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 مشاريع المواصالت في اسرائيل 
 

 

 مقدمة

مرت دولة إسرائيل بثورة مواصالت شاملة خالل العقد الماضي وكان الهدف من هذه الثورة )كما تروا في 

للبيئة،  جودةالنص والفيديو( هو خلق شبكة مواصالت متطورة وبنية تحتية حديثة من حيث الكفاءة واالمان و

سلع بين الريف واواسط البالد وحتى داخل والتي تضم مجموعة متنوعة من بدائل السفر للسكان والبضائع وال

 ووفقا للمخططين، سيكون لثورة المواصالت آثارا إيجابية مختلفة، مثل: الحاضرات.

 زيادة في الناتج المحلي اإلجمالي.ثم زيادة في عدد الوظائف، وتسارع النمو االقتصادي • 

 لمواطنين والسكن والتعليم.لفي التوظيف ازدياد الفرص • 

 من الفجوات االجتماعية والجغرافية.الحد • 

وهذا يظهر  ،صالتيةوترى وزارة المواصالت أن التنمية المستدامة هي األساس لكل مشروع ومبادرة موا

 :يينرئيس ينمجالمن خالل 

 استعمال كم من خطوط السكك الحديدية، حيث ان  420كهربة ثم  ،ادة استخدام السيارات الكهربائيةزي• 

 من سرعة، وتوفر وسالمة القطار ويحد من تلوث الهواء والضوضاء في المدن. الكهرباء سيزيد

 .ةلنقل الجماعيا ائلكوس -االستثمار في المشاريع التي تشجع على استخدام وسائل النقل العام • 

 أجلتشمل عددا من المشاريع والفعاليات من فيها، إسرائيل فان ثورة المواصالت  اتاما بالنسبة لشركة قطار

 جعل القطار وسيلة السفر الوطنية للركاب والشحن ووسيلة نقل فعالة وميسرة وسريعة وصديقة للبيئة.

اسرائيل على تحسين الخدمة والسالمة  اتولتحقيق هذا الهدف، تعمل وزارة المواصالت وشركة قطار

زيادة حجم البضائع ثم أنحاء البالد اقي للركاب، وزيادة كبيرة في عدد الركاب بين الحاضرات وداخلها وب

 .المنقولة بالقطارات

جديدة، الحديد اللهذا الغرض، يعملون في قطارات اسرائيل على إقامة المزيد من المحطات، وخطوط سكك 

ثم زيادة سرعة القطارات، وزيادة عدد القطارات خالل ساعات الذروة، وربط القطارات بوسائل النقل العام 

(، ومضاعفة عدد الكيلومترات من Bus Rapid Transit - BRTاألخرى مثل شبكة حافالت سريعة )

وزيادة عدد مواقع الصيانة وإضافة  ،سكك الحديد في جميع أنحاء الدولة، وكهربة شبكة السكك الحديدية

مليار  100تقدر التكلفة اإلجمالية لخطة التطوير االستراتيجية لقطارات إسرائيل بأكثر من و المقطورات.

 مناقشة ذلك في المقال والفيديو ألمرفقين. وستتم -يعارض وينتقد دوالر.هناك من 

  https://www.youtube.com/watch?v=cRrJNlwGeKw للفيلم رابط

https://www.youtube.com/watch?v=cRrJNlwGeKw
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 سكة حديد تربط مركز البالد بالريف. 

 عودد روت ?هل من جدوى

 
 

 

 

 

 

بشكل كبير حيث دد السكان اد عيازدوذلك نتج عن . تعاني اسرائيل ومنذ سنوات عديدة من مشكلة المواصالت

يعيشون  الذين 9ال  ماليينالماليين شخص إلى  4يضاف حوالي وف س ،القادمةسنة  20 ال أنه في غضون يقدر

ومع النمو  ،إن العبء على البنية التحتية للمواصالت في إسرائيل كبير للغاية .حاليا  ! 2018عام  البالد في

 ،ل من مكان إلى آخرقعملية التنلنسبة البكبير اهتمام ب تحظىحقيقة هذه ال .هذا العبء سوف يزداد ،السكاني المتوقع

