
المترّتبة  التبعات  على  الضوء  تسليط  إلى  التالي  التقرير  يسعى 
 ،Energix'' على مشروع طاقة الرياح، الخاّص بشركة 'إنرجيكس
واآلثار التي سوف يخّلفها على المجتمع المحلّي لسورّيي الجوالن. 
وُيبرز كيف أّن استغالل طاقة الرياح في الجوالن، ومن خالل هذا 
األساسّية  اإلنسان  حقوق  ينتهك  تحديدًا،  الجديد  المشروع 
االجتماعّية  للمسؤولّية  األساسّية  والمبادئ  الدولّي،  والقانون 

للشركات.      
أعاد هذا المشروع إلى الذاكرة، في ُأولى تداعياته، مأساة تهجير 
سّكان قرية سحيتا، وما رافقها من ممارسات التضييق والمصادرة 
والّترويع والّتالعب التي تعّرضوا لها، إّبان االحتالل وبعده، وانتهت 
 ،١٩٧٠ عام  مطلع   ، عسكريٍّ بأمٍر  بيوتهم،  من  باقتالعهم 
وانتقالهم للسكن في قريتّي مسعدة وبقعاثا؛ ذلك أّن جزءًا كبيرًا 
تعود  اليوم،  'إنرجيكس'  مشروع  يستهدفها  التي  األراضي  من 
ملكّيتها إلى أهالي قرية سحيتا. كما أنَّ االنقسام الذي تسّبب به 
الحالّي ينكأ، من جديد، مأساة تهجير أهالي سحيتا وما  المشروع 
رافقها ِمن إشكاليات،  والتي لّما تزل آثارها الكامنة، في الذاكرة 

الجمعّية، تطفو عند كل أزمة عاّمة.
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المرصد – المركز العربي لحقوق اإلنسان يف الجوالن

المرصــد هــو منظمــة حقوقّيــة مســتقلّة، ال تســتهدف الربــح، مقرُّهــا مجــدل شــمس- الجــوالن الســورّي المحتــّل. تأّســس المركــز 

يف تشــرين األول/أكتوبــر 2003، مــن قبــل مجموعــة مــن المحاميــن، أطّبــاء، إعالمييــن، مهندســين، ونشــطاء حقــوق إنســان 

مــن العــرب الســورّيين المقيميــن يف الجــوالن، والمهتّميــن بأوضــاع حقــوق اإلنســان.

يعمــل المرصــد عــى مراقبــة وضــع العــرب الســوريين يف الجــوالن المحتــّل، عبــر المتابعــة والبحــث والتوثيــق، ويوّفــر خدمــات 

ــّي والتمكيــن المجتمعــّي. يعمــل المرصــد عــى نشــر الوعــي  ــم االستشــارات والتمثيــل القانون ــر تقدي للمجتمــع المحــّي، عب

والتأثيــر بالــرأي العــاّم المحــّي والعالمــّي، ويتعــاون مــع مؤسســات حقــوق اإلنســان ومؤسســات التمكيــن المجتمعــّي؛ المحلّيــة 

والدولّيــة. 

يسعى المرصد إىل تحقيق جملة من األهداف، أبرزها:

-  رصد وتوثيق االنتهاكات اإلسرائيلّية لحقوق العرب السورّيين يف الجوالن المحتّل منذ عام 1967.

-  إعداد تقارير ودراسات، باالستناد إىل القانون الدويّل، القانون الدويّل اإلنسانّي والقانون الدويّل لحقوق اإلنسان.

- تقديم االستشارات القانونّية المجانّية لسّكان الجوالن العرب السورّيين.

ــورّيي  ــة لس ــوق الجماعّي ــّس الحق ــا تم ــرائيلّية، يف قضاي ــم اإلس ــام المحاك ــن، أم ــا أمك ــّي، حيُثم ــع المح ــل المجتم - تمثي

ــوالن. الج

ــر  ــك عب ــان، وذل ــوق اإلنس ــة لحق ــر الدولّي ــّو المعايي ــان وعل ــوق اإلنس ــا حق ــن، بقضاي ــّكان األصلّيي ــن الس ــي بي ــر الوع - نش

ــة. ــل ودورات تدريبّي ــات عم ــدوات، ورش ــم ن تنظي

ــّزز الوعــي بهــذه الحقــوق، ويســاهم يف  ــا يع ــة؛ بم ــة والثقافّي ــة، االجتماعّي ــر برامــج يف مجــال الحقــوق االقتصادّي - تطوي

ــتضعفة. ــّررة أو المس ــات المتض ــباب والفئ ــاء والش ــّي للنس ــن المجتمع التمكي

- تنظيــم حمــالت لتعريــف الــرأي العــاّم المحــّي والــدويّل بواقــع حقــوق اإلنســان يف الجــوالن، بانتهــاكات ســلطات االحتــالل 

اإلســرائيّي للمعاييــر الدولّيــة لحقــوق اإلنســان وباالنتهــاكات الجســيمة ألحــكام القانــون الــدويّل اإلنســانّي.
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اسـتـهالل

يف مطلــع أيلول/ســبتمبر 2018، بــدأ المرصــد )المركــز العربــي لحقــوق اإلنســان يف الجــوالن 

ــوالن  ــاح يف الج ــة الري ــتغالل طاق ــق باس ِّ ــد متعل ــرائيّي جدي ــروع إس ــول مش ــث ح ــراء بح ــل( بإج المحت

ــة  ــدودة للطاق ــس‹ المح ــركة ›إنرجيك ــل ش ــن ِقَب ــروح م ــروع، المط ــذا المش ــّل. وكان ه ــورّي المحت الس

المتجــّددة ).Energix Renewable Energies Ltd(، قــد لفــت انتبــاه المرصــد لجهــة كونــه منافيــاً 

ــورّيي  ــّي لس ــع المح ــل المجتم ــراع داخ ــج الص ــأنه تأجي ــن ش ــان، وم ــوق اإلنس ــة وحق ــن الدولّي للقواني

الجــوالن. تتضّمــن الخّطــة، التــي ُتعــَرف بمشــروع الطاقــة النظيفــة للريــاح، بنــاء مــا ال يقــلُّ عــن 52 

ــي  ــن الت ــة للســّكان المحلّيي ــة المتبّقي ــن األراضــي الزراعّي ــة ِم ــاء مختلف ــاح ضخمــة يف أنح ــة ري توربين

ــدودة.  ــرة ومح ــق صغي ــل، مناط ــن األص ــد، ِم ُتعَّ

  أعــاد هــذا المشــروع إىل الذاكــرة، يف أوىل تداعياتــه، مأســاة تهجيــر ســّكان قريــة ســحيتا، ومــا 

ــالل  ــان االحت ــا، إّب ــي تعّرضــوا له ــب الت ــع والّتالع ــق والمصــادرة والّتروي ــن ممارســات التضيي ــا م رافقه

ــم للســكن يف  ــام 1970، وانتقاله ــع ع ، مطل ــٍر عســكريٍّ ــم، بأم ــن بيوته ــم م ــده، وانتهــت باقتالعه وبع

ــس‹  ــروع ›إنرجيك ــتهدفها مش ــي يس ــي الت ــن األراض ــرًا م ــزءًا كبي ــك أّن ج ــا؛ ذل ــعدة وبقعاث ــّي مس قريت

اليــوم، تعــود ملكّيتهــا إىل أهــايل قريــة ســحيتا. كمــا أنَّ االنقســام الــذي تســّبب بــه المشــروع الحــايّل 

ــا تــزل آثارهــا  ــن إشــكاليات،  والتــي لّم ينــكأ، مــن جديــد، مأســاة تهجيــر أهــايل ســحيتا ومــا رافقهــا ِم

ــة.    ــة عاّم ــد كل أزم ــو عن ــة، تطف ــرة الجمعّي ــة، يف الذاك الكامن

خلـُـص اســتقصاء المرصــد، إىل أّن ِمــن شــأن مشــروع “مزرعــة الريــاح” أن يســّبب تصّدعــات داخــل 

المجتمــع المحــّي الســورّي باعتبــاره يقــّدم فوائــد مالّيــة لعــدد ضئيــل مــن األفــراد النافذيــن، يف حيــن 

ــى  ــة ع ــركة القائم ــث، أّن الش ــف البح ــد كش ــّكان. وق ــن الس ــى م ــة العظم ــررًا بالغالبّي ــيلحق ض ــه س أّن

ــوالن  ــّكان الج ــب بس ــل والّتالع ــود، التضلي ــكل مقص ــان، بش ــرائيلّية، تمارس ــة اإلس ــروع والحكوم المش

ــال المشــروع. ــا تســّبَب بانقســامهم حي الســورّيين، م

ويعتقــد المرصــد، أّن مســاهمته بتمكيــن الســّكان مــن اإلحاطــة الواعيــة بتبعــات مشــروع “مزرعــة 

ــن  ــل م ــد تفضــي إىل التقلي ــت، ق ق ــاء، إْن تحقٌّ ــوار الســلمّي البنّ ــوح للح ــر مفت ــالل منب ــن خ ــاح”، م الري

مخاطــر انقســامات جديــدة ســوف يشــهدها المجتمــع، وتحديــدًا يف مــا يخــّص هــذا المشــروع.

 يف أوائــل تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018، حضــر عشــرون ناشــطاً اجتماعيــاً )مــن بينهــم مزارعــون 

ومحامــون وصحفيــون ومهندســون( نــدوة مصّغــرة، دعــا إليهــا المرصــد لمناقشــة النتائــج األولّيــة 

ــة التصــّدي لالنقســامات التــي خلقهــا هــذا المشــروع لغايــة اآلن.  التــي توّصــل إليهــا، وللتفكيــر بكيفّي

وقــد اّتفــق الناشــطون عــى إنشــاء لجنــة لتوعيــة الســّكان الســورّيين يف الجــوالن حيــال جميــع تبعــات 

ــة لتنميــة صــوت محــّي أكثــر اســتنارة بهــذا الشــأن. ــة، يف محاول المشــروع، الســلبّية منهــا واإليجابّي

ــّد هــذا  ــع ُمِع ــات م ــن االجتماع ــد م ــرًا، العدي ــام النشــطاء بتشــكيلها مؤخ ــي ق ــة، الت ــدت اللجن عق

ــرة بالمشــروع،  ــة مباش ــم عالق ــن له ــراد مم ــة، وأف ــراء بمســائل ذات صل ــم المرصــد، وخب ــر وطاق التقري

ــة بوضــع تصــّور شــامل عــن المشــروع  ومــع جمهــور عريــض مــن ســورّيي الجــوالن، حيــث قامــت اللجن

وآثــاره عــى المنطقــة. كمــا أنــه يف أثنــاء نشــر هــذا التقريــر، اســتمرت اللجنــة بعقــد اجتماعــات 

ــاك إجماعــاً مطلقــاً بيــن ســورّيي الجــوالن، مفــاده  ــة مفتوحــة. وقــد لوحــظ، حتــى اآلن، أّن هن عمومّي

ــا. ــب هن ــاح ليســت موضــع ترحي ــزارع الري أنَّ َم

ــاح،  ــة عــى مشــروع طاقــة الري ــر التــايل إىل تســليط الضــوء عــى التبعــات المترّتب يســعى التقري

الخــاّص بشــركة ›إنرجيكــس‹ )Energix(، واآلثــار التــي ســوف يخلّفهــا عــى المجتمــع المحــّي لســورّيي 

الجــوالن. وُيبــرز كيــف أّن اســتغالل طاقــة الريــاح يف الجــوالن، ومــن خــالل هــذا المشــروع الجديــد 

للمســؤولّية  األساســّية  والمبــادئ  الــدويّل،  والقانــون  األساســّية  اإلنســان  حقــوق  ينتهــك  تحديــدًا، 

االجتماعّيــة للشــركات.
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مقدمة

لعقــود خلــت، لــم تتوقــف مســاعي إســرائيل الســتغالل األراضــي التــي احتلّتهــا؛ تثبيتــاً لسياســات الضــّم 

وترســيخاً لســلطتها عليهــا.I وللدفــع نحــو هــذا الهــدف، أعطــت األولوّيــة لتطويــر الصناعــات المرتكــزة عــى 

المــوارد الطبيعّيــة يف المناطــق المحتلـّـة، ألّن تلــك الصناعــات تســتحوذ بشــكل مباشــر عــى األرض. وكان 

هــذا هــو الدافــع ذاتــه وراء قيامهــا، منــذ عــام 2013، بالتنقيــب يف أراضــي الجــوالن الســورّي المحتــّل بحثــاً 

عــن النفــط.II أمــا اآلن، فقــد تحّولــت نحــو فرصــة جديــدة لتعزيــز تشــّبثها بالجــوالن: مــزارع الريــاح. 

ــة  ــاء، مــن خــالل طاق ــة مــن الكهرب ــاج حّص ــة اإلســرائيلّية عــى إنت ــام 2011، صادقــت الحكوم يف ع

الريــاح، حّددتهــا لنفســها بمقــدار 800 ميجــا واط،III ثــّم تــّم تعديــل هــذه الحّصــة إىل 730 ميجــا واط يف 

عــام IV.2014 يف عــام 2015، وبعــد توقيــع اتفــاق باريــس، أعلنــت أّنهــا، وبحلــول عــام 2020، ســتؤّمن 10 

بالمئــة مــن احتياجاتهــا للطاقــة عبــر مصــادر طاقــة متجــّددة، تشــمل مــزارع الريــاح، وصــواًل إىل 17 بالمئــة 

 VI،واليــوم، ُينَتــج حــوايل 2.5 بالمئــة فقــط مــن طاقــة إســرائيل مــن مصــادر متجــّددة V.2030 مــع حلــول عــام

 I. Conway & N. Brik, Selling Settlements: The Occupied Golan’s Settlement Industries, Al-Marsad – Arab Human Rights  I

 Centre in Golan Heights )2018(, p. 3-4, 8; J. Maloney, M. Stewart & N. Tuohy, From Settlement to Shelf: The Economic

 Occupation of the Syrian Golan in: Forgotten Occupation – Life in the Syrian Golan after 50 Year of Israeli Occupation,

.Al-Marsad – Arab Human Rights Centre in Golan Heights )2018(, p. 69-76

 G. Fassina, Drilling for Oil: Israeli Oil Exploration in the Occupied Syrian Golan in: Forgotten Occupation – Life in the  II

 Syrian Golan after 50 Year of Israeli Occupation, Al-Marsad – Arab Human Rights Centre in Golan Heights )2018(, p.

