررالي،. إقامتهررا حررال بهررا والرردولي المحلرري االعتررراف نيررل لهررا يمهررد ممررا
 العنصررية الكولونياليرة السياسرات علرى للتلطيرة وسريلة اإلغرالق بنظرام المرتبطرة التحتيرة والبنيرة الحيراة نسيج طرق
 أن إلرى لإلشرارة يائسرة محاولرة تجسرد إنهرا برل فحسرب، المحتلرة لسرطينيةالف األراضري أوصال تقطيع تستهدف التي

 بانتوسررتان مثررل أفريقيررا جنرروب فرري منتشرررة كانررت الترري البانتوسررتانات حررال هررو كمررا المعزولررة، الفلسررطينية الجيرروب
 تشرليلها ىعلر التردريب الفلسرطينيون وتلقرى تشرييدها ترم التري ‘الحديثة المرافق’ اكتسبت" قد ،(Transkei) ترانزكي
دارتهررا  القررول، علررى فيرراّ دأب وكمررا(. Jones, 2002:39" )الحديثررة والقواعررد المرموقررة المشرراريع خررالل مررن وا 

 هنرراك وبررأن بالدولررة شرربيهة تبرردو بأنهررا - دولتنررا إلقامررة مسررتعدون أننررا فرري التفكيررر علررى أجمررع العررالم نجبررر عنرردما"
" االحررتالل إنهرراء هررو حينئررذ معرره التعامررل علينررا يبقررى الررذي الوحيررد الشرريء يكررون - تحتيررة وبنيررة حكوميررة إجررراءات

(Sanders, 2011 .)مبرادرات عمرل علرى بالفائدة يعود ال إلهاء بمثابة ت عتبر السياسة أن على الموقف هذا ويشدد 
عررن ذلررك، ال يعررزز  وفضررالً . العسرركري االحررتالل سررياق فرري ت سررتخدم قررذرة كلمررة باعتبارهررا السياسررة بمعنررى التنميررة،

بررين أهررداف التنميررة الترري وضررعتها السررلطة القائمررة التناقضررات إليمرران بررالطقوس العامررة الترري تواكررب بنرراء الدولررة ا
، بل إنها تزيد أيًضا مرن رقعرة انسرالخ عرن أبنراء  هاالفلسطينية واألوضاع االستيطانية الهيكلية القائمة على األّر

اإلنجررازات الوطنيررة فرري قطرراع البنيررة ’ى لررو أسررهمت هررذم وفرري واقررع األمررر، فحترر. واتسرراع الهرروة بينهررا وبينرره هاشررعب
فري تحسرين حيراة العديرد مرن أبنراء الشرعب الفلسرطيني علرى المردى القصرير، فرثن الموقرف السياسري ينظرر  ‘التحتية

التري جراءت علرى لسران التاليرة إلرى األقروال  ،مرثالً انظرر، . بعين الشك والريبة إلى هذم المشاريع على أّر الواقع
 المصررير تقريررر إلررى الطريررق دالسررلطة الفلسررطينية تعب رر: "الترري تحمررل دالالت قاطعررة فرري طياتهرراواطنين و بعررّ المرر
 مرصررروفة اهلل رام شررروارع" أو ،"السررريادة هرررو تبقرررى مرررا وكرررل الصرررحي، الصررررف شررربكات نملرررك نحرررن" أو ،"باألسررفلت
 (. Kanafani, 2011" )القدس  إلى يحتاج من ِبيّ، بحجارة

 
 الفصررل علررى تقرروم الترري الطرررق حررول ثررار الررذي الجرردال تلررذي الترري الدولررة وبنرراء التنميررة طقرروس مجمرروع هررو هررذا

 تلرك وتبرين. الفلسرطيني السرياق فري التنميرة لفضراءات والرمزيرة الماديرة الجوانرب تبرِرز والتري أساسرها فري العنصري
 ال المحراوالت هرذم برأن الحيراة نسريج طررق تطبيرع سربيل فري والدوليرة الوطنية التنمية أطراف تبذلها التي المحاوالت

 االقتصرادي النمرو وتحقيرق التنميرة مشراريع إنجراز مرع يتسراوق الرذي للتقردم رموًزا باعتبارها خادع نحو على تصوَّر
 وهري الدولرة’ يبرِرز شركل أنره وعلرى والشررعية، للقروة مصردًرا يشركل أنره علرى كرذلك تطبيعها إلى ي نظر بل فحسب،

 الصرفة المطراف نهايرة فري يضرفي المشراريع هذم على الرسمية المصادقة أن ذلك كل من واألهم. ‘البناء طور في
 وبنراءً . وترسرخها وتعززهرا المحتلرة الفلسرطينية األّر في إسرائيل تنفذها التي الكولونيالية السياسات على الشرعية