الذي يعتبر مركز و والمركز االقتصادي والثقافي إلسرائيل يةالريفالمستوطنات بين  تصالواال تنقلالفإن إمكانيات 

  .سواء اليوم او في المستقبل، يحظى باهتمام كبيرالتوظيف والفرص الجديدة 

 

 بمركز البالد ربط الريف

بين المناطق الريفية البعيدة والمراكز  تتعلق بالتواصل ،في إسرائيلأصعب مشاكل المواصالت حد أن إ

 كانتعلى صعيد الدولة  تخذتارات التي االستثمامن و .البالدمركز في  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ربط الريف " الضخمة بـهذه االستثمارات تبرير تم  حيث ،إسرائيلتطوير شبكة سكك حديدية واسعة في 

قامة شبكة إإسرائيل بلد صغير وفيها يمكن وسكان المركز. سكان الريف المساواة بين  بهدف" بمركز البالد

 ،ن السكان من التنقل بسهولة في جميع أنحاء الدولة. هذا يعني أنه من حيث البنية تحتيةسكك حديدية تمك  

توفر نظام نقل  اه علىرتكز رؤيت ،1977عام منذ  موضوع المواصالتمحام مستقل مهتم ب ،المحامي عوديد روث

سياسة  وهادئ مقارنة بأنظمة النقل القائمة. نشر العديد من الكتب والمقاالت حول للجميع، نظيفآمن وفعال ومتكافئ 

 وتم تحديثه 2013في عام  المقالب تخاصة في السياقات االجتماعية واالقتصادية والثقافية. ك  و، والمواصالتالنقل 

  .0182عام 
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 وسديروت. اشكلون خط سكة الحديد بين 

 פיקי וויקי ر: مالي كوخيصوت

وهل هذا يمحو الفجوات  تواصلاللكن السؤال من هو المستفيد الفعلي من هذا الريف مع المركز. ربط يمكن 

 الموجودة بين المركز والريف أو يزيد من حدتها. 

في العقود األخيرة حكومات إسرائيل حصة كبيرة من ميزانياتها لتطوير شبكة السكك الحديدية بين صصت خ  

مليار شيكل لتطوير  20خاللها صصت من خ   ،خمسيهعدت خطة أ   ،2003المدن في إسرائيل. وفي عام 

البنية التحتية  لتطوير جلمة على خطة طويلة األالحكو وافقت 2010وفي عام  .السكك الحديدية في إسرائيل

يهدف جزء كبير منها  ،مبالغ لم يسبق لها مثيل ،مليار شيكل 27.5ف والمركز بتكلفة الري للمواصالت بين

ربط الريف بمركز هو " ،هذه ياسة االستثماروأحد المبررات لس ،ك الحديديةتطوير شبكة السكوإلى تعزيز 

 ".البالد

مية ارمت التنميةاألول لخطة  هاعنوان في ،في تفاصيل "خطة التنمية" على موقع قطارات إسرائيلتب ك  

 قطاراتكة تريد شر ،"من خالل تنفيذ خطة التنميةانه تعليل: الوالمركز".  الى ريفهو "تقريب الاالطراف 

وتقليص البعد  ،ستيطان في االرياف والعمل بالمركزثم اال: الى المركزريف ب اليإسرائيل تحقيق رؤية تقر

  . اف ومراكز المدن المزدحمةبين أماكن اإلقامة في األري الجغرافي

 

ي أغسطس ف ين تل أبيب وأشدودخط سكة حديد جديد بلوأوضح رئيس الوزراء في كلمته خالل حفل االفتتاح 

 والمحاور "بواسطة القطارات والجسور مع وسط البالد  ربط الريفن إ : "2011

احتياطي األراضي السكنية ويوسع رقعة اجتماعي ...  تواصلأفضل قد يكون أيي رب

الفوارق االجتماعية ... هذا التحول  ويقلل ،مراكز المدنخارج لعيش اويتيح للطالب 

وأضاف وزير ... هذه ثورة اجتماعية اقتصادية حقيقية ". سكانها الدولة لكافةق افايفتح  الكبير سوفاالجتماعي 