.91-101

 S. Udasin, ”Israel’s Wind Industry is Blowing in a Positive Direction Despite the Challenges“ in: The Jerusalem Post  III

)30 October 2015(, https://www.jpost.com/Business-and-Innovation/Environment/Israels-wind-industry-is-blow-

 .ing-in-a-positive-direction-despite-the-challenges-430541

 S. Udasin, ”Israel’s Wind Industry is Blowing in a Positive Direction Despite the Challenges“ in: The Jerusalem Post  IV

)30 October 2015(, https://www.jpost.com/Business-and-Innovation/Environment/Israels-wind-industry-is-blow-

.ing-in-a-positive-direction-despite-the-challenges-430541

On a Cloudless Day, Israel Breaks its Solar Power Production Record“ in: Times of Israel )19 March 2018(, https://“  V

./www.timesofisrael.com/on-a-cloudless-day-israel-breaks-its-solar-power-production-record

On a Cloudless Day, Israel Breaks its Solar Power Production Record“ in: Times of Israel )19 March 2018(, https://“  VI

./www.timesofisrael.com/on-a-cloudless-day-israel-breaks-its-solar-power-production-record
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I.ًإذ ال تنتــج مــزارع الريــاح الثــالث النشــطة لديهــا، إاّل حــوايل 27 ميجــا واط مــن الكهربــاء ســنوّيا

أّدت هــذه الحالــة، مــن الحاجــة المتزايــدة ونقــص الطاقــة، إىل توليــد العشــرات مــن مبــادرات مشــاريع 

ــك  ــام 2017، كان هنال ــي ع ــوالن؛II فف ــرائيل والج ــاء إس ــع أنح ــاح يف جمي ــة الري ــّية وطاق ــة الشمس الطاق

ــر يف إســرائيل.III وحــوايل نصــف هــذه المشــاريع، يف  ــاح قيــد التطوي مــا يقــارب الـــ 26 مشــروع مزرعــة ري

ــاح.IV وثالثــة  ــاء حــوايل 200 توربينــة ري الجــوالن وحــده، حيــث تــّم اقتــراح مــا ال يقــّل عــن 11 خّطــة لبن

مشــاريع منهــا، أصبحــت اآلن يف المراحــل األخيــرة مــن اســتكمال اإلجــراءات التنظيمّيــة يف إســرائيل.V هــذه 

المشــاريع الثالثــة، ســوف تشــتمل عــى إنشــاء أكثــر مــن 120 توربينــة فــوق آالف الدونمــات مــن األراضــي 

 .VIالمحتلـّـة

ــر إدراج  ــم، عب ــكل دائ ــوالن بش ــها بالج ــط نفس ــرائيل لرب ــة إلس ــدث محاول ــايل أح ــر الت ــش التقري يناق

ــالل  ــن خ ــدًا م ــة، وتحدي ــة النظيف ــاج الطاق ــة إلنت ــا العاّم ــن خّطته ــا ضم ــي تحتلّه ــورّية الت ــي الس األراض

 VII.ــذي تقــوم عليــه شــركة ›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاقــة المتجــّددة مشــروع الطاقــة النظيفــة للريــاح ال

 VIIIوُيعــّد هــذا المشــروع اســتثنائّياً لســببين: أواًل، ألّنــه ســيتّم تنفيــذه عــى ملكّيــات تقــع ضمــن الـــ 5 بالمئــة

مــن األرض التــي مــا زال يحتفــظ بهــا الســّكان الســورّيون األصليــون مــذ قامــت ســلطة االحتــالل بعمليــة 

االســتيالء الشــاملة عــى أراضــي الجــوالن؛ وثانيــاً، ألّن هــذا المشــروع يظهــر الــدور الســافر لدولــة االحتــالل 

ــة للشــركات، وللقانــون الــدويل. يكشــف التقريــر، كذلــك، عــن  يف انتهاكهــا لمعاييــر المســؤولّية االجتماعّي

مجموعــة متنوعــة مــن اإلســتراتيجّيات التــي توّظفهــا كّل مــن إســرائيل، بوصفهــا دولــة احتــالل، والشــركات 

ــح كيــف أّن هــذه اإلســتراتيجيات مخالفــة للقانــون الــدويّل  الخاّصــة، لترســيخ احتــالل الجــوالن، ويوضِّ

S. Gorodeisky, ”Greens Delay Israel’s Wind Energy Program“ in: Globes )23 January 2018(, https://en.globes.co.il/   I

en/article-greens-delay-israels-wind-energy-program-1001220783; https://www.thewindpower.net/country_wind-

.)farms_en_60_israel.php )last visited 9 December 2018

II  الملحق 2.

 E. Becker, Operation of Wind Turbines and Health and Environmental Considerations: A Comparative Perspective,   III

  .Knesset Research and Information Center )2017(, p. 39-41

IV  الملحق 2.

V  الملحق 2.

الملحق 2.  VI

http://تقريــر فصلــي للفتــرة التــي انتهــت فــي 31 آذار/مــارس 2018، شــركة ›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاقــة المتجــددة )2018(، ص. 10؛   VII

ــي 23/11/2018(. ــرة ف ــر م ــع آلخ ــى الموق ــول إل ــم الدخ www.energix-group.com/The-Company/ )ت

 Dr. N. Brik, Building Up: Housing and Planning Policies in the Occupied Syrian Golan in: Forgotten Occupation – Life  VIII

 in the Syrian Golan after 50 Year of Israeli Occupation, Al-Marsad – Arab Human Rights Centre in Golan Heights )2018(,

.p. 106

وحقــوق اإلنســان. 

يتكــّون هــذا التقريــر مــن أربعــة أجــزاء؛ يبــدأ بوصــف المشــروع بإيجــاز، ثــم يناقــش أثــره عــى المجتمــع 

المحــّي لســورّيي الجــوالن. ويحلــل، بعــد ذلــك، انتهــاكات معاييــر المســؤولّية االجتماعّيــة للشــركات، والتــي 

ــف أّن إســرائيل وشــركة  ــرًا، كي ــن، أخي ــذ شــركة ›إنرجيكــس‹ للمشــروع. وُيبّي ــة تنفي ــة يف كيفّي ــدو جلّي تب

›إنرجيكــس‹، تنتهــكان القانــون الــدويّل مــن خــالل مشــروعهما. يخلــص هــذا التقريــر إىل أّن إســرائيل 

و›إنرجيكــس‹، تقومــان معــاً بتقويــض الســلم األهــّي داخــل المجتمــع المحــّي لســورّيي الجــوالن، وبانتهــاك 

ــدويّل  ــون ال ــة للشــركات، وتتحديــان القان ــة المتعلقــة بالمســؤولّية االجتماعّي ــر الدولّي العديــد مــن المعايي

بشــكل فاضــح.
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مشروع الطاقة النظيفة للرياح

ــة يتــّم تــداول أســهمها يف بورصــة  تنــدرج ›إنرجيكــس‹، يف ســجّل الشــركات يف إســرائيل، كشــركة عاّم

األوراق المالّيــة يف تــل أبيــب.I وتخضــع لـــ ›ألونــي هيتــز‹ )Alony Hetz(، وهــي شــركة أرصــدة عقــارات ُمدرَجــة 

ــة يف تــل أبيــب.II  وهــذا يعنــي،  يف ســّجل الشــركات، ويتــّم تــداول أســهمها أيضــاً يف بورصــة األوراق المالّي

باالقتــران مــع احتاللهــا للجــوالن واّدعــاء ســيادتها عليــه، أّن إســرائيل ســتكون هــي الَقّيمــة عــى تنظيــم هــذا 

III.المشــروع مــن كّل جوانبــه

 NIP: National( ــة ــة للبنيــة التحتّي  تســعى ›إنرجيكــس‹ لتنفيــذ هــذا المشــروع باعتبــاره خّطــة وطنّي

 IV.ــة ــة ضمــن سياســاتها التنظيمّي ــة للخّط ــة ُتعطــي األولوّي ــي أّن الحكوم ــا يعن Infrastructure Plan(، مّم

ويف الوقــت الــذي ُينشــر فيــه هــذا التقريــر، تكــون شــركة ›إنرجيكــس‹ قــد أصبحــت يف المراحــل النهائّيــة مــن 

الحصــول عــى المصادقــة عــى خّطتهــا مــن ِقَبــل المنّظميــن.V وتّدعــي ›إنرجيكــس‹، أّن المشــروع قــد حصــل 

بالفعــل عــى الموافقــة الكاملــة مــن الجيــش اإلســرائيّي.VI ومــع ذلــك، فــإّن هــذا االّدعــاء غيــر صحيــح، حيــث 

إّن الجيــش اإلســرائيّي قــد صــّرح بشــكل ال لبــس فيــه أّنــه لــم يصــادق عــى المشــروع حّتــى اآلن.VII وإىل جانــب 

موافقــة الجيــش بالغــة األهمّيــة، ال زالــت ›إنرجيكــس‹ بحاجــة للحصــول عــى الموافقــة مــن دوائــر حكومّيــة 

I   تقرير فصلي للفترة التي انتهت في 31 آذار/مارس 2018، شركة ›إنرجيكس‹ المحدودة للطاقة المتجددة )2018(، ص. 1.

II   التقرير الدوري لعام 2017، ›ألوني هيتز‹ )1017(، ص. 4-6.

III   تقريــر فصلــي للفتــرة التــي انتهــت فــي 31 آذار/مــارس 2018، شــركة ›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاقــة المتجــددة )2018(، ص. 39؛ مقابلــة 

مــع نبيــه الحلبــي )أحــد المبادريــن األساســيين فــي محاولــة اســتثمار طاقــة الريــاح ِمــن خــالل شــركة محلّيــة ِمــن ســكان الجــوالن. ومنــذ 

2014، أحــد النشــطاء فــي االعتــراض علــى مشــروع شــركة ›إنرجكــس‹( فــي 1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع محامــي مــن مجــدل 

شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

IV   التقرير الدوري لعام 2017، شركة ›إنرجيكس‹ المحدودة للطاقة المتجددة )2017(، ص. 44.

V   َنــّص، جلســة منعقــدة بكامــل األعضــاء 12/2018، وزارة المالّيــة لدولــة إســرائيل )30 تموز/يوليــو 2018(، ص. 156-98؛ لقــاء اللجنــة 

الوطنّيــة لتخطيــط وبنــاء البنيــة التحتّيــة الوطنّيــة: 12/2018، وزارة المالّيــة لدولــة إســرائيل )14 آب/أغســطس 2018(، ص. 16.

VI   التقريــر الــدوري لعــام 2017، ›ألونــي هيتــز‹ )1017(، ص. 68: لقــاء مــع مديــر أحــد مشــاريع ›إنرجيكــس‹، طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل، 

ــمبر 2018. ــون األول/ ديس ــي 5 كان ف

VII   لقــاء اللجنــة الوطنّيــة لتخطيــط وبنــاء البنيــة التحتّيــة الوطنّيــة: 12/2018، وزارة المالّيــة لدولــة إســرائيل )14 آب/أغســطس 2018(، 

 .15-16 ص. 

VIII.وهــي شــركة مــزّودة للطاقــة، مملوكــة وخاضعــة للدولــة ،)’IEC’( أخــرى، ومــن شــركة الكهربــاء اإلســرائيلّية

تدفــع شــركة ›إنرجيكــس‹ بهــذا المشــروع ُقُدمــاً، وبــكلِّ شراســة، منــذ عــام IX،2013 بعــد أن حــازت عــى 

حقــوق المشــروع مــن ِقَبــل شــركة أخــرى كانــت تعمــل عــى تطويــر هــذه الخّطــة منــذ عــام X.2010 يقتــرح 

المشــروع بنــاء مــا ال يقــّل عــن 52 توربينــة ريــاح وســط أربــع مــن القــرى الســورّية المتبقّيــة؛ مجــدل شــمس، 

مســعدة، بقعاثــا، وعيــن قنيــا.XI وســيتّم بنــاء المشــروع يف موقعيــن: )1( منطقــة رعبنــة، الواقعــة عــى 

ــن  ــة عي ــن قري ــوب م ــعدة، وإىل الجن ــة مس ــن قري ــّي م ــوب الغرب ــر إىل الجن ــر أو أكث ــوايل كيلومت ــد ح بع

ــن  ــاًل ع ــد قلي ــد يزي ــة الســورّية، عــى بع ــز األراضــي الزراعّي ــة يف مرك ــة ســحيتا، الواقع ــا؛ )2( منطق قني

كيلومتــر واحــد، إىل الجنــوب الشــرقّي مــن قريــة مجــدل شــمس، وعــى بعــد أقــّل مــن كيلومتــر إىل الشــرق 

VIII   التقرير الدوري لعام 2017، ›ألوني هيتز‹ )1017(، ص. 68.

IX   التقريــر المالــي 2013 لشــركة ›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاقــة المتجــددة، شــركة ›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاقــة المتجــّددة )2013(، ص. 

 .37  ،14-15

X    َنــّص، جلســة منعقــدة بكامــل األعضــاء 12/2018، وزارة المالّيــة لدولــة إســرائيل )30 تموز/يوليــو 2018(، ص. 99؛ لقــاء مــع مديــر أحــد 

ــمبر 2018. ــون األول/ ديس ــي 5 كان ــواًل، ف ــمه مجه ــى اس ــب أن يبق ــس‹، طل ــاريع ›إنرجيك مش

XI   الملحق 1؛ َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالّية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 101.