 إليهرا نحرن نضيفو  المساعدات، منح فثن ،(Christopher Parker) باركر كريستوفر يفتّر ومثلما ذلك، على
 إضرعاف علرى العمرل تعزيرز إلرى إال يرؤدي ال" النزيهرة القواعرد مرع يلتزم ال نحو على الوطنية التنمية مشاريع تنفيذ

 إسرررائيل فيرره تسررعى الررذي الوقررت ذات فرري القصررير، المرردى علررى يتحقررق الررذي االسررتقالل شررعار تحررت الفلسررطينيين
 المفارقررة، وتكمررن". مواردهررا وعلررى األّر علررى سرريادتها فررّر فرري المتمثلررة اإلسررتراتيجية مصررالحها تحقيررق إلررى

 فثن فلسطينية، دولة بناء إلى تفضي أنها ي زعم عملية استدامة ضمان أجل من أنه في" باركر، يفترضه ما بحسب
 نفسرها هري بقائهرا ضرمان علرى الدولة تلك قدرة تقّو العملية هذم استدامة تعزيز أجل من توظَّف التي التكتيكات

 (. Parker, 1999:226" )المستقبل يف
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 والتوصيات  النتائج .5
 شربكات تطوير في عنصرية صبلة وتلفه المساواة إلى يفتقر الذي الطابع الستكشاف إطاًرا الورقة هذم استعرضت

 الررذي للنقرراد انتباههررا فيرره أولررت الررذي الوقررت فرري وذلررك المعاصررر، الكولونيررالي االسررتيطان سررياق فرري التحتيررة البنيررة
 إلرى االلتفرات دون التحتية البنية شبكات على - ضيق نحو وعلى - تركز وأدبياتها التنمية دراسات بأن فترضوني

 االنتبرام مرن أكبرر قردر إيرالء إلرى يدعون الذين أولئك إلى باإلضافة الشبكات، هذم فيها ت ستثمر التي القوة عالقات
فره لونيراليالكو  االسرتيطان تميرز التري المكانيرة الطبيعرة الستكشراف  ,Banivanua Mar and Edmonds) وتعر 

 مرن الدعم ويتلقى الكولونيالي االستيطان أشكال من لشكل يخضع الذي الوحيد هو يكون قد السياق وهذا(. 2010
 إعرادة إلرى ودفعره اسرتدامته ضرمان أجل من المالية المؤسسات ومن بالتنمية المعنية األطراف من واسعة مجموعة

 افتررراّ حسرب أوسررلو، اتفاقيرات سراقتها الترري واإلبداعيرة المبتكرررة الفكررة كانرت فلررو. الواقرع أّر علررى نفسره إنتراج
 Gordon) وطنيرة إدارة إلى االحتالل يتحملها التي المسؤولية نقل في تكمن ،(Neve Gordon) غوردون نيفي

 والجهرات الردول مرع واسرع الفائرت فري الردخول مرن إسررائيل بره قامرت مرا ذلرك عرن وكفاءةً  فعاليةً  يقل فال ،(2008
 ملكيرة نرزع علرى الردؤوب عملهرا عرززت التري السرخية الماليرة والمروارد الشررعية مرن غطراءً  منحهرا أجرل من المانحة
 . وحقوقهم مقدراتهم من وحرمانهم الفلسطينيين السكان

 
 تنطروي الشربكة هرذم أن الدراسرة هرذم بينرت اللربيرة، الضرفة فري الحيراة نسريج طررق مكونرات بنراء إعرادة خرالل فمن
 فري الدراسرة هرذم حققرت كمرا. وفحواهرا نطاقهرا فري وأشرمل أعرم اقتصرادية-وجيو سياسية-جيو إجراءات رزمة على
 أنماًطرا تنرتج أنهرا تثبرت فيهرا استعرضرناها التري الحالرة أن إلرى برالنظر تنمويرة برؤيرة االلترزام علرى الشبكة هذم قدرة
 هرذم تضرمين فري المعتمدة األساليب بأن الورقة هذم تبين ذلك، على اءً وبن. الواقع أّر على العنصري العزل من

 االقتصادي النمو تحقيق عن م حكمة روايات حول بنيتها في تتمحور والتي وخطابها، التنمية ممارسات في الطرق
 السررتيطانل الخضرروع عليهررا ينطرروي الترري الماديررة الوقررائع تشرروم روايررات حالهررا واقررع فرري هرري الدولررة، وبنرراء والسررالم

 وراء تقررف الترري والرمزيررة الماديررة والمقرردمات االفتراضررات عررن الكشررف خررالل ومررن. وترسررخها وتبررهررا الكولونيررالي
 هرررذم تشررركل التررري ‘القررروة عالقرررات هندسرررة’لرررر واضرررحة صرررورة الورقرررة هرررذم ترسرررم الحيررراة، نسررريج طررررق شررربكة تطررروير