هذا سرع االقتصاد. يو اتالطرقحركة المواصالت على قلل من يفي نفس الحفل أن "القطار سوف المواصالت 

فرق بين  ال ،في جميع المجاالتوليس مركزها فقط كافة مناطق الدولة تؤثر على  ةاقتصاديله ثمار االستثمار 

ل والصحة اعمالوصول إلى مراكز األ عداأولئك الذين ولدوا في نتيفوت وأولئك الذين ولدوا في تل أبيب 

 ".اتالقطاروف تتكفل بهذا شبكة وس ،والعمل
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 2018 خطوط قطارات تسرائيل
 باحترام قطارات اسرائيل 

atiohttps://www.rail.co.il/st
nnlines 

 

 

من خالل األسئلة  ،وبطريقة ملموسة ومحددة ،صحاب القرارات في الدولةأ دعاءامن المناسب فحص 

 :التالية

 مواصالت يسرع االقتصاد ويولد نمو اقتصادي؟هل االستثمار في ال

لى تحسين إ ,بين وسط إسرائيل وريفها ,هل ستؤدي االستثمارات في تطوير شبكة السكك الحديدية

 وتقوي سكان الريف وتحد من الفجوات االجتماعية؟ المساواة بين سكان الدولة

اإلشارة إلى أنه في العقود األولى من تأسيس  تجدر والعشرين،عندما ننظر في المسألة في بداية القرن الحادي 

بخالف لم تكن بعض المستوطنات الريفية متصلة بشبكات المياه والكهرباء والمواصالت القطرية.  إسرائيل،دولة 

طرقات الاو  التقاعسجع الى ريومنا هذا فإن مشكلة التنقل وإمكانية الوصول بين مركز البالد وأطرافها ال ت

طرقات ال و شقأزيادة عدد المركبات على الطرقات وزيادة معدل السفر بالمقارنة مع معدل توسيع إلى  بل السيئة

ناتجة  وإنما ،وأطرافها دبين مركز البالالسيئة الجغرافي أو الطرقات  ال تنبع من االنقطاعالمشاكل هذه  جديدة.ال

ت العامة هي ن مشكلة المواصالإعتها. و عدم نجاأونقص وسائل النقل العام  نوعية البنية التحتية للطرقعن 

المركزية وحتى ربطها بمحطات السكك الحديدية  وربطها بالمدنفي مناطق مختلفة  صعوبة ربط المستوطنات

 .نفسها

هل االستثمار بطرق المواصالت يسرع االقتصاد ويولد 

 النمو االقتصادي؟

الطرق  ،سبيل المثال على-مفيدة مشاريع المواصالت 

تقلل المحاور التي التي تقصر الطرق المتعرجة أو  ةااللتفافي

تحرك بنجاعة اليمكن أن تساهم  - روريةختناقات الماال

. هذه الكفاءة توفر الوقت للجمهور ككل نماآلو يعسرال

 النقل، وسائل وتقلل من تأكل الوقود،ن تكاليف متوفر و

التعرض للهواء وتقلل من المشاكل الصحية الناجمة عن 

سهم في زيادة هذه المبادرات تفترات طويلة. ل الملوث

الطاقة اإلنتاجية ألولئك الذين يتمتعون بشبكة مواصالت 

  .تهمجودة حياتحسن من محسنة و

ولكن إلى أي مدى تسهم تحسينات البنية التحتية للنقل في 

 ،حاول البروفيسور مارتن فوكسالنمو االقتصادي العام؟ 

ذي عمل كمدير لمعهد دراسات النقل والمواصالت ال

وفي مقال نشره  هذا السؤال. كاليفورنيا دراسةومركز النقل بجامعة بركلي في 

https://www.rail.co.il/stationnlines
https://www.rail.co.il/stationnlines


5 

 

ولكنها  ،أوضح أن البنية التحتية المحسنة للنقل يمكن أن توفر الرفاه ،2011البروفسور فوكس في ربيع عام 