خريطــة المشــروع لعــام 2017 مخططــات توربينــات الريــاح: المنطقــة الشــمالّية مــن الجــوالن، دراســة االتجاهــات العاّمــة، شــركة ›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاقــة 
المتجــّددة )2017(، ص. 17. 
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مــن بركــة رام.I ســوف يولـّـد المشــروع 152 ميجــا واط مــن الطاقــة ســنوّياً، مّمــا ســيجعل منــه أكبــر مزرعــة 

ــة الناتجــة عــن المشــروع، ســيتّم  ــاء اإلســرائيلّية.II والطاق ــزّود شــبكة الكهرب ــاج، ت ــث اإلنت ــاح، مــن حي ري

ــاء اإلســرائيلّية )’III،)’IEC وســتحّقق عائــدًا ســنوياً  بيعهــا بشــكل مباشــر لزبــون واحــد فقــط؛ شــركة الكهرب

V.مليــون شــيكل  IV 160-150 ُيَقــّدر بحــوايل

ــي  ــا تّدع ــي ستســتخدمها يف المشــروع، ولكنه ــات الت ــاً للتوربين ــاً معّين ــّدد ›إنرجيكــس‹ نموذج ــم تح ل

ــا  ــرًا )أي م ــوايل 180 مت ــا ح ــاع كّل منه ــيكون ارتف ــات، وس ــدث التقنّي ــى أح ــتمل ع ــات ستش أّن التوربين

يعــادل مبنــى مكّونــاً مــن 64 طابقــاً(.VI تــزن التوربينــة الواحــدة -يف نمــوذج أصغــر مّمــا تعتــزم ›انرجيكــس‹ 

 VIII.وترتكــز عــى منّصــات مكّونــة مــن حــوايل 1100 طــّن مــن اإلســمنت المســلّح VII،ًــا اســتخدامه- 330 طنّ

ــار تحــت ســطح  ــاج أساســاتها إىل عمــق 2-9 أمت ــرًا، وتحت ــة بيــن 9-15 مت ــراوح قطــر قاعــدة التوربين ويت

لكــن، 
 
 X.تّدعــي ›إنرجيكــس‹ أّن كّل توربينــة ســتحّتل، بعــد البنــاء، مســاحة 600 متــر مرّبــع فقــط IX.األرض

وحّتــى اآلن، ›إنرجيكــس‹ لــم تحــّدد بالضبــط كيــف ستســتثمر األراضــي التــي تعاقــدت عليهــا،XI لذلــك، فــإّن 

الصــورة الكاملــة لتأثيــر المشــروع عــى األرض ليســت واضحــًة تمامــاً. ويمكــن أن تحتــوي التوربينــات، التــي 

ُيفَتــرض أّنهــا أصغــر حجمــاً مــن تلــك الُمقتَرحــة للمشــروع، عــى شــفرات تــدور بنصــف قطــر يغّطــي أكثــر مــن 

  XIII.ويمكــن للشــفرات أن تــدور بســرعات تتجــاوز 290 كيلومتــرًا يف الســاعة عنــد أطرافهــا XII،9500 متــر مرّبــع

ــة  ــدودة للطاق ــس‹ المح ــركة ›إنرجيك ــة، ش ــات العاّم ــة االتجاه ــوالن، دراس ــن الج ــمالّية م ــة الش ــاح: المنطق ــات الري ــات توربين I   مخطط

.17 ص.   ،)2017( المتجــّددة 

II   التقرير الدوري لعام 2017، ›ألوني هيتز‹ )1017(، ص. 68.

III   التقرير الدوري لعام 2017، ›ألوني هيتز‹ )1017(، ص. 39.

IV   حوالي 44-41 مليون دوالر أميركي.

V   التقرير الدوري لعام 2017، ›ألوني هيتز‹ )1017(، ص. 68.

VI   التقرير الدوري لعام 2017، ›ألوني هيتز‹ )1017(، ص. 68.

 https://www.wind-watch.org/faq-size.php )last visited 25/11/2018(; http://www.aweo.org/faq.html )last visited   VII

.)25/11/2018

 https://www.wind-watch.org/faq-size.php )last visited 25/11/2018(; http://www.aweo.org/faq.html )last visited   VIII

.)25/11/2018(; https://www.youtube.com/watch?v=4C-RHeYagE0 )last visited 05/12/2018

.)https://www.wind-watch.org/faq-size.php )last visited 25/11/2018  IX

X   لقاء مع مدير أحد مشاريع ›إنرجيكس‹، طلب أن يبقى اسمه مجهواًل، في 5 كانون األول/ ديسمبر 2018.

XI   وفقــاً للعقــد الــذي اّطلــع عليــه المرصــد، وحللــه تحليــاًل أوليــاً، فــإن ›إنرجيكــس‹ غيــر ُملزمــة بتحديــد الموقــع المحــدد الــذي سُيســتخَدم فــي 

ــذ العقــد. ــل تنفي ُملكيــة صاحــب األرض قب

 http://www.aweo.org/windmodels.html )last visited 25/11/2018(; https://www.youtube.com/watch?v=4C-RHeYagE0  XII

.))last visited 05/12/2018

 http://www.aweo.org/windmodels.html )last visited 25/11/2018(; https://www.youtube.com/watch?v=4C-RHeYagE0  XIII

.))last visited 05/12/2018

هــذا المشــروع ليــس توســعّياً فقــط مــن حيــث توربيناتــه والمســاحة التــي ســتغّطيها، بــل ســيتطلّب 

أيضــاً تحديثــات واســعة لشــبكة الكهربــاء وتعزيــز البنيــة التحتّيــة وتوســيع الطــرق وشــقِّ طــرق جديــدة ومّد 

كوابــل داخــل األراضــي الزراعّيــة لدعــم البنــاء.XIV هــذه »التحســينات«، ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر غيــر معــروف 

حّتــى اآلن عــى مناطــق اإلنشــاء. وتّدعــي ›إنرجيكــس‹، مــن دون إعطــاء أّي تفســير أو دعــم الدعاءاتهــا، أّنــه 

  XV.رغــم الحجــم الهائــل للمشــروع، فإّنــه لــن يتــّم المســاس بالزراعــة بشــكل فعــي

ــدة  ــباًل جدي ــر ُس ــأّن المشــروع سيســاعد ســورّيي الجــوالن، ويوّف ــاء ب تواصــل شــركة ›إنرجيكــس‹ االّدع

للدخــل والصناعــة.XVI ويف الواقــع، تّدعــي ›إنرجيكــس‹ أّن المشــروع يالقــي دعمــاً، بشــكل عــام، يف المجتمــع 

المحــّي، وأّن الشــركة تعمــل »يــدًا بيــد« مــع ســّكان الجــوالن.XVII وتقــّدر ›إنرجيكــس‹ أّن المشــروع ســيخلق 

عــى الفــور 820 فرصــة عمــل.XVIII الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الوظائــف، ســتكون وظائــف قصيــرة األجــل 

مرتبطــة بالبنــاء، ولكــن، حــوايل 40-50 وظيفــة منهــا ســتمتّد عــى مــدى عمــر المشــروع الــذي ســيبلغ 20 

ــه ســيكون مصــدرًا  ــزوار لجــذب الســياحة؛ تّدعــي ›إنرجيكــس‹ أّن عامــاً.XIX كمــا تقتــرح الخطــة بنــاء مركــز لل

XX.إضافيــاً يف دخــل الســّكان المحلّييــن

ومــع ذلــك، فــإن اّدعــاء ›إنرجيكــس‹ بــأّن المشــروع يالقــي دعمــاً مــن ِقَبــل ســورّيي الجــوالن، هــو اّدعــاء 

زائــف بشــكل جــّي ال لبــس فيــه. ويف الواقــع، يبــدو أّن ›إنرجيكــس‹ قــد دفعــت المــال لبعــض األفــراد لمجــرد 

التفــّوه بدعمهــم للمشــروع،XXI واعتمــدت عــى اســتطالعات، تشــوبها عيــوب خطيــرة، مــع أنــاس التقتهــم 

XIV   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 100-102.

XV   َنــّص، جلســة منعقــدة بكامــل األعضــاء 12/2018، وزارة الماليــة لدولــة إســرائيل )30 تموز/يوليــو 2018(، ص. 101؛ لقــاء مــع مديــر أحــد 

ــون األول/ ديســمبر 2018. ــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل، فــي 5 كان مشــاريع ›إنرجيكــس‹، طل

XVI   التقريــر الــدوري لعــام 2017، شــركة ›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاقــة المتجــددة )2017(، ص.17؛ مخططــات توربينــات الريــاح: المنطقــة 

ــدة  ــّص، جلســة منعق ــة المتجــددة )2017(؛ َن ــة، شــركة ›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاق ــن الجــوالن، دراســة االتجاهــات العام الشــمالية م

بكامــل األعضــاء 12/2018، وزارة الماليــة لدولــة إســرائيل )30 تموز/يوليــو 2018(، ص. 102-100؛ لقــاء مــع مديــر أحــد مشــاريع 

›إنرجيكــس‹، طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل، فــي 5 كانــون األول/ ديســمبر 2018؛ مقابلــة مــع محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى 

ــر 2018. اســمه مجهــواًل فــي 2 تشــرين األول/ُأكتوب

XVII   َنــّص، جلســة منعقــدة بكامــل األعضــاء 12/2018، وزارة الماليــة لدولــة إســرائيل )30 تموز/يوليــو 2018(، ص. 129؛ لقــاء مــع مديــر أحــد 

مشــاريع ›إنرجيكــس‹، طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل، فــي 5 كانــون األول/ ديســمبر 2018. 

XVIII   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 100.

XIX   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 100.

XX   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 101.

XXI   مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل مســعود )ناشــط اجتماعــي، عضــو فــي الجمعيــات الزراعيــة 

فــي الجــوالن، وناشــط فــي حملــة التصــدي لمشــروع توربينــات الريــاح( فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع بهجــت بريــك )مديــر 

جمعيــة ميــاه، وُمــزاِرع( فــي 17 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 

2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــوا إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.
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يف منطقــة بنــاء المشــروع، كــي تدّعــم اّدعاءاتهــا.I حتــى أّن مســؤولين إســرائيليين شــّككوا مؤخــرًا بمســألة 

 II.دعــم المجتمــع الفعــّي للمشــروع، نظــرًا لعــدم تمّكــن ›إنرجيكــس‹ مــن تقديــم دليــل موضوعــي عــى ذلــك

ــد  ــل أصــاًل. بع ــك الدلي ــك ذل ــا ال تمل ــع، هــو أّنه ــم المجتم ــل عــى دع ــار ›إنرجيكــس‹ لدلي والســبب يف افتق

مقابــالت عديــدة وكثيــرة مــع ســّكان محليّيــن حــول المشــروع، فــإّن جميــع مــن تحــّدث المرصــد معهــم تقريبــاً، 

 III.أبــدوا معارضتهــم لــه

حقيقــة األمــر، هــي أّن غالبيــة ســورّيي الجــوالن ال يدعمــون المشــروع وال يــرون أّنــه مفيــد للمنطقــة. 

بــل عــى العكــس، وكمــا هــو موّضــح أدنــاه، فــإّن هــذا المشــروع ســُيلحق الضــرر بالمجتمــع المحــّي لســورّيي 

ــدويّل  ــة للشــركات، وينتهــك القانــون ال الجــوالن، ويف الوقــت ذاتــه، يخــرق معاييــر المســؤولّية االجتماعّي

وحقــوق اإلنســان بشــكل صــارخ. 

I   فــي اســتطالع للــرأي العــام، كان 14 بالمئــة فقــط مــن المشــاركين فــي االســتطالع ســكاناً فعلييــن مــن مناطــق ســتتأثر بـ«مزرعــة الريــاح”. 

ــاح: المنطقــة الشــمالية مــن  ــات الري ــاً كــم مــن هــؤالء األشــخاص هــم مــن ســكان الجــوالن الســوريين. مخططــات توربين ليــس واضح

ــددة )2017(. ص. 1-2. ــة المتج ــدودة للطاق ــس‹ المح ــركة ›إنرجيك ــة، ش ــات العام ــة االتجاه ــوالن، دراس الج

II   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالّية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 129.

III   مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع 

محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــوا 

إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع مــزارع مــن مســعدة ال يمكــن ذكــر اســمه ألســباب قانونّيــة فــي 

21 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع بهجــت بريــك فــي 17 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

صورة لبركة رام، قرية مسعدة، والموقع الذي سيتم فيه بناء توربينات رعبنة الخاصة بالمشروع )حوالي 800 متر إلى الجنوب الغربي من مسعدة(.   
) مــن أرشــف المرصــد(
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التأثير عىل المجتمع المحيل
لسوريي الجوالن 

إن لطاقــة الريــاح العديــد مــن الجوانــب المفيــدة؛ فهــي طاقــة فّعالــة، نظيفــة، متجــّددة، ورخيصــة 

ــة  ــاح أن تكــون مؤذي ــزارع الري ــك، ُيمكــن لم ــع ذل ــت مرتفعــة يف الســابق(.I م ــا كان ــة نســبياً )بعدم التكلف

للغايــة أيضــاً. وهــذا المشــروع، ســوف يخلــق العديــد مــن المشــاكل التــي ســتلحق الضــرر بســورّيي الجــوالن 

ــة يف المنطقــة. ــة والبرّي عــى نحــو خطيــر؛ لناحيــة تهديدهــا اســتمرار الحيــاة الزراعّي

أ.      التأثير االجتماعّي 

ــاح، هــو االنقســامات التــي تســّببها يف المجتمعــات  ــر شــيوعاً لمــزارع الري ــر الســلبّي األكث لعــل التأثي

التــي يتــّم بناؤهــا فيهــا. وعــادة، تنبــع هــذه االنقســامات مــن حقيقــة كــون مــزارع الريــاح تميــل إىل إفــادة 

عــدد قليــل )مــن أصحــاب األراضــي والشــركات الخاّصــة( مــع إلحــاق الضــرر بعــدد كبيــر )المجتمــع ككّل، يف 

المنطقــة المحيطــة بمزرعــة الريــاح(. 