 بررأن الدراسررة هرذم تبررين كمرا(. Massey, 1993)ةطارئرر صرفة وباكتسررابها بتعقيردها العالقررات هرذم وتتسررم. الشربكات
 - المعنيرة األطرراف مرن واسرعة مجموعرة تفرضرها التري والمطالرب المصرالح برين للوسراطة نتراج هري العالقات تلك
 ترورط مردى عرن اللثرام يميط ال وهذا. تشكيلها وتعيد الفلسطينية الجلرافية الوقائع على ونفوذها تأثيرها تمارس التي

 مررن النرروع هرذا أن كررذلك لنرا يبررين برل فحسررب، الكولونيررالي االسرتيطان تشرركيل فري والوطنيررة الدوليرة ميررةالتن مشراريع
نما واحد، طرف يعد ها متوازية لخطة نتاًجا ي عتبر ال االستيطان  اجتمراع مرن تترأتى طارئرة عمليرة عرن عبرارة هري وا 

 هررذم تطرحرره مررا قبيررل مررن تحررذيًرا إن. لذاتيررةا واالقتصررادية السياسررية المصررالح مررن نابعررة وانتهازيررة متحولررة أفعررال
 ي نظرر معينرة أطرراف بره تضرطلع الرذي الردور شرأن مرن تقلرل التري الروايرات وراء مرا إلرى باالنتقرال لنا يسمح الورقة
 إلررى حاسررمة أسررئلة يثيررر نحررو علررى الفلسررطينية المصررالح تعزيررز إلررى تسررعى أنهررا علررى أو حياديررة أنهررا علررى إليهررا

 . أعمالها عن والمحاسبة المساءلة إلى األطراف تلك إخضاع
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 تواجرره الترري المعاصرررة السياسررية للتحررديات أفضررل فهررم إلررى بالتوصررل سرراهمنا قررد نكررون بررأن األمررل يحرردونا ونحررن
مشراريع البنيرة  علرى الضروء فيهرا سرلطنا التري النقديرة الدراسرة هرذم خالل من فلسطين تشهدها التي التنمية مساعي
 التررري الحالرررة دراسرررة تبرررين لرررم وبرررذلك،. ومبادراتهرررا التنميرررة مشررراريع معرررالم مرررن مركزًيرررا لًمرررامعْ  تشررركل التررري ،التحتيرررة
 إليرره ترمرري مررا تعررزز أن شررأنها ومررن األمررد قصرريرة إيجابيررة آثرراًرا تفرررز معينررة مشرراريع بررأن الورقررة هررذم فرري ضررم ن اها
 إلرى كرذلك تسرعى برل فحسرب، الطويرل المردى علرى الفلسرطينية السياسرية الكينونة تفتيت من الكولونيالية السياسات
 الورقرة هرذم بينرت الخصروص، وجره وعلرى. الفلسرطيني التنمروي المشرروع يشرملها التي األعم الجوانب على التشديد

 اتفاقيرررات بنيرررة فررري تضرررمينها جررررى والتررري والمكانيرررة، واالقتصرررادية االجتماعيرررة المجررراالت فررري المسررراواة انعررردام أن
جالؤها هاوتأصيل توطينها جرى قد أوسلو،  المطراف، نهايرة وفري. اللربيرة الضرفة فري التنمية فضاءات خالل من وا 
 وسرريلة باعتبارهررا التنميررة مشرراريع الكولونيررالي االسررتيطان فيهررا يستحضررر الترري الطرررق بيرران إلررى الورقررة هررذم سررعت
 هررذم بينررت أخرررى، وبعبررارة. عليرره صررفته يضررفي بررأن لرره يسررمح نحررو وعلررى يسررتوطنه الررذي اإلقلرريم فرري نفسرره للرررس
 الهردف يكمرن ال ذلرك، ومرع. الكولونيرالي االسرتيطان على مترتبة منطقية نتيجة إلى التنمية تحويل يتم كيف الورقة
 وينرايرررررت لسررررران علرررررى جررررراء مرررررا بحسرررررب ألننرررررا بمجملهرررررا، التنميرررررة رفرررررّ فررررري الورقرررررة هرررررذم إليررررره تسرررررعى الرررررذي

(Wainwright)، "التنمية نرفّ أن نستطيع ال( "Wainwright, 2008:10)، نمرا  معالجرة علرى هردفنا ينصرب وا 
 األشرركال حررول اآلونررة هررذم فرري الرربعّ يحملرره الررذي والتفرراؤل عليهررا يهرريمن الررذي االلتبرراس يفرزهررا الترري المشرركلة
 . أمدم طال الكولونيالي استيطاني نظام ظل في توفرها أن يمكن التي واإلمكانيات التنمية مشاريع من الحالية

 