 من مكان إلى آخر. ةصاديقتاال اتا تتسبب في نقل النشاط. وغالبا مااقتصادي انموا ونشاطال تولد دائما 

وفقا لبروفيسور فوكس في كثير من األحيان مشاريع النقل التي تعود بالفائدة على منطقة واحدة ضارة و

تنقل النشاط االقتصادي القائم إلى مكان  وإنما اإلنتاجنتج منتجات جديدة أو تزيد في ال ت   أخرى، ألنهالمنطقة 

وتتجلى هذه الظاهرة عندما  في نقل البضائع واألشخاص مقارنة باألماكن المجاورة. أفضلنسبية  له ميزة

في مثل ف .بداخلها تتخطى البلدات بدال من الطرق القديمة والبطيئة التفافية طرق سريعة جديدةتحظى البلدات ب

مروا  عمالءأو زبائن  ت منذغتقديمة او تضرر مصالح  إلى إلغاء ةؤدي الطريق الجديدتقد  ،هذه الحاالت

 ةأخرى مجاورة للطريق الجديد لفائدة مصالح قديمةال خسائر المصالححول توت .عبر الطرق القديمة والبطيئة

يمكن العثور على هذه وجديدة. الماكن األلوصول إلى الذين يتمتعون بسهولة اعمالء التستفيد من مرور  والتي

العديد من الشركات اليها التي انتقلت  ،المطارمثل مدينة و ،سرائيل()عابر ا  6طريق امتداد األمثلة على 

 بفضل الطريق الجديد والسريع.

وفقا لمقدار  والمواصالت نقلالمشروع جدوى ينبغي دراسة  ،لوجهة النظر الدولية للبروفيسور فوكس وفقاو

قام األول على المدى الطويل. في الم فرهاوأماكن العمل التي من المتوقع أن يعززها ويالنمو االقتصادي و

 ،يجب أن نتذكر أن أي استثمار اقتصادي عام أو خاص ،مشروع طرق مواصالت فعند محاولة تقييم جدوى

أرباح مع  أساس المقارنة دراستها علىيتم  ،والمواصالت ألموال عامة في مشاريع النقل بما في ذلك استثمار

 .هدافمصممة لتحقيق هذه اال بديلة أخرىاستثمارات 

 ،على سبيل المثال اختبار المقارنة هذا يدرس بيانات تكلفة االستثمارات البديلة والفوائد المستمدة من كل منها.

ينبغي مقارنة عائدات عندما يكون الهدف من مشروع المواصالت هو خلق نمو اقتصادي في مناطق الريف، 

خطوط  االستثمار فيديدية إلى عائدات االستثمارات ذات رأس المال الكبير في مواصالت السكك الح

 تحسين البنية التحتية للطرق القائمة. عن طريق الحافالت أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -لمنطقة الغربية لمدينة المطار ا

العديد من الشركات نقل  تفضل

 ،مراكزها إلى مدينة المطار

 ،وخاصة مراكزها اللوجستية

 ،والتي هي أقرب إلى المطار

وإلى  ،1وإلى الطريق السريع 

مما يجعل عملها  ،6الطريق رقم 

 أكثر كفاءة.

https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Israel_AirportCity_Fro

mAir.JPG 
 וקרדיט לבדוק זכויות

 

 ،العديد من الشركات تفضل نقل مراكزها إلى مدينة المطار  -المنطقة الغربية لمدينة المطار 

وإلى الطريق  ،1 رقم وإلى الطريق السريع ، ن قربها الى المطارأل ،وخاصة مراكزها اللوجستية

 CC BY_SA 3.0 ויקי שיתוף Sharshar :يجعل عملها أكثر كفاءة.الصورة ،6رقم 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_AirportCity_FromAir.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_AirportCity_FromAir.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_AirportCity_FromAir.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_AirportCity_FromAir.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sharshar
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Israel_AirportCity_FromAir.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
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إلى المساواة  وأطرافهاهل ستؤدي االستثمارات الضخمة في تطوير شبكة السكك الحديدية بين وسط إسرائيل 