هــذا المشــروع ليــس اســتثناًء للمفهــوم العــاّم الــذي يقــول بــأّن مــزارع الريــاح ُيمكــن أن تضــّر 

ــه  ــذي تســّبب بــه هــذا المشــروع، فإّن ــة؛ فــإىل جانــب االنقســام االجتماعــّي الخطيــر ال بالمجتمعــات المحلّي

ــد قدرتهــم عــى توســيع  سيســتمّر بالتســّبب بأضــرار ليــس آخرهــا: )1( تضليــل ســورّيي الجــوالن؛ )2( تقيي

قراهــم؛ )3( تطويــع أراضيهــم لتخــدم أغراضــاً ُأخــرى تتعــارض مــع مصلحتهــم، ممــا ســيهّدد مســتقبل الزراعــة؛ 

و )4( الدفــع نحــو مزيــد مــن أســرلة الجــوالن. ويف النهايــة، فــإّن المشــروع ســيعطي عوائــد ماليــة متواضعــة 

.)https://www.energy.gov/eere/wind/advantages-and-challenges-wind-energy )last visited 25/11/2018  I

ــع  ــودًا م ــوا عق ــن وّقع ــاب األراضــيII الذي ــن أصح ــاً م ــم 40-50 مواطن ــن فيه ــراد، بم ــن األف ــل م ــدد قلي لع

›إنرجيكــس‹، و 40-50 شــخصاً مّمــن قــد توّظفهــم الشــركة إىل أمــد طويــل،III يف مقابــل إلحــاق الضــرر بـــ 

ــّي.  ــورّي مح 27,000 س

صورة ألراض زراعّية سورّية، حيث سيتّم بناء توربينات منطقة سحيتا الخاّصة بالمشروع. ) من أرشف المرصد(

1.     التالعب بالمجتمع المحيّل

لقــد تالعــب هــذا المشــروع بســورّيي الجــوالن وقــام باســتغاللهم. وعندمــا دخلــت شــركة ›إنرجيكــس‹، 

ــاح  ــة ري ــج طاق ــر برنام ــل عــى بحــث وتطوي ــدأ العم ــد ب ــّل، كان ق ــرّة األوىل إىل شــمايل الجــوالن المحت للم

ــل ســكان محلييــن.IV عرضــت ›إنرجيكــس‹ أن تشــتري هــذا المشــروع المحــّي وعمــدت إىل  منافــس مــن قب

اســتخدام أســاليب ملتويــة، بمــا فيهــا التهديــد، كمــا يزعــم أحــد مؤسســيه.V ولــم يكــن ِمــن قبيــل الصدفــة، 

VI.2014 ــة تحديــدًا، مــن قبــل الجيــش اإلســرائيّي عــام ــذاك، أن يتــّم رفــض مشــروع الطاقــة المحلّي آن

II   مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 

2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

III   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالّية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 100.

IV   مقابلة مع نبيه الحلبي في 1 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

V   مقابلة مع نبيه الحلبي في 1 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

VI   مقابلة مع نبيه الحلبي في 1 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.
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ومــن أجــل تنفيــذ مشــروعها، قامــت شــركة ›إنرجيكــس‹ برســم خريطــة شــاملة للجــوالن، ُمســتهِدَفًة 

ِقَطــع األرض التــي تريدهــا، ثــم اســتأجرت وســطاء محلييــن نافذيــن كــي يقنعــوا أصحــاب األراضي الســورّيين 

بتأجيــر أراضيهــم لـ›إنرجيكــس‹.I ويف الوقــت الــذي بــدأت فيــه ›إنرجيكــس‹ بالضغــط مــن أجــل التأثيــر يف 

المجتمــع المحــّي، كانــت مبيعــات التفــاح )المحصــول الزراعــّي الرئيســّي يف المنطقــة( قــد انخفضــت بســبب 

إغــالق خطــوط التســويق بيــن ســوريا والجــوالن المحتــّل.II كان الوضــع االقتصــادّي ألصحــاب األراضــي، مــن 

ــة لشــركة ›إنرجيكــس‹ كــي تعــرض أمــوااًل  ســورّيي الجــوالن، يــزداد ســوءًا.III وقــد خلــق ذلــك ظروفــاً مثالّي

ــّم إطالعهــم عــى المخاطــر  ــل اســتئجار أراضيهــم، دون أن يت ســهلة وســريعة عــى أصحــاب األراضــي مقاب

التــي ينطــوي عليهــا المشــروع. 

ومــن أجــل تشــجيع أصحــاب األراضــي عــى توقيــع العقــود، أخــذت ›إنرجيكــس‹ بالعمــل عــى اســتمالة 

ــة ودينّيــة ضمــن المجتمــع المحــّي لســورّيي الجــوالن. قامــت الشــركة بإنشــاء مكتــب لهــا  شــرائح اجتماعّي

ــج لمبالغــات  ــدأت بعقــد اجتماعــات للســّكان للتروي ــة ســورية يف الجــوالن، وب ــر قري يف مجــدل شــمس، أكب

ِّلــة وأكاذيــبIV حــول الفوائــد المتخيَّلــة لخّطتهــا.V كمــا قامــت ›إنرجيكــس‹ بإنشــاء صنــدوق  ومعلومــات مضل

للمنــح الدراســّية يف المجتمــع المحــّي، ورعايــة فريــق كــرة قــدم محلـّـي للشــباب.VI ولكــي ُتحِكــم دائــرة التأثيــر 

وتضّيــق هوامــش االعتــراض، أبرمــت اتفاقــاً مــع وســائل إعــالم محلّيــة، عبــر دفــع مبالــغ إعالنيــة مجزيــة 

لبعــض المواقــع اإلخباريــة المحلّيــة، لترويــج إعالناتهــا للمجتمــع المحــّي. وليــس مــن قبيــل الصدفــة أّن هــذه 

المواقــع لــم تنشــر، حتــى تاريــخ كتابــة هــذا النــص، أي قصــص ســلبّية عــن المشــروع.VII ولكــي تســتكمل 

I   مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع 

محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــوا 

إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع مــزارع مــن مســعدة ال يمكــن ذكــر اســمه ألســباب قانونيــة 

فــي 21 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مخططــات توربينــات الريــاح: المنطقــة الشــمالية مــن الجــوالن، دراســة االتجاهــات العامــة، شــركة 

›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاقــة المتجــددة )2017(.

 J. Atkins, ”Apples from مقابلــة مــع مــزارع مــن مســعدة ال يمكــن ذكــر اســمه ألســباب قانونيــة فــي 21 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛   II

Israel, Another of the Syrian Civil War’s Victims“ in: The Times of Israel )14 September 2014(, https://www.timesofis-

./rael.com/apples-from-israel-another-of-the-syrian-civil-wars-victims

III   مقابلة مع مزارع من مسعدة ال يمكن ذكر اسمه ألسباب قانونية في 21 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

ــة  ــدودة للطاق ــس‹ المح ــركة ›إنرجيك ــة، ش ــات العام ــة االتجاه ــوالن، دراس ــن الج ــمالية م ــة الش ــاح: المنطق ــات الري ــات توربين IV   مخطط

.)2017( المتجــددة 

V   مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــوا إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 

ــر 2018. ــة مــع مــزارع مــن مســعدة ال يمكــن ذكــر اســمه ألســباب قانونيــة فــي 21 تشــرين األول/ُأكتوب ــر 2018؛ مقابل تشــرين األول/ُأكتوب

VI   مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع 

ــر 2018.  ــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 2 تشــرين األول/ُأكتوب محامــي مــن مجــدل شــمس طل

VII   مقابلة مع محامي من مجدل شمس طلب أن يبقى اسمه مجهواًل في 2 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

›إنرجيكــس‹ حضورهــا االجتماعــّي، قامــت بشــراء والءات بعــض أهــم شــرائح المجتمــع، عــن طريــق تقديــم 

VIII.حوافــز متنوعــة لشــخصّيات ذات نفــوذ يف مجــدل شــمس ومســعدة، كــي تكســب تأييدهــا

أمــا أصحــاب األراضــي الذيــن خضعــوا لنفــوذ ›إنرجيكــس‹، فقــد ُقّدمــت لهم نصــوص طويلــة لالتفاقّية، 

ال يمكنهــم فهمهــا بســهولة، وُطلــب منهــم التوقيــع عليهــا.IX ومــا لــم يعرفــه أصحــاب األراضــي هــؤالء، أنَّ 

ــيتَم  ــي س ــرادات الت ــة باإلي ــة مقارن ــات منخفضــة للغاي ــا: )1( مدفوع ــة، منه ــودًا مقلَِق ــود بن ــك العق يف تل

توليدهــا مــن التوربينــات –يتــّم منــح ســورّيي الجــوالن حــوايل واحــد بالمئــة مــن العائــدات التــي تولّدهــا 

التوربينــات، بينمــا ُيقــال إّنــه تــّم عــرض مــا معدلــه خمســة إىل ســبعة أضعــاف ذلــكX عــى اإلســرائيليين، 

مقابــل مشــاريع مماثلــة عــى أراضيهــم؛ )2( تحديــد حقــوق عــى األراضــي، تســمح للشــركة بتدميــر واســتخدام 

ــات عــى األرض؛  ــق باكتســاب الرهون ــّق المطل ــح الشــركة الح ــد عــى األرض المســتأجرة؛ )3( من ــا تري كّل م

)4( االشــتراط عــى جميــع أصحــاب األراضــي الذيــن لــم يســّجلوا أراضيهــم بعــد يف الدوائــر اإلســرائيلّية، بــأن 

ــوا ذلــك؛ )5( عــدم وجــود حــّق حصــرّي بيــن ›إنرجيكــس‹ وأصحــاب األراضــي، ممــا يمنــح ›إنرجيكــس‹  يفعل

ــد فســخ  ــر مشــروطة بنقــل حقــوق والتزامــات العقــد إىل شــركة أخــرى أو شــخص آخــر؛ )6( بن ــة غي صالحّي

العقــد يســمح لشــركة ›إنرجيكــس‹ بإلغــاء العقــد متــى شــاءت، دون الســماح ألصحــاب األراضــي بفعــل الشــيء 

ذاتــه )ألصحــاب األراضــي حــّق محــدود يســمح بإلغــاء العقــد بعــد ســبع ســنوات يف ظــّل شــروط عينّيــة، ويف 

حــال لــم تباشــر الشــركة بأعمــال البنــاء(؛ و)7( فــرض حظــر عــى أصحــاب األراضــي بمشــاركة أي معلومــات - 

XI.›ســوى المعلومــات العاّمــة- حــول تفاعلهــم مــع ›إنرجيكــس

حتــى أّن هــذا العقــد قــد ال يكــون ســاري المفعــول يف ظاهــرِه، ألّنــه ال يحتــوي عــى التــزام متبــادل مــن 

طــرف شــركة ›إنرجيكــس‹، وفقــاً لمحــاٍم خبيــر قــام بمعاينــة العقــد - وآخريــن مــن ضمنهــم محامــي المرصــد 

VIII   مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع 

محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــوا 

ــّص،  إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع بهجــت بريــك فــي 17 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ َن

ــة إســرائيل )30 تموز/يوليــو 2018(، ص. 129.   جلســة منعقــدة بكامــل األعضــاء 12/2018، وزارة الماليــة لدول

IX   مقابلــة مــع مــزارع مــن مســعدة ال يمكــن ذكــر اســمه ألســباب قانونيــة فــي 21 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن 

مســعدة طلبــوا إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

X   مقابلــة مــع محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع د. عوفــر ميجيــد 

فــي 14 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

XI   اّطلــَع المرصــد علــى العقــد، وقــام بتحليلــه تحليــاًل أوليــاً. مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل 

مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 2 تشــرين األول/

ــة مــع  ــر 2018؛ مقابل ــوا إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوب ــن مــن مســعدة طلب ــة مــع مزارَعْي ــر 2018؛ مقابل ُأكتوب

بهجــت بريــك فــي 17 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع مــزارع مــن مســعدة ال يمكــن ذكــر اســمه ألســباب قانونيــة فــي 21 تشــرين 

ــر 2018. األول/ُأكتوب
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-.I وقــد تمّكنــت مجموعــة مــن المزارعيــن، الذيــن احتّجــوا عــى العقــد األويّل مــن خــالل مستشــار قانونــّي، 

 II.›ــة مــع ›إنرجيكــس ــرًا، أجريــت لهــم بشــكل شــخصّي، بعــد المحادثــات األولّي مــن الحصــول عــى 18 تغيي

وهــذه التغييــرات الـــ 18، تــّم إغفالهــا يف العقــود التــي وّقعهــا أصحــاب أراض آخــرون مّمــن ليــس لديهــم 

III.مستشــار قانونــّي

عندمــا رفــض بعــض أصحــاب األراضــي يف البدايــة أن يوّقعــوا العقــود، قامــت ›إنرجيكــس‹ ووســطاؤها 

بممارســة ضغــوط محمومــة لحملهــم عــى التوقيــع.IV ودأب وســطاء ›إنرجيكــس‹ عــى اإللحــاح ومضايقــة 

أصحــاب األراضــي الذيــن لــم يســتجيبوا لضغوطهــا، عبــر مكالمــات هاتفيــة مكّثفــة وزيــارات منزلّيــة 

ــاب  ــجيع أصح ــؤون إىل تش ــس‹ يلج ــطاء ›إنرجيك ــل وس ــات، جع ــك الضغوط ــل تل ــدو أّن فش ــررة.V ويب متك

ــع.VI وبعــد اســتنفاذ كّل أســاليب الضغــط  ــن وّقعــوا العقــود عــى مواجهــة مــن رفــض التوقي األراضــي مّم

ــة مباشــرة، وأخبــرت أصحــاب األراضــي أّنهــم إْن وافقــوا  الممكنــة، عرضــت شــركة ›إنرجيكــس‹ مبالــغ عينّي

عــى توقيــع العقــد والتزمــوا الصمــت، فــإّن الشــركة ســتدفع لهــم مبلغــاً كبيــرًا عــى دفعــة واحــدة.VII ويزعــم 

أحــد المزارعيــن مّمــن ُعرضــت عليهــم هــذه الصفقــة، أنَّ ›إنرجيكــس‹ أبــدت اســتعدادها ألن تدفــع لــه عشــرات 

VIII.ــة ــدوالرات األميركّي آالف ال

ــع  ــة اســتئجار أرض إلنشــاء المشــروع.IX وم ــا أبرمــت 200 اتفاقّي ــي ›إنرجيكــس‹ أنه ــى اآلن، تّدع وحت

ذلــك، يقــّدر ُمــاّلك أراض محلّيــون أّنــه ال يمكــن أن يكــون لديهــا هــذا العــدد، وأنهــا لــن تحتــاج ألكثــر مــن 

40 اتفاقّيــة.X اّدعــت شــركة ›إنرجيكــس‹، كذلــك، أّنهــا تحظــى بتأييــد واســع، بمــا يف ذلــك تأييــد تعاونّيــات 

ــاب  ــن أصح ــد م ــرب العدي ــد أع ــالق، فق ــى اإلط ــح ع ــر صحي ــك غي ــّن ذل ــوالن،XI لك ــورّية يف الج ــة س زراعّي

I   مقابلة مع محامي من مجدل شمس طلب أن يبقى اسمه مجهواًل في 2 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

II   مقابلة مع مزارَعْين من مسعدة طلبا إبقاء اسميهما مجهولين في 16 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

III   مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــا إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018 ؛ مقابلــة مــع مــزارع مــن مســعدة 

ــر 2018.  ــي 21 تشــرين األول/ُأكتوب ــة ف ــباب قانوني ــر اســمه ألس ــن ذك ال يمك

IV   مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــا إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع بهجــت بريــك فــي 

17 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

V   مقابلة مع مزارَعْين من مسعدة طلبا إبقاء اسميهما مجهولين في 16 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

VI   مقابلة مع مزارَعْين من مسعدة طلبا إبقاء اسميهما مجهولين في 16 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

VII   مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــا إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018 ؛ مقابلــة مــع بهجــت بريــك فــي 

17 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

VIII   مقابلة مع مزارَعْين من مسعدة طلبا إبقاء اسميهما مجهولين في 16 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

IX   التقرير الدوري لعام 2017، شركة ›إنرجيكس‹ المحدودة للطاقة المتجددة )2017(، ص. 17.