 ة؟قلص من الفجوات االجتماعيتعزز سكان الريف وتبين سكان الدولة و

مرتبطة  ،متجانس سائل تحوي ،المختلفةمجموعة من الحاويات  وهي "المستطرقة يالوانا قانونل" وفقا

كل  وازن في مستوى السائل بينتحقيق التعلى  اسفلها يعملفي ب مشترك يمر بوعن طريق أن ببعض بعضها

؟ ومستنزفر واآلخر فقير أحدهما غني ومزده ،مكانين سكنيين. هل ينطبق هذا القانون أيًضا على الحاويات

كانيين تصل ميتوازن معه؟ عندما يالضعيف وحي إلى ال حي الغني سوف يتسرباالزدهار النسبي في ال له

ذلك ومع  ،المكانين بينوالتفاعل تزداد فرص تنمية العالقات المتبادلة  ،ين بطريق مواصالت متطورةسكني

ال سيما عندما يكون هناك عدم مساواة  ،والفقراء ألغنياءتوازن بالضرورة بين اتالعالقات المتبادلة ال  فإن

  المكانين.واختالف بين 

 ي إلىإلى حالة سيؤدي فيها الغن السلطة بالفقراءو ن األشخاص الذين يتمتعون بالثراءقد تؤدي العالقة بي

ياه جاهزة مضخة م " لديهاأ" المستوطنةفيه  كون. ويمكن مقارنة ذلك بالوضع الذي تاءفقرزيادة فقر ال

 الينبوع لنوبين المضخة وصل أنبوب فعند . عذب ينبوع مياهوجد ي"ب" وفي المستوطنة الثانية  ،لتشغيلل

ة غنيصبح وت "ب" مياه المستوطنة "أ"تستنزف المستوطنة  نما سوفوإ ،بين المكانين يسبب تفاعاًل متبادالً 

 بيعية.الط امن مزاياه "ب" بينما قد تجف المستوطنة ،بالماء النقي

 الهادئة التيالمدن  الريف أومدن  وقوي إلىحيوي  ،شاط اقتصاديها نبينالتي يحدث ربط المدن الكبرى ن إ

من شأنه أن يجتذب عدد قليل من الينابيع االقتصادية العاملة في هذا الوضع  ,البقاء االقتصادي أجلتكافح من 

لجديدة والسريعة بين المركز المسارات اعلى  ينل العاملق  نفلو ت. يغذيها نأ ويجففها بدالً منرياف األ

لشركات لالمياه  خدمات الرخيصة من الحطابين وعمالتوفير القوى العاملة الرخيصة أو ال أجلمن  يافرواأل

فلو انتقل سكان   اف وإدامته.يرفاظ على الوضع النسبي الضعيف لأليتم الحوف سحينها  ،البالدفي مركز 

استهالك المنتجات والخدمات من  أجلواألرياف من الرئيسية بين المركز  االرياف فقط على المسارات

الشركات في تشحيم  جلأل اموالها فقد يتم إفقارها من مواردها المالية المحدودة وتدفق ،الشركات في المركز

هناك حاجة إلى شروط إضافية  ،توازنلخلق ياف نقل بين المركز واألرتال المركز. ولكي يساعد مسار

 وحركة متبادلة بدالً من اقتصاد ذي اتجاه واحد. مثمرالتوازن التي ستخلق اقتصاداً لللمساواة وأنظمة 

لى الرغم من وجود ، عاقتصاديا في دولة إسرائيل، هناك العديد من األمثلة على المستوطنات المتدهورة

على الرغم من  ،هنالك مستوطنات مزدهرة ،وعلى العكس ،البالدطرق مواصالت جيدة تربطها بمركز 

 :سيئةوجود طرق مواصالت 

  مركزي في دولة إسرائيل منذ فترة الحكم العثماني تاريخي وتعتبر مدينة اللد تقاطع سكك حديدية

غوش لم تساعد روابط السكك الحديدية بين اللد ومستوطنات حيث . نا هذاحتى يوموواالنتداب البريطاني 

تتمتع مدينة عكا أيًضا بمرور السكك الحديدية القديمة وازدهار مدينة اللد االقتصادي.  الىدان المجاورة 