X   مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 

2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

XI    َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 102.

األراضــي الذيــن وّقعــوا العقــود عــن اســتيائهم مــن شــركة ›إنرجيكــس‹، معتبريــن أنــه قــد تــّم تضليلهــم 

لتوقيــع العقــود، وُمبديــن رغبــًة يف إبطــال االتفاقّيــات.XII وعــى الرغــم مــن المخــاوف التــي يبديهــا المجتمــع 

المحــّي، لــم ُتظهــر شــركة ›إنرجيكــس‹ أّيــة دالئــل توحــي بنّيتهــا لوقــف تكتيكاتهــا التالعبّيــة، أو التلميــح 

ألّي اســتعداد لوقــف المشــروع. ويف الواقــع، تعمــل ›إنرجيكــس‹، عبــر وســطائها، عــى تكثيــف ضغوطهــا 

واســتهدافها العدائــّي، للتعاونّيــات الزراعّيــة الرافضــة واألفــراد الذيــن أعربــوا عــن قلقهــم مــن توقيــع 

 XIII.ًــا ــة مالحقتهــم ومقاضاتهــم قانونّي العقــود، بمــا يف ذلــك التلويــح بإمكانّي

أراض زراعّية سورّية بين مجدل شمس ومسعدة، في المنطقة التي سيتّم فيها بناء توربينات بمنطقة سحيتا الخاّصة بالمشروع.) من أرشف المرصد(

XII   مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 

ــة فــي 21 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018. 2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع مــزارع مــن مســعدة ال يمكــن ذكــر اســمه ألســباب قانونّي

XIII   مقابلة مع إميل مسعود في 3 تشرين األول/ُأكتوبر 2018؛ مقابلة مع بهجت بريك في 17 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.
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2.    التضييق عىل التوّسع العمرانّي للقرى

ــاً إســرائيلّياً جديــدًا  إن هــذا المشــروع، وبســبب المــكان الــذي ســيتّم بنــاؤه فيــه، ســيخلق جــداراً صناعّي

يوقــف التوســّع العمرانــّي لقــرى الجــوالن الســورّية.I وذلــك ألن التوربينــات ســتكون قريبــة جــداً مــن مســعدة 

وعيــن قنيــا ومجــدل شــمس، بحيــث إّن التوّســع المســتقبّي لهــذه القــرى ســيصبح مقّيــداً للغايــة.II إّن الحــدود 

التــي فرضتهــا مزرعــة الريــاح المقترحــة، هــي حــدود صارمــة جــداً، حتــى أّن مســؤولين يف الحكومــة اإلســرائيلّية 

ودوائــر التخطيــط يعترفــون بــأّن هــذا المشــروع قــد يتســّبب يف المســتقبل بصعوبــات هائلــة للقــرى الســورّية 

 III.عندمــا تكبــر أكثــر

ويف الواقــع، تــّم إجبــار عامــوس روديــن، وهو مســؤول إســرائيّي قــاَد لجنة التخطيــط والبناء اإلســرائيلّية 

يف شــمال الجــوالن، عــى تــرك منصبــه بعــد 25 عامــاً مــن الخدمــة العاّمــة، بســبب معارضتــه الثابتــة للمشــروع، 

ــّم  ــي أْن تت ــذي كان ينبغ ــن، ال ــه.IV ورودي ــب قول ــرى، حس ــع الق ــى توّس ــا ع ــي يفرضه ــدات الت ــراً للتقّيي نظ

استشــارته بشــأن المشــروع، بحكــم ترؤســه للجنــة التخطيــط والبنــاء، لــم يتــّم إخبــاره بالمشــروع عــى اإلطــالق 

منــذ البدايــة.V عندمــا علــم روديــن بشــأن المشــروع، اعتــرض لــدى اللجنــة الوطنّيــة للبنــى التحتّيــة، لمعرفتــه 

ل مشــروعاً ســياحّياً قيــد  أّن المشــروع ســيحّد مــن التوّســع العمرانــّي لمجــدل شــمس ومســعدة، كمــا أنــه ســيعطِّ

التطويــر، كان مخططــاً لــه أن ُيقــام قــرب بركــة رام.VI عندمــا علــم مســؤولو شــركة ›آران‹ المنضوية تحت شــركة 

›إنرجيكــس‹ بذلــك، قامــوا بزيــارة روديــن، لثنيــه عــن موقفــه، حتــى أّنهــم هــددوه.VII وعندمــا فشــل ذلــك، قــام 

وعــى مــا يبــدو، فــإّن 
 

VIII.مســؤول واحــد عــى األقــّل مــن إحــدى الدوائــر الحكومّيــة اإلســرائيلّية بزيــارة روديــن

هــذه االجتماعــات كانــت تجــري مــع روديــن بهــدف إســكاته وحملــه عــى تغييــر موقفــه.IX رفــض روديــن التراجع 

عــن معارضتــه، لقناعتــه بــأّن هــذا المشــروع سيتســّبب بــاألذى لســّكان القــرى المحلّييــن،X األمــر الــذي أّدى يف 

I   َنــّص، جلســة منعقــدة بكامــل األعضــاء 12/2018، وزارة المالّيــة لدولــة إســرائيل )30 تموز/يوليــو 2018(، ص. 109-108؛ مقابلــة مــع 

بهجــت بريــك فــي 17 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

II   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالّية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 108-109. 

III   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالّية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 108-109. 

IV   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018. 

V   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.

VI   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.

VII   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018..

VIII   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.

IX   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.

X   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.

نهايــة المطــاف، كمــا يؤّكــد روديــن، إىل رفــض الحكومــة تجديــد عقــد عملــه، ُمجِبــرة إّيــاه عــى تــرك منصبــه، 

XI.وإنهــاء خدمتــه بعــد 25 عامــاً مــن عملــه كموّظــف حكومــّي

مــن الواضــح تمامــاً أّن مشــروع توربينــات الريــاح، بنظــر الخبــراء بمــن فيهــم خبــراء إســرائيلّيون، ســيحّد 

مــن توّســع القــرى الســورّية. وهــذا ســيفاقم التضّييــق عــى المجتمعــات المحلّيــة لســورّيي الجــوالن، ويضــع 

 XII.المزيــد مــن العقبــات أمــام قدرتهــا، المقّيــدَة أصــالً، عــى التوّســع والنمــو

ــح إلقامــة المشــروع عليــه، مــن عيــن قنيــا، بعــد وقبــل بنــاء التوربينــات. مخططــات توربينــات الريــاح: المنطقــة الشــمالّية مــن  صــورة موقــع رعبنــة، المرشَّ
ــّددة )2017(. ــة المتج ــة، شــركة ›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاق الجــوالن، دراســة االتجاهــات العاّم

XI   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.

 Dr. N. Brik, Building Up: Housing and Planning Policies in the Occupied Syrian Golan in: Forgotten Occupation – Life  XII

 in the Syrian Golan after 50 Year of Israeli Occupation, Al-Marsad – Arab Human Rights Centre in Golan Heights )2018(,

.p. 106-115
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3.     استخدام األراضي السورّية ألغراض أخرى

سيتســّبب المشــروع، وعــى نحــو ملحــوظ، بتخريــب األراضــي الزراعّيــة الســورّية وتطويعهــا ألغــراض 

ــدات  ــة وتقّيي ــى مزارعــو الجــوالن طــوال ســنوات االحتــالل اإلســرائيّي، مــن ُنظــٍم تمييزّي أخــرى. لقــد عان

َضّيقــت الخنــاق عــى مواردهــم الزراعّيــة.I وبرغــم هــذه السياســات، فقــد تمّكنــوا مــن الحفــاظ عــى تقاليدهــم 

الزراعّيــة إىل حــدٍّ مــا. ســيتطلّب هــذا المشــروع، بوصفــه عملّيــة بنــاء وإنشــاءات ضخمــة؛ شــّق طــرق جديــدة، 

وإزالــة األشــجار مــن األراضــي التــي ســيتّم فيهــا بنــاء توربينــات فردّيــة.II وحالمــا ينتهــي بنــاء التوربينــات، 

ســيكون مــن الصعــب زراعــة األراضــي المجــاورة لهــا، وثّمــة مخاطــر بــأّن التوربينــات ســتقلّل مــن خصوبــة 

األرض.III هــذه العوامــل مجتمعــة، ســتؤّدي إىل تقليــص قــدرة أصحــاب األراضــي عــى اســتغالل ممتلكاتهــم، 

وإىل تدميــر التقاليــد الزراعّيــة يف المنطقــة.

 IV،ــة ــدة إىل المنطق ــة جدي ــب صناع ــوف تجل ــاح س ــة الري ــس‹، إّن مزرع ــركة ›إنرجيك ــول ش          تق

وهكــذا، فــإّن ›إنرجيكــس‹ ال ُتْخفــي حقيقــة 
 

V.وتزعــم أّن هــذه الصناعــة ســتكون أكثــر اســتدامة وإدرارًا للربــح

أّنهــا تعتــزم إحــداث تغّييــر يف طريقــة اســتخدام ســورّيي الجــوالن ألراضيهــم. ومــا ال تعتــرف بــه ›إنرجيكــس‹ 

ــد عــى حســاب مصــدر رزق ونمــط عيــش ســورّيي  ــا ُتنشــئ هــذا المشــروع التجــارّي الجدي صراحــة، هــو أّنه

الجــوالن، الذيــن ظلـّـوا يزرعــون األرض ويعيشــون فيهــا كمزارعيــن منــذ زمــن طويــل؛ ومقابــل مبالــغ بخســة 

سيتســنّى لـ‹إنرجيكــس‹ اســتغالل أراضــي الســّكان األصلييــن، لتجنــي أرباحــاً ضخمــة لنفســها. وقــد يكــون 

ــة،  ــة عــى الصناعــة الزراعّي لتطويــع اســتخدام األراضــي ألغــراض مغايــرة، عــى هــذا النحــو، تبعــات كارثّي

اآلخــذة يف االنحســار أصــاًل، لــدى ســورّيي الجــوالن.

 J. Maloney, M. Stewart & N. Tuohy-Hemill, From Settlement to Shelf – the Economic Occupation of the Syrian Golan  I

 in: Forgotten Occupation – Life in the Syrian Golan after 50 Year of Israeli Occupation, Al-Marsad – Arab Human Rights

.Centre in Golan Heights )2018(, pg. 70-73

II   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالّية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 101.

L. Linowes, ”The Incompatibility of Wind and Crop ’Farming’“ in: Master Resource )1 July 2013(, https://www.master-  III

 resource.org/linowes-lisa/incompatibility-wind-crop-farming/; ”Wind Farms Lift the Temperature in their Region“ in:

 Phys.org )30 April 2012(, https://phys.org/news/2012-04-farms-temperature-region.html; P. Patel, ”Wind Farms May

Warm Local Land While Fighting Global Warming“ in: Anthropocene )11 October 2018(, http://www.anthropocene-

./magazine.org/2018/10/57873

IV   لقاء مع مدير أحد مشاريع ›إنرجيكس‹، طلب أن يبقى اسمه مجهواًل، في 5 كانون األول/ ديسمبر 2018.

V   لقاء مع مدير أحد مشاريع ›إنرجيكس‹، طلب أن يبقى اسمه مجهواًل، في 5 كانون األول/ ديسمبر 2018.

ــح إلقامــة المشــروع عليــه، بعــد وقبــل بنــاء التوربينــات. مخططــات توربينــات الريــاح: المنطقــة الشــمالّية مــن الجــوالن، دراســة  صــورة موقــع ســحيتا، المرشَّ
ــة، شــركة ›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاقــة المتجــّددة )2017(. االتجاهــات العاّم

4.     المساهمة يف عملّية األسرلة 

هــذا المشــروع ســوف يســاهم يف عملّيــة أســرلة الجــوالن. وتقــوم الحكومــة اإلســرائيلّية بالدفع بــه ُقُدماً 

كــي تحقــق منافــع لنفســها؛ حيــث يتجلـّـى دعــم الدولــة اإلســرائيلّية العلنــّي مــن خــالل حقيقــة أّن المشــروع 

ــا يســمح بتعجيــل إجــراءات المصادقــة عليــه،  ــة«، مّم ــة للبنيــة التحتّي قــد ُأْدِرج تحــت اســم »خطــة وطنّي

خــالل العملّيــة التنظيمّيــة الحكومّيــة. ومــع ذلــك، فــإّن إســرائيل ُتبقــي عــى دعمهــا غيــر العلنــّي للمشــروع، 

األمــر الــذي يثيــر المزيــد مــن القلــق. لقــد ألمــح روديــن أّن جهــات رســمّية، قــد تكــون متورّطــة يف ممارســات 
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خفّيــة فاســدة لدعــم المشــروع بشــكل مباشــر.I وذكــر روديــن معرفتــه باجتمــاع واحــد عــى األقــّل، بين مســؤول 

رفيــع المســتوى يف الحكومــة اإلســرائيلّية وشــخصّية نافــذة مــن الجــوالن، حيــث تّمــت مناقشــة المشــروع 

ســّرًا.II كمــا يذكــر روديــن اجتماعــات مماثلــة أخــرى، ويّدعــي أّن دعــم الحكومــة المباشــر للمشــروع، ومشــاركتها 
III.يف الدفــع بــه ُقُدمــاً، أمــر ال يرقــى إليــه الشــّك

ــه ســيعّزز مــن نفوذهــا  ــأّن إســرائيل تدعــم المشــروع ألّن الكثيــرون مــن ســورّيي الجــوالن يتكهنــون ب