 ولكن هذه الحقيقة لم تساهم في الرخاء االقتصادي لعكا. كبير،والتي تستخدمها القطارات بشكل  فيها،
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 سكك الحديدت مسارات التي ساهم ،مكن اإلشارة إلى مستوطنات بنيامينا أو رحوفوتي ،من ناحية أخرى 

اجتذبت مجموعات  ،جيدةواجتماعية واقتصادية  ،بنية تحتية تعليميةفي تعزيزها. ففي هذه المدن توجد 

ً في  والطبقة الوسطىمن المثقفين سكانية  الذين رغبوا في التمتع ببيئة سكنية هادئة ورخيصة نسبيا

 في وسط البالد.دخل ممتاز  ذاتإلى جانب إمكانية الحفاظ على وظائف  ،الريف

 مستوطنات زراعية تتمتع بالرخاء االقتصادي على الرغم من أنها  ،توجد في المناطق النائية من إسرائيل

بما في ذلك المستوطنات الريفية  ،سط البالداوا حديدية أو الطرق عالية الجودة معغير مرتبطة بالسكك ال

ومرتفعات الجوالن. استطاعت هذه المستوطنات االستفادة وغور األردن  وبقعة ،النقبو ،في وادي عربة

ن البعد عن المركز. وقد ازدهر سكان هذه الناتج م لهدوءاضافة ل ،للمكانمن المزايا الطبيعية النسبية 

 وسط البالد. ناجحا بعيدا عنالمجتمعات وخلقوا نشاًطا اقتصاديًا 

 االن يتمتعون ،سرائيل بان سكان ليهفيمقطارات ا شركة تعندما افتتحت المحطة في ليهفيم تباه 

وهكذا يقرب القطار  لسيارات".ااالختناقات المرورية ومشاكل مواقف  بمواصالت منتظمة بعيدة عن

ويصل غالبية سكانها الى منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة الريف الى المركز ولكن منطقة ليهفيم هي 

 للغاية.فيم ووسط البالد قليل في القطار بين محطة ليهفرون المساعدد الركاب  المجاورة بينمابئر السبع 

   ن والعملفي السك واسع انتشارذات تتسم معظم المستوطنات في االرياف بكثافة سكنية منخفضة، 

لخصائص تجعل من الصعب إدارة . هذه افي الريف إلى انخفاض أسعار األراضي نسبيا ،ويرجع ذلك

عندما ي طلب من السكان في المجتمعات ذات ف. المستوطنات الريفية في ةفعالو ةداخلية عاممواصالت 

لمنع  التي تقع بعيداً عن المراكز السكنية سكك الحديدالكثافة السكانية المنخفضة الوصول إلى محطات 

استخدام قلص من المحطات يفان صعوبة الوصول لهذه  –واألخطار ضجيج التعرض للضوضاء وال

مثل ومثاال على محطات القطار البعيدة التي يتعذر الوصول اليها  إلى المركز. ريفمن البالقطار سفر ال

 .غيرهاووعكا  وسديروت نتيفوتالقطار في  محطات

 وخاصة  ،المدن الصغيرة بسكة حديد تجربة ربط نأالمواصالت زارة وميزانية في مداوالت شارت الأ

محاوله يمونة مثاال على االستثمار الفاشل في غير مجدية. ويعد خط سكة حديد دقد تكون  ،المتطرفة منها

مليون شيكل بمشروح خط  180ثمر مبلغ است  حيث  قرب الى مركز الدولةألجعل المستوطنات النائية 

 في عاميوميا  عدد المسافرينمتوسط ولكن نسمة  33000سكة حديد بين بئر السبع وديمونة التي يسكنها 

فإن الفائدة االقتصادية من ربط المدينة بالقطار منخفضة. وتشير وبالتالي  فقط.راكبا  70كان  2016

الدولة ستكون  أطراففي  وخصوصا ،الدراسة إلى التخوف من ربط مدن صغيرة أخرى بسكة القطار