 فالمشــروع ســوف: )1( يدعــم خطــة إســرائيل للطاقــة المتجــّددة )يف الواقــع، هــذا المشــروع 
 IVيف الجــوالن؛

ــّددة(؛ )2(  ــاح المتج ــة الري ــال طاق ــرائيل يف مج ــات إس ــن تطلّع ــة م ــن 20 بالمئ ــر م ــيحّقق أكث ــده س لوح

ــّجلين  ــر المس ــي غي ــاب األراض ــر أصح ــرّي؛ )3( يجب ــكل حص ــرائيل بش ــّية إلس ــاء الرئيس ــبكة الكهرب ــزّود ش ي

ــرائيلّية،  ــص اإلس ــن الترخي ــح وقواني ــتخدم لوائ ــرائيلّية؛ )4( يس ــر اإلس ــم يف الدوائ ــجيل أراضيه ــى تس ع

بحيــث يشــرعن ســلطة إســرائيل. وعندمــا تّمــت مواجهــة ›إنرجيكــس‹ بالمخــاوف بشــأن ارتكابهــا النتهــاكات 

قانونّيــة دولّيــة، التباعهــا القانــون اإلســرائيّي وتجاهلهــا الُملكّيــة الســورّية للجوالن، رّدت الشــركة ببســاطة: 
V!»ال تعليــق«

ــاق ســالم مســتقبّي  ــل إىل اّتف ــة التوّص ــام إمكانّي ــل أم ــن العراقي ــدًا م ــا يضــع هــذا المشــروع مزي كم

بخصــوص الجــوالن؛ فقــد تضّمنــت إحــدى خطــط الســالم المتعلّقــة بالجــوالن، والتــي كان يتــّم الدفــع بهــا 

ــت خّطــة الســالم الُمقترحــة،   تبنّ
VI.ُقدمــاً قبــل الصــراع الســورّي، مشــروعاً مشــتركاً يف مجــال طاقــة الريــاح

آنــذاك، إنشــاء مــزارع ريــاح يف الجــوالن، تســيطر عليهــا ســوريا وإســرائيل بشــكل مشــترك.VII والخطــوات التــي 

تّتخذهــا إســرائيل مــن أجــل إحــراز تقــّدم مــن طــرف واحــد، واالســتفادة بشــكل حصــرّي مــن خطــط الطاقة يف 

المنطقــة، تدّمــر ُفــرص تحقيــق الســالم، مــن قبيــل مــا كان ُمقترحــاً قبــل الصــراع الســوري. تــرى إســرائيل، 

ببســاطة، أّن هــذا المشــروع يأتــي يف ســياق سياســاتها لربــط نفســها بقــّوة بمنطقــة الجــوالن، مــن أجــل 

تحقيــق مكاســب سياســّية، عــى غــرار مشــاريعها الصناعّيــة األخــرى يف المنطقــة،VIII ولهــذه األســباب كلّهــا، 

I   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.

II   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.

III   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.

IV   مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــوا إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 

ــر 2018. ــرين األول/ُأكتوب ــي 3 تش ــعود ف ــل مس ــع إمي ــة م ــر 2018؛ مقابل ــرين األول/ُأكتوب 1 تش

V   لقاء مع مدير أحد مشاريع ›إنرجيكس‹، طلب أن يبقى اسمه مجهواًل، في 5 كانون األول/ ديسمبر 2018.

 Y. Greenfield-Gilat, A Renewable Energy Peace Park in the Golan as a Framework to an Israeli-Syrian Agreement, United  VI

 .States Institute of Peace )2009(, p. 2

 Y. Greenfield-Gilat, A Renewable Energy Peace Park in the Golan as a Framework to an Israeli-Syrian Agreement, United  VII

.States Institute of Peace )2009(, p. 5-6, 9-10

 I. Cowey & Dr. N. Brik, Selling Settlements: The Occupied Golan’s Settlement Industries, Al-Marsad – Arab Human  VIII

 .)Rights Centre in Golan Heights )2018

 IX.فهي تدعم المشروع

قميص إحدى فرق كرة القدم للشباب في مجدل شمس، برعاية ›إنرجيكس‹.) من أرشف المرصد(

IX   مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــا إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مــع نبيــه الحلبــي فــي 1 تشــرين 

ــر 2018. ــي 3 تشــرين األول/ُأكتوب ــل مســعود ف ــع إمي ــة م ــر 2018؛ مقابل األول/ُأكتوب
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ب.      التأثير عىل الصّحة والحياة البرّية

إنَّ لمــزارع الريــاح عواقــب ســلبّية، بإمكانهــا أن تســّبب ضــررًا جســيماً للنــاس والحيــاة البرّيــة يف 

المنطقــة المحيطــة بهــا، إذا لــم يتــّم الحــّد منهــا. والمشــروع لــم يســَع للحــّد مــن هــذه األضــرار، األمــر الــذي 

ــار ســلبية عــى الســّكان المحلّييــن.  ــه آث ســتنجم عن

أواًل، مــن أكثــر المشــاكل الصحّيــة الُمقلقــة التــي ُيحتمــل أن تنجــم عــن المشــروع وتؤّثــر عــى الســّكان، 

ــارة عــن موجــات ذات تــرّدد  ــة هــي عب ــة؛ فالموجــات تحــت الصوتّي هــي التعــرّض للموجــات تحــت الصوتّي

ــة  ــر الموجــات تحــت الصوتّي ــر عــى البشــر.I تؤّث ــة المســموعة لإلنســان، ولهــا تأثي منخفــض، تحــت العتب

ــة مزعجــة، مشــابهة لآلثــار  بشــكل ســلبّي عــى حــوايل واحــد مــن كّل ثالثــة أشــخاص، وتســّبب آثــارًا صحّي

ــف، لكــن،  ــة تختل ــرات العلمّي ــان.II ورغــم أّن التقدي التــي يخلّفهــا ُدوار الحركــة، كالصــداع والدوخــة والغثي

ــة قــد تنتشــر عــى مســافة عــّدة  ــة ُمثــى، فــإّن الموجــات تحــت الصوتّي ــة وطبوغرافّي تحــت ظــروف جوّي

كيلومتــرات ِمــن مــزارع الريــاح قبــل أن تضعــف لتصــل إىل معــّدل عديــم األهمّيــة.III يقتــرح المشــروع بنــاء 

 IV.ــورّية ــرى س ــالث ق ــن ث ــن م ــن كيلومتري ــّل م ــد أق ــى بع ــا ع ــتكون بعضه ــاح، س ــة ري ــوايل 52 توربين ح

وبالتــايل، هنالــك احتمــال كبيــر بــأن يكــون للموجــات تحــت الصوتّيــة الناتجــة عــن المشــروع تأثيــر ســلبّي 

عــى أعــداد كبيــرة مــن ســورّيي الجــوالن الذيــن يعيشــون ويعملــون بالقــرب مــن مزرعــة الريــاح.

ثانيــاً، يمكــن لمــزارع الريــاح أن تســّبب اضطرابــات ســمعّية ناتجــة عــن الضوضــاء، وفقــاً لُبعــد اإلنســان 

عــن التوربينــة.V وحتــى وقــت نشــر هــذا التقريــر، ال يبــدو أّن لــدى المشــروع خططــاً للبنــاء عــى مســافات 

T. Evans, J. Cooper & V. Lenchine, Infrasound Levels Near Windfarms and in Other Environments, Australian Environ-  I

.mental Protection Authority & Resonate Acoustics )2013(, p. 2; Interview with Dr. Ofer Megged on 14 October 2018

.T. Burt, Sick Building Syndrome: Acoustic Aspects, Indoor Built Environment )1996(, p. 52  II

 K. Hansen, C. Hansen & B..تــم تســجيل موجــات تحــت صوتيــة علــى بعــد عــدة كيلومتــرات مــن مــزارع الريــاح، فــي مواقــع معينــة   III

 Zajamsek, Identification of Low Frequency Wind Turbine Noise Using Secondary Windscreens of Various Geometries,

 .)Noise Control Engineering Journal )2014

ــة  ــدودة للطاق ــس‹ المح ــركة ›إنرجيك ــة، ش ــات العام ــة االتجاه ــوالن، دراس ــن الج ــمالية م ــة الش ــاح: المنطق ــات الري ــات توربين IV   مخطط

.68 )1017(، ص.  هيتــز‹  ›ألونــي   ،2017 لعــام  الــدوري  التقريــر  17؛  )2017(، ص.  المتجــددة 

L. Gray, ”Wind Farms Can Cause Noise Problems Finds Study“ in: The Telegraph )28 January 2010(, https://www.tel-  V

 egraph.co.uk/news/earth/earthnews/7085086/Wind-farms-can-cause-noise-problems-finds-study.html; T. Kellner,

”How Loud is a Wind Turbine“ in: GE Reports )2 August 2014(, https://www.ge.com/reports/post/92442325225/

./how-loud-is-a-wind-turbine

ــل  ــتقام داخ ــات س ــارة إىل أّن التوربين ــدر اإلش ــن تج ــّية، ولك ــكنّية الرئيس ــق الس ــن المناط ــدًا م ــة ج قريب

ــة، ولديهــم  ــة، حيــث يعمــل الكثيــر مــن الســّكان المحلّييــن، ويقومــون بأنشــطة ترفيهّي األراضــي الزراعّي

المئــات مــن المنــازل الصغيــرة التــي يقضــون فيهــا أوقاتــاً طويلــة، مــا يعنــي أّنــه ســتكون هنــاك بالتأكيــد 

اضطرابــات ســمعّية مســتمرّة. 

ثالثــاً، مــن المعــروف عــن مــزارع الريــاح أّنهــا تســّبب »وميضــاً«.VI يحــدث ذلــك عندمــا تمــّر أشــعة 

ــدّوارة للتوربينــة، مســّببًة ظــالاًل متواتــرة أو وميضــاً.VII ومجــرد التعــرّض  الشــمس بيــن الشــفرات ال

ــاً، وخاّصــة لألشــخاص المعرّضيــن لنوبــات  بالحــّد األدنــى للوميــض، يمكــن أن يكــون مزعجــاً ومؤذي

الصــرع،VIII والمشــروع ســيتضّمن شــفرات دّوارة جديــدة وبحجــم أكبــر، والتــي وفقــاً لموقعهــا، يمكــن 

ــض  ــة، ويف بع ــات معين ــوم، يف أوق ــض يف الي ــن الومي ــة م ــاعة كامل ــل إىل س ــا يص ــّبب م أن تس

األماكــن الســكنّية.IX وهــذا األمــر، سيشــّكل مشــكلة، ويكــون مؤذيــاً )خــالل فصــل الشــتاء( للســّكان 

الذيــن يعيشــون حــول منطقــة المشــروع، بمــن فيهــم معظــم ســّكان قريــة مســعدة وجــزء مــن قريَتــي 

عيــن قنيــا ومجــدل شــمس. ويف الواقــع، شــّكلت مســألة الوميــض إحــدى أكبــر نقــاط الخــالف ضمــن 

X.الحكومــة اإلســرائيلّية حيــال المشــروع

وأخيــرًا، وباإلضافــة للتأثيــرات عــى اإلنســان، فــإّن مــزارع الريــاح تعــرّض الحيــاة البرّيــة للخطــر.XI ويف 

 ;J. Ryber et al., The Effects of Wind Power on Human Interests, Swedish Environmental Protection Agency )2013(, p. 33  VI

ــر 2018 ــد فــي 14 تشــرين األول/ُأكتوب ــر ميجي ــة مــع د. عوف مقابل

 Environmental Impacts of Wind-Energy Projects, National .2018 ــر ــد فــي 14 تشــرين األول/ُأكتوب ــر ميجي ــة مــع د. عوف VII   مقابل

 Research Council of the National Academies )2007(, p. 160-161; L. Gray, ”Shadow Flicker: Rotating Blades Can Cause

Headaches“ in: The Telegraph )17 March 2011(, https://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/8386273/Shad-

.ow-flicker-rotating-blades-can-cause-headaches.html

 Environmental Impacts of Wind-Energy Projects, National Research Council of the National Academies )2007(, p. 161;  VIII

 P. Schworm & D. Filipov, ”Flickering Shadows From Wind Turbines Draw Complaints“ in: the Boston Globe )5 April

2013(,  https://www.bostonglobe.com/metro/2013/04/04/turbine-flicker-effect-draws-complaints/UKgf7nOwM-

 Hm8CWAtZ47V5L/story.html; L. Gray, ”Shadow Flicker: Rotating Blades Can Cause Headaches“ in: The Telegraph )17

March 2011(, https://www.telegraph.co.uk/news/earth/earthnews/8386273/Shadow-flicker-rotating-blades-can-

.cause-headaches.html

IX   مقابلة مع د. عوفر ميجيد في 14 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

X   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 103.

 Dr. E. Arnett et al., Impacts of Wind Energy Facilities on Wildlife and Wildlife Habitat, The Wildlife Society )2007(; B.  XI

Wallheimer, ”Wind Turbines Killing More than Just Local Birds“ in: Science Daily )29 September 2016(, https://www.

sciencedaily.com/releases/2016/09/160929143808.htm; M. Mutchins, ”Wind Energy and Birds FAQ – Part 1: Under-

./standing the Threats“ in: BirdCalls )8 April 2017(, https://abcbirds.org/wind-energy-threatens-birds

https://www.bostonglobe.com/metro/2013/04/04/turbine-flicker-effect-draws-


في مهب الريح32استغالل طاقة الرياح في الجوالن المحتل 33

كانون ثاني ٢٠١٩المرصد - المركز العربي لحقوق اإلنسان في الجوالن المحتل

ــي،  ــور الكرك ــرة؛I فطي ــور المهاج ــة والطي ــور المحلّي ــن الطي ــواع م ــال أن ــاّص حي ــق خ ــك قل ــوالن، هنال الج

ــد  ــوالن.II وق ــة الج ــر يف منطق ــرة الخط ــن دائ ــع ضم ــا تق ــش، كلّه ــور، والخفافي ــور، الصق ــان، النس العقب

أظهــرت الدراســات، أّن توربينــات الريــاح يف إســرائيل تقتــل فعلّيــاً أعــدادًا مــن الطيــور أكثــر مــن المتوّقــع 

)17 طائــرًا ســنوّياً لــكّل توربينــة يف مزرعــة ›رامــات ســيرين‹، و 23 طائــرًا ســنوّياً يف مزرعــة جلبــوع(.III وهــذا 

األمــر قــد ســّبب قلقــاً حيــال المشــاريع يف جميــع أنحــاء الجــوالن المحتــّل ومناطــق أخــرى داخــل إســرائيل، 

حيــث تظافــرت جهــود جماعــات ومجتمعــات بيئّيــة لتحــّدي إنشــاء مــزارع الريــاح.IV وثّمــة مخــاوف إضافّيــة 

مــن أّن مــزارع الريــاح قــد تضــّر أيضــاً بالحيــاة البرّيــة يف أسســها البنيوّيــة، عــن طريــق تشــويش الَمواِطــن 

  V.الطبيعّيــة للحيوانــات؛ غيــر أّن األبحــاث التــي ُأجريــت حــول هــذه المســألة مــا زالــت غيــر كافيــة

وبــدون أدنــى شــّك، ســتكون للمشــروع يف الجــوالن، وال ســّيما بهــذا الحجــم الهائــل، آثــار صحّيــة ســلبّية 

عــى اإلنســان والحيــوان عــى حــّد ســواء. 