الحالية العامة دراسة تحسين خدمة ووتيرة خطوط المواصالت  ،رح بدال من ذلكواقت   ،ذات فائدة ال تذكر

 .الوصول " وسرعة
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 2015 ،حطة قطار نتيفوتم

 ،تصوير: يوني عمير ويكير كفير

 مركز الشعلة في نتيفوت

 

 

تربط تطوير البنية التحتية التي  " أنتقريب الريف إلى المركز رؤية "الوزراء االسرائيلي  وأوضح رئيس

 وتسمح للطالب العيش خارج مراكز للسكن،بالمركز "... زادت من احتياطي األراضي المعدة  الريف

ن إي االرياف رخيص مقارنة بالمركز. ن سعر األرض فإلفجوات االجتماعية". ففي الواقع وتقلص ا ،المدن

 ،والحياة االجتماعية ،الفارق في أسعار العقارات بين االرياف والمركز نبع أساسا من ندرة فرص العمل

ض التكلفة االقتصادية للسفر وذلك ألن السوق يخف ،واالستهالكية والثقافية في االرياف مقارنة بالمركز

. ؤدي إلى زيادة أسعار األراضيت ن تحسين إمكانية الوصول إلى الريف قدإالمركز.  والزمن من الريف إلى

 )بسببق النقل الرئيسية لى اقصى حد من طرإسعار عليهم االبتعاد فأولئك الذين ال يستطيعون تحمل هذه األ

 ق ارياف جديدة بعيدة عن طرق المواصالت الرئيسية.خلسعار االراضي(، االمر الذي يأارتفاع 

األجور في رنةً بمتوسط المركز بالقطار ليست رخيصةً مقاوالريف  بينأن المياومة  ر اإلشارة إلىتجد  

مثال حجم دولة إسرائيل(  بحسبمتوسطة بين المدن )لمسافة تذكرة سعر الفإن  ،. كإجراء توضيحياسرائيل

تكاليف السفر لشهر كامل  نإ(. 2018عام  ألسعارشيكل )طبقاً  22ف لكتبالقطار  بين بنيامينا وتل أبيب

و كل نفقات السفر، ولكن بشكل عام تدفع لكبار أيابا ستكون مرتفعة. فهنالك وظائف تدفع جزء إذهابا و

 الموظفين وليس للموظفين الجدد.

الذين المياومين أمام تنقل العمال عائقا كبيرا بالقطار مركز وال كون تكلفة السفر المنتظم بين الريفتلذلك قد  

كبر كلما قلت االجور اكثر وكان أويتأثر العاملين بشكل أو العكس.  ،ن في المركزوعمليو ريفيعيشون في ال

وتقلل من  ،تكون التكلفة النسبية للسفر مقارنة باألجور عالية ،. في ظل هذه الظروفالبعد الجغرافي اكبر

  .راتبه أقلتكاليف السفر كلما كان العامل أضعف وزداد تأثير يريف. والكان سل فرص العمل المتاحة

يفصلهما  ،ونيوجيرسي هما مدينتان متجاورتان وغنيتان في الواليات المتحدة نيويورك-من العالم اخر مثال و

 ،نيويورك في - مانهاتن - ئيسيالر التجاريحي ال بالقرب مننهر هدسون 

مواصالت لتحسين المشروع في شات انقال أوضحتحيث . لمدينة نيويورك سي ريفًامدينة نيو جيرتعتبر 

 .الريفبين المركز و ربطقد يكون مثاال لآلثار االقتصادية للنه أبين منهاتن ونيوجيرسي نتقال اال

نفق جديد تحت نهر هدسون  بإقامةأوصت سلطات النقل العام في نيويورك ونيوجيرسي  ،2007ي عام فف

ويمر عبره خط سكة حديد لتخفيف االزدحام بين المدن على عدد من الجسور واألنفاق  تيننين المديفصل بي

التخطيط والتمويل لمشروع النفق، انسحب  بإجراءاتوبعد التقدم  ،2010القديمة بين المدينتين. وفي أكتوبر 
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النتقادات وفحص من قبل عمدة نيوجيرسي من االتفاقيات السابقة لتعزيز المشروع. وكان قراره قد تعرض 

وبالتالي فإن  ،هيئة مراجعة اتحادية. وأفاد النقاد بأن معابر نيو جيرسي ونيويورك كانت مزدحمة جدا

لكن تقييم األثر االقتصادي للمشروع المخطط على البيئة كان أكثر  ،في زيادة قدرة التنقل المشروع سيساعد

 صعوبة:

  االقتصادية ولكنه لن يوسع النشاط االقتصادي الكلي في اقترح أن المشروع سيغير موقع األنشطة

 المناطق المتاخمة.