S. Gorodeisky, ”Greens Delay Israel’s Wind Energy Program“ in: Globes )23 January 2018(, https://en.globes.co.il/en/  I

.article-greens-delay-israels-wind-energy-program-1001220783; Interview with Dr. Ofer Megged on 14 October 2018

S. Gorodeisky, ”Greens Delay Israel’s Wind Energy Program“ in: Globes )23 January 2018(, https://en.globes.co.il/en/  II

.article-greens-delay-israels-wind-energy-program-1001220783; Interview with Dr. Ofer Megged on 14 October 2018

Z. Rinat, ”Wind Turbines in Israel Kill Many More Birds, Bats than Expected“ in Haaretz )20 December 2017(, https://  III

.www.haaretz.com/israel-news/wind-turbines-in-israel-kill-many-more-birds-bats-than-expected-1.5629170

 S. Udasin, ”Israeli Vulture Population on the Rise“ in: the;2018 ــر ــرين األول/ُأكتوب ــي 14 تش ــد ف ــر ميجي ــع د. عوف ــة م IV   مقابل

 Jerusalem Post )24 July 2017(, https://www.jpost.com/Israel-News/Israeli-vulture-population-on-the-rise-500603; Z.

Rinat, ”Wind Turbines in Israel Kill Many More Birds, Bats than Expected“ in: Haaretz )20 December 2017(, https://

 www.haaretz.com/israel-news/wind-turbines-in-israel-kill-many-more-birds-bats-than-expected-1.5629170; ”Israel

Cancels Wind Turbine Project to Spare a Rare Falcon“ in: Jewish Press )26 November 2017(, http://www.jewishpress.

 com/news/politics/israel-cancels-wind-turbines-project-to-spare-a-rare-falcon/2017/11/26/; S. Gorodeisky, ”Greens

Delay Israel’s Wind Energy Program“ in: Globes )23 January 2018(, https://en.globes.co.il/en/article-greens-delay-is-

raels-wind-energy-program-1001220783

 Dr. E. Arnett et al., Impacts of Wind Energy Facilities on Wildlife and Wildlife Habitat, The Wildlife Society )2007(, p.  V

.26-27; Interview with Dr. Ofer Megged on 14 October 2018

طيور تحلّق قرب توربينات الرياح. 

M. Nichols, How to Prevent Birds from Running into Operating Wind Turbines, Greentumble )2 May 2018(, https://greentumble.com/
.how-to-prevent-birds-from-running-into-operating-wind-turbines
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مخالفات شركة ›إنرجيكس‹ لمعايير 
المسؤولّية االجتماعّية للشركات 

تقــوم شــركة ›إنرجيكــس‹، أثنــاء دفعها بعجلة مشــروعها، بخــرق كّل معيار جوهرّي من معايير المســؤولّية 

االجتماعّيــة للشــركات )’CSR’(؛ فالمســؤولّية االجتماعّيــة للشــركات هــي مبــدأ ينطلق مــن أّن األعمــال التجارّية 

المســؤولة والتنظيــم الذاتــّي اإليجابــّي، يأخــذان بعيــن االعتبــار اآلثــار االجتماعّيــة والبيئّية خالل عملّيــة اّتخاذ 

ــا يــؤّدي إىل نمــّو إيجابــّي يف المجتمــع المحــّي واألعمــال.I والمســؤولّية االجتماعّيــة  القــرار يف الشــركات، مّم
II.للشــركات تغــدو، أكثــر فأكثــر، ُبعــداً أساســّياً يف الممارســة الفّعالة للشــركات

وقــد دمجــت معاييــر حقــوق اإلنســان نفســها ضمــن نطــاق المســؤولّية االجتماعّية للشــركات، عبــر العديد 

مــن المبــادرات الدولّيــة. ومــن أهــّم هــذه المبــادرات، االتفــاق العالمــّي لألمم المّتحــدة.III ينــّص االّتفاق عــى أّنه 

»يتعّيــن عــى الشــركات أن تدعــم وتحتــرم حمايــة حقــوق اإلنســان المتعــاَرف عليهــا دولّيــاً، وأن تحــرص عــى 

أاّل تكــون متواطئــة مــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان«.IV يف عــام 2011، تــّم اعتمــاد اّتفــاق المبــادئ التوجيهّيــة 

األكثــر شــموالً لألعمــال التجارّيــة وحقــوق اإلنســان.V وتدعــو المبــادئ التوجيهّيــة الشــركات أيضــاً إىل احتــرام 
VI.حقــوق اإلنســان، ومعالجــة اآلثــار الضــارّة ألنشــطتها عــى حقــوق اإلنســان

تســاعد المســتندات التكميلّيــة يف تعزيــز توجيهــات األّمــم المتحــدة هــذه. ولعــّل مصــدر أقــدم مجموعــة 

مــن المبــادئ التــي تتبنـّـى أفضــل ممارســات المســؤولّية االجتماعّيــة للشــركات، والتــي تــّم تعميمهــا ألوّل مــرّة 

 M. Doucin, Corporate Social Responsibility: Private Regulation is Not Enough, International Finance Corporation   I

.)2011(, p. 8

 R. Robins, ”Does Corporate Social Responsibility Increase Profits?“ in: Business Ethics: The Magazine of Corporate   II

Responsibility )5 May 2015(, http://business-ethics.com/2015/05/05/does-corporate-social-responsibility-in-

./crease-profits

.)https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles )last visited 26/11/2018  III

.)https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles )last visited 26/11/2018  IV

 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ”Protect, Respect and Remedy“  V

.)framework, United Nations )2011

 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ”Protect, Respect and Remedy“  VI

.framework, United Nations )2011(, p. 13

يف عــام 1976، هــي المبــادئ التوجيهّيــة لمنظمــة التعــاون والتنمية يف الميــدان االقتصــادّي )’OECD’( التي 

ــد المبــادئ التوجيهّيــة بأّنــه يتحّتــم عــى الشــركات احتــرام  وضعتهــا للمؤسســات متعــّددة الجنســّيات.VII تؤكِّ

الحقــوق اإلنســانّية لجميــع األشــخاص الذيــن تأّثــروا بأعمــال تلــك الشــركات.VIII كمــا تشــمل المبــادئ التوجيهّية 

معاييــر عــدم التمّييــز والدعــوة للتعامــل الُمنِصــف.IX وقــد كــّررت وثائــق إقليمّيــة وحكومّيــة دولّيــة أخــرى هذه 
X.المبادئ

ــؤولّية  ــر المس ــل لمعايي ــا الكام ــرت تجاهله ــد أظه ــوالن، فق ــس‹ يف الج ــركة ›إنرجيك ــات ش ــا ممارس أم

االجتماعّيــة للشــركات، بــل وأظهــرت العــداء تجــاه تلــك المعاييــر. وقــد قــام ممثلــو ›إنرجيكــس‹ باالعتــداء عــى 

ــوا ذلــك مــن خــالل التمييــز الســافر ضــد ســورّيي الجــوالن،  حقــوق اإلنســان األساســّية لســوريي الجــوالن. فعل

واســتغالل الملكّيــات الخاّصــة مــن خــالل التالعــب واالحتيــال عــى أصحــاب األراضــي، إىل جانب شــبهات بالتورّط 

يف الفســاد.

أ.    سياسة التمّييز

خــالل دفــع شــركة ›إنرجيكــس‹ بعجلــة مشــروعها، مارســت تمّييــزًا مســتمّرًا بحــّق ســورّيي الجــوالن. إّن 

ــة لألمــم  ــادئ التوجيهّي ــدويّل لحقــوق اإلنســان، والمب ــون ال ــز، منصــوص عليــه يف القان ــدأ عــدم التمّيي مب

ــة  ــة للشــركات الخاّصــة بمنظمــة التعــاون والتنمّي ــة للمســؤولّية االجتماعّي المّتحــدة، والمبــادئ التوجيهّي

يف الميــدان االقتصــادّي )’XI.)’OECD ويف الواقــع، فــإّن مبــدأ عــدم التمييــز هــو أحــد العناصــر األساســّية يف 

 .)OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Organisation for Economic Co-operation and Development )2008  VII

 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Organisation for Economic Co-operation and Development )2008(, p.  VIII

.14, 22

 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Organisation for Economic Co-operation and Development )2008(, p.  IX

.14, 17, 22

J. Lozano & M. Prandi, Corporate Social Responsibility and Human Rights in R. Mullerat, Corporate Social Responsibil-  X

.ity: The Corporate Governance of the 21st Century )2015(, p. 187

United Nations General Assembly, The Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, G.A. Res. 217A)I-  XI

 II(, Art. 2, 7; United Nations General Assembly, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16

 December 1966, G.A. Res. 2200A )XXI(, Art. 2)2(; United Nations General Assembly, International Covenant on Civil

and Political Rights, 16 December 1966, G.A. Res. 2200A )XXI(, Art. 4, 20)2(; United Nations General Assembly, Inter-

 national Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 21 December 1965, G.A. Res. 2106 )XX(,

.Art. 2)1(, 5
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I.سيادة القانون وحقوق اإلنسان

هــذا المشــروع، يف جوهــره، هــو مشــروع تمييــزّي. وهــو يرتكــز عــى اعتقــاد شــركة ›إنرجيكــس‹ بــأّن 

بوســعها أن تفعــل مــا تشــاء، وبســهولة، بســورّيي الجــوالن وبأراضيهــم. هــذا االعتقــاد، ينبــع مــن حقيقــة أّن 

المجتمعــات المحلّيــة يف الجــوالن ليــس لديهــا فعلّيــاً أي دعــم حكومــّي، وتواجه صراعــاً اقتصادّيــاً أكبر بكثير 

ممــا يواجهــه اإلســرائيلّيون، بســبب السياســات التمييزّيــة المرتكــزة عــى االحتــالل.II لقــد مــّرت عقــود مليئــة 

بمبــادرات إســرائيلّية تمييزّيــة صريحــة، اســُتخدمت لترســيخ االحتــالل اإلســرائيّي، كان مــن شــأنها تعطيــل 

االزدهــار االقتصــادّي لســورّيي الجــوالن، وخاّصــة يف قطــاع الزراعــة.III وقــد أّدى ذلــك إىل تضييــق الخنــاق، 

ــريعة  ــة الس ــب المالّي ــرض المكاس ــن ع ــل م ــا جع ــدة،IV مّم ــرق عدي ــوالن وبط ــورّيي الج ــى س ــاً، ع اقتصادّي

عليهــم، أكثــر إغــراًء لهــم مــن نظرائهــم اإلســرائيلّيين الذيــن رفضــوا إنشــاء مــزارع ريــاح عــى أراضيهــم. ويف 

حقيقــة األمــر، فــإّن المشــروع لــن يدفــع ألصحــاب األراضــي مــن ســورّيي الجــوالن إال حــوايل واحــد بالمئــة مــن 

ــأّن المشــاريع المشــابهة يف إســرائيل أو المســتوطنات اإلســرائيلّية، قــد عرضــت  أرباحــه، يف حيــن يقــال ب

ــرى  ــروع يف الق ــاء المش ــإّن إنش ــايل، ف ــبة.V وبالت ــذه النس ــاف ه ــبعة أضع ــة أو س ــل إىل خمس ــا يص ــَع م دف

ــن  ــج ع ــّي لســورّيي الجــوالن، النات ــدم االســتقرار االقتصــادّي والقانون ــث يســتغّل ع ــم بحي الســورّية، مصّم

سياســات مرتكــزة عــى االحتــالل، تمــاِرس التمّييــز ضّدهــم عــى أســاس خلفيتهــم اإلثنّيــة وأصولهــم القومّيــة.

هــذا التمييــز الــذي يســتهدف األراضــي الســورّية، بــدا واضحــاً أكثــر خــالل اجتمــاع المؤسســات التابعــة 

للحكومــة اإلســرائيلّية األخيــر الــذي ناقــش مســألة المضــّي ُقدمــاً يف المشــروع؛ فخــالل االجتمــاع، الــذي ُعقــد 

ــة  ــت الخط ــا إذا كان ــأن م ــاوف بش ــن المخ ــتمّر ع ــكل مس ــراب بش ــّم اإلع ــو 2018، ت ــخ 30 تموز/يولي بتاري

ــت ›إنرجيكــس‹ عــى  ــد واظب ــالل.VI وق ــا ســلطات االحت ــي تســيطر عليه ســتأتي عــى حســاب األراضــي الت

 https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/human-rights/equality-and-non-discrimination/ )last visited   I

.)27/11/2018

II   مقابلة مع إميل مسعود في 3 تشرين األول/ُأكتوبر 2018؛ مقابلة مع بهجت بريك في 17 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

 L. Barella, Uprooted: Struggles of Syrian Farmers in the Occupied Syrian Golan in: Forgotten Occupation – Life in the  III

 Syrian Golan after 50 Year of Israeli Occupation, Al-Marsad – Arab Human Rights Centre in Golan Heights )2018(, p.

 .51-63

 L. Barella, Uprooted: Struggles of Syrian Farmers in the Occupied Syrian Golan in: Forgotten Occupation – Life in the  IV

 Syrian Golan after 50 Year of Israeli Occupation, Al-Marsad – Arab Human Rights Centre in Golan Heights )2018(, p.

.51-63

V   مقابلــة مــع محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع د. عوفــر ميجيــد 

فــي 14 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

VI   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص.102، 130، 132.