  كانت هناك مخاوف من أن تمويل المشروع سوف يوجه االستثمارات العامة الكبيرة إلى مسار

 المواصالت المخطط له على حساب تطوير التنمية االقتصادية.

 ن نفق سكة الحديد سيسهم في تعزيز النمو هناك اعتقاد أن دعم نيوجيرسي لتطوير طرق محلية بدال م

في حين أن البديل أي الوصل بمنهاتن سوف يستفيد مركز األعمال  ،االقتصادي المحلي في نيوجيرسي

 .ة في الريفراوجمالنيوجرسي المركزي وليس 

 :الختام في

 في مختلف الواقع ولكن ،االقتصادي للنمو مهما محركا الماضي في الحديدية والسكك للطرق التحتية البنية كانت

 من أساسي بشكل تعاني وإنما ،المستوطنات بين االنقطاع من تنبع ال المواصالت مشكلة أل ن الحاضر ناوقت

 جديدة تحتية بنية إنشاء بالضرورة ساهمي لن ،الظروف هذه ظل وفي لذلك. زائدة كثيفة أو مرور حركة

 للشركات ةاالقتصادي اتالنشاط نقل ذلك عن وينتج. مالعا االقتصادي لنمول ،أكثر الحركة عةيسر مواصالتل

 .جديدة وتقاطعات محاور من قريبة مناطق إلى البطيئة المحاور من قريبة كانت التي

 تحقيق في بالضرورة يساهم ال الريفية المناطق وبين والغنية المركزية األماكن بين المتطورة المواصالت إ ن 

 مواردال انتقال الى الريف لربط المواصالت طرق في العامة ستثماراتاال تتسبب وقد. والمساواة التواز ن

 يستحوذ ،الضعيف تعزيز من بدالا  وبالتالي. المركز في غنيةال المناطق إلى الضعيفة ريفيةال المناطق من الكبيرة

 على الحفاظ أجل منف. للضعفاء المخصصة العامة االقتصادية االستثمارات من القصوى الفائدة على القوي

 ريف مثل ،المواصالت طرق باستثناء إضافية، شروط إلى حاجة هناك واألطراف، المركز بين متوازنة عالقة

 استيفاء فيها يتم ال التي المناطق اما. النسبية المزايا على والحصول المساومة على القدرةو ،ياقتصاد نشاط ذا

 ،الرفاه أو الصحة أو التوظيف أو التعليم في تثماراالس خالل من تعززها أ ن الحكومة لسياسة يمكن لشروطا هذه

 .والتواز ن المساواة تحقيق إلى ؤديي لن وحده المواصالت تطوير في االستثمار ولكن

 من الكثير تحقيق يمكن. المالية والمسؤولية المالي االستثمار زيادة افاألري تحسين تخطيط يتطلب ،عام بشكل

 المحلية الوظائف خلقو تشجيع في حكيمة استثمارات طريق عن نسبياا أقل ةبتكلف ريافلأل االقتصادية الفوائد

 استثمارات ريافاال لتعزيز ةالالزم المواصالت تتطلب ال. االجتماعي الرفاهو والصحة التعليمية التحتية والبنى

 وكفاءة اضعاتو األكثر المواصالت ببدائل يتعلق فيما فحصها جبي بل ،ديديةالح السكك في كبير مال رأس ذات

 أو الحافالت خطوط وتيرة وتحسين ،تطورةم تحكم أنظمة إضافة أو ،القائمة محاوروال الطرق تحسين مثل

 .واألرصفة الدراجات طرق