 VII.تهدئــة هــذه المخــاوف، وأصــّرت عــى أّن المشــروع لــن يؤّثــر عــى األراضــي التــي تســيطر عليهــا إســرائيل

ولــم يــوَل ســوى اهتمــام ضئيــل للغايــة لكيفّيــة رؤيــة ســورّيي الجــوالن للخّطــة، وتأثيراتهــا المحتملــة عــى 

أراضيهــم. 

قبــل المضــّي بالمشــروع نحــو مراحــل الموافقــة النهائّيــة، رفضــت عــدة مســتوطنات ومجتمعــات محلّية 

 VIII.إســرائيلّية مشــاريع مــزارع ريــاح مماثلــة، كان حجمهــا معقــواًل بدرجــة أكبر بالنســبة للمناطق المحيطــة بها

ويف الواقــع، يؤّكــد موقــع اإلنترنــت الخــاّص بإحــدى المســتوطنات اإلســرائيلّية، أّن مشــروع مزرعــة الريــاح 

الخــاّص بمنطقــة الجــوالن لــن يكــون قــرب المســتوطنات اإلســرائيلّية، وأّن الموافقــة عــى المشــروع لــم 

تتــّم إاّل بعــد إبعــاد شــركة ›إنرجيكــس‹ لتوربيناتهــا التــي كان مخطــط لهــا، بعيــدًا عــن مســتوطنة نمــرود 

)التــي تقــع بيــن مجــدل شــمس ومســعدة وعيــن قنيــا(، لتصبــح أقــرب إىل القــرى الســورية.IX مــن الواضــح أّن 

وجهــات نظــر المســتوطنات والمســتوطنين اإلســرائيليّين ورفاهيتهــم تؤخــذ بعيــن االعتبــار بشــكل جــدّي، 

أمــا وجهــات نظــر الســورّيين وصّحتهــم وســالمتهم، فهــي ليســت بــذات األهمّيــة. 

إّن نّيــة شــركة ›إنرجيكــس‹ التمييزّيــة واضحــة، ولكــن، حّتــى إْن لــم تكــن تلــك النّيــة موجــودة، فــإّن 

ــة التــي تنتهجهــا  ــة للشــركات تفــرض عــى األخيــرة عــدم دعــم السياســات التمييزّي المســؤولّية االجتماعّي

الدولــة، والتــي تنتهــك المعاييــر الدولّيــة لحقــوق اإلنســان.X ومــن خــالل تنفيــذ المشــروع عــى أراضي ســورّيي 

الجــوالن، والســعي للحصــول عــى الموافقــة والشــرعّية مــن خــالل المخطــط التنظيمــّي اإلســرائيّي، فــإّن 

›إنرجيكــس‹ تغــدو متواطئــة يف انتهــاك حقــوق اإلنســان التــي ينتهجهــا االحتــالل اإلســرائيّي غيــر القانونــّي 

  XII!وعنــد مواجهــة شــركة ›إنرجيكــس‹ بذلــك، فهــي ال تملــك أي رّد XI.للجــوالن

VII   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالية لدولة إسرائيل )30 تموز/يوليو 2018(، ص. 102.

 Z. Rinat, ”Residents in Northern Israel Campaign Against Plan to Stop Wind Turbines“ in: Haaretz )7 August 2017(,   VIII

https://www.haaretz.com/israel-news/residents-in-northern-israel-campaign-against-plan-to-set-up-wind-tur-

 bines-1.5440731; M. Kushnir-Stroumtze, ”Residents in the North Do Not Want Wind Turbines Near their Homes“ in:

.Mynet )30 January 2018(, http://mynetholon.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F/257869

.)https://www.golan.org.il/magazine/july2017/grrenwind/ )last visited 27/11/2018  IX

 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ”Protect, Respect and Remedy“  X

 framework, United Nations )2011(, p. 13; OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Organisation for Economic

.Co-operation and Development )2008(, p. 14

 United Nations Security Council, 17 December 1981, S.C. Res. 497; Dr. Ray Murphy et al., Forgotten Occupation – Life  XI

 in the Syrian Golan after 50 Year of Israeli Occupation, Al-Marsad – Arab Human Rights Centre in the Golan Heights

.))2018

XII   لقاء مع مدير أحد مشاريع ›إنرجيكس‹، طلب أن يبقى اسمه مجهواًل، في 5 كانون األول/ديسمبر 2018. 
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كانون ثاني ٢٠١٩المرصد - المركز العربي لحقوق اإلنسان في الجوالن المحتل

تكشــف أفعــال شــركة ›إنرجيكــس‹ أّنهــا اســتهدفت المجتمــع المحــّي الســورّي، بســبب التمييــز 

ــس‹  ــا أّن ›إنرجيك ــاً. كم ــّياً واجتماعّي ــاًّ وسياس ــوالن اقتصادي ــورّيي الج ــش س ــذي أّدى إىل تهمي ــّي ال المنهج

تدعــم، عالنّيــًة، االحتــالل اإلســرائيّي غيــر القانونــّي والتمييــزّي للجــوالن. وبالتــايل، فإّنهــا تنتهــك، بشــكل 

ــركات.  ــة للش ــؤولّية االجتماعّي ــر المس ــة يف معايي ــز المتضّمن ــدم التميي ــر ع ــر، معايي مباش

الفتة ›إنرجيكس‹ فوق مكتب الشركة في قرية مجدل شمس. ) من أرشف المرصد(

ب.      الصفقات غير الُمنِصفة والفساد الُمْحَتَمل

لقــد قامــت شــركة ›إنرجيكــس‹ بانتهــاك معاييــر المســؤولّية االجتماعّيــة للشــركات أكثــر فأكثــر، عبــر 

قيامهــا باالحتيــال والتالعــب وعقــد الصفقــات غيــر الُمنِصفــة التــي قــد ترقــى حــّد الفســاد، مــن أجــل اســتغالل 

ــات الخاّصــة ألصحــاب األراضــي الســورّيين. ينــّص إعــالن األمــم المّتحــدة لحقــوق اإلنســان عــى أّن  الُملكّي

ــد وثائــق  ــفاً.«I وتؤّك ــد أّي إنســان مــن ُملكيتــه تعّس ــه »ال يجــوز تجري ّــك«، وأّن ــكّل إنســان الحــّق بالتمل »ل

إضافّيــة لحقــوق اإلنســان حــّق المــرء يف التملـّـك، وعــدم تجريــده مــن ممتلكاتــه عــن طريــق إجــراءات جائــرة 

  II.أو غيــر ُمنِصفــة

 United Nations General Assembly, The Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, G.A. Res. 217A)III(,  I

.Art. 17

 United Nations General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, G.A. Res.  II

 2200A )XXI(, Art. 4, 20)2(, Art. 17; United Nations General Assembly, International Convention on the Elimination of All

 Forms of Racial Discrimination, 21 December 1965, G.A. Res. 2106 )XX(, Art. 5)d()v(; United Nations General Assembly,

.)United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 September 2007, G.A. Res. 61/295, Art. 26)1

كمــا أنَّ معاييــر المســؤولّية االجتماعّيــة للشــركات تطالــب بشــكل مباشــر بالتعامــل الُمنِصــف؛ فعــى 

ــة أو حــاالت إغفــال  ــة الشــركات إىل »عــدم تقديــم عــروض بيانّي ــادئ التوجيهّي ســبيل المثــال، تدعــو المب

ــر  ــة أو غي ــة أو احتيالّي ــة أو مضلّل ــرى خادع ــات أخ ــراط يف أّي ممارس ــدم االنخ ــات، وع ــات يف البيان معلوم

ُمنِصفــة.«III وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإّن المبــادئ التوجيهّيــة،IV إىل جانــب “االتفــاق”،V تمنــع الفســاد بــكّل 

أشــكاله. 

وقــد قامــت شــركة ›إنرجيكــس‹، بمســاعدة متعاونيــن محلّييــن، بالتالعب بأصحــاب األراضــي وتضليلهم 

باســتمرار، للســيطرة عــى ُملكّياتهــم واســتغاللها مــن خــالل الخــداع واألكاذيــب واالحتيــال والصفقــات غيــر 

الُمنِصفــة. ويعتقــد كثيــرون بــأّن ›إنرجيكــس‹ قِدَمــت إىل الجــوالن، جزّئيــاً عــى األقــّل، لشــعورها أّنــه يمكــن 

لهــا اســتغالل أصحــاب األراضــي الســورّيين بســهولة.VI وقــد نجحــت ›إنرجيكــس‹ بالتالعــب بأصحــاب األراضــي 

واســتغاللهم بطــرق عديــدة، منهــا: )1( تعييــن طاقــم مــن “الوســطاء المحلّييــن« مّمــن لديهــم نفــوذ 

اجتماعــّي ودينــّي، ودفــع مبالــغ كبيــرة لهــم لقــاء ترويجهــم للمشــروع؛VII )2( كســب وّد شــخصيات اجتماعّيــة 

ــن الدعــم للمشــروع؛VIII )3( دعــم فريــق كــرة قــدم محــّي وتوزيــع منــح دراســّية، لمــرّة  ذات تأثيــر كــي تؤّم

واحــدة، لطــالب مــن القــرى الســورّية لتحســين صورتهــا يف المجتمــع المحلـّـي؛IX )4( تقديــم عــروض لبعــض 

األصــوات الناقــدة مــن التعاونيــات الزراعّيــة، بدفــع مبالــغ كبيــرة عــى دفعــة واحــدة مقابــل التوّقــف عــن 

الطعــن بالمشــروع؛X )5( إبــرام اتفاقــات مجزّيــة مــع مواقــع إعــالم محلّيــة مقابــل »إعالنــات«، كــي ال تنشــر 

 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Organisation for Economic Co-operation and Development )2000(, p.  III

.14, 17-18, 22

 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, Organisation for Economic Co-operation and Development )2000(, p.  IV

.21

.)https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles )last visited 28/11/2018  V

VI   مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع بهجــت بريــك فــي 17 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة 

ــر 2018. ــرين األول/ُأكتوب ــي 2 تش ــواًل ف ــمه مجه ــى اس ــب أن يبق ــمس طل ــدل ش ــن مج ــي م ــع محام م

VII   مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــوا إبقــاء اســَميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 

1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع بهجــت بريــك فــي 17 تشــرين 

ــر 2018. األول/ُأكتوب

VIII   مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــوا إبقــاء اســَميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 

1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع بهجــت بريــك فــي 17 تشــرين 

األول/ُأكتوبــر 2018. مقابلــة مــع محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

IX   مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــوا إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 

1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع بهجــت بريــك فــي 17 تشــرين 

األول/ُأكتوبــر 2018. مقابلــة مــع محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

X   مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــوا إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع بهجــت بريــك فــي 

17 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.
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تلــك المواقــع أّي شــيء ســلبّي عــن المشــروع؛I )6( عــرض مبالــغ ســهلة وســريعة عــى المزارعيــن، كــي يوّقعــوا 

II.عقــودًا تمنــح ›إنرجيكــس‹ حقوقــاً شــاملة، غيــر ُمنِصفــة وجائــرة، عــى أراضيهــم

ــادرة  ــه مب ــى أّن ــل، ع ِّ ــكل مضل ــروع بش ــا للمش ــاء عرضه ــذا، يف أثن ــل كّل ه ــس‹ بفع ــت ›إنرجيك قام

تنميــة ضخمــة ســتفيد المنطقــة،III ولــم تقــّر أبــدًا بــكل المخاطــر والمشــاكل التــي ســتنتج عنــه. وقــد قّدمــت 

›إنرجيكــس‹، يف الوثائــق وبيانــات االجتماعــات العامــة، اّدعــاءات ال حصــر لهــا، ثبــت أّنهــا زائفــة، منهــا عــى 

ــات  ســبيل المثــال ال الحصــر: )1( المجتمــع الســورّي المحــّي داعــم إلنشــاء المشــروع؛ )2( ســتكون التوربين

بعيــدة بمــا يكفــي عــن القــرى الســورية، بحيــث لــن يكــون لهــا أّي آثــار صحّيــة عــى المجتمــع المحــّي؛ )3( 

 IV.المشــروع لــن يؤّثــر عــى توّســع القــرى الســورّية؛ و)4( المشــروع قــد حصــل عــى موافقــة الجيش اإلســرائيّي

وعليــه، فــإّن شــركة ›إنرجيكــس‹ تلجــأ إىل تزييــف الحقائــق مــن أجــل تمريــر مشــروعها.

تبــدو ممارســات ›إنرجيكــس‹ الملتويــة، مدروســة بهــدف اســتغالل ســورّيي الجــوالن لهــدف واحــد ووحيد 

هــو تحقيــق ثــروة لنفســها، بغــض النظــر عــن تأثيرهــا عــى الجــوالن ومواطنيــه الســورّيين. وبتصرفهــا 

ــرام  ــة خبيثــة إلب ــَعت بطريقــة احتيالّي ــات األفــراد، وَس هــذا، قامــت هــذه  الشــركة  بانتهــاك حقــوق ُملكّي

V.صفقــات غيــر ُمنِصفــة، لكنّهــا ُمربحــة لهــا عــى حســاب ســورّيي الجــوالن

إنَّ صفقــات ›إنرجيكــس‹ التــي عقدتهــا مــن أجــل المضــّي بالمشــروع، ليســت غيــر ُمنِصفــة فحســب، 

بــل إّنهــا ُتحــال إىل فســاد ُمحَتَمــل. ووفقــاً الّدعــاء عامــوس روديــن، فــإّن دوائــر مــن الحكومــة اإلســرائيلية 

وشــركة ›إنرجيكــس‹ تبــدوان مترابطتيــن بشــكل ُمشــين؛VI عــى ســبيل المثــال، يبــدو أّن المشــروع لــم ُيعرض 

ــط  ــة التخطي ــدم إشــراك لجن ــة، وهــذا هــو الســبب بع ــر الحكومّي ــل الدوائ ــة الصحيحــة داخ ــق التراتبّي وف

والبنــاء، التــي كان يترأّســها روديــن، بالمشــروع منــذ البدايــة، كمــا كان مفترضــاً.VII ومــن المســائل األخــرى 

الُمقلقــة، أّن الدولــة تبــدو وكأّنهــا تنخــرط بشــكل مباشــر يف محاولــة الدفــع بعجلــة المشــروع، عبــر مناقشــته 

I   مقابلة مع محامي من مجدل شمس طلب أن يبقى اسمه مجهواًل في 2 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

II   مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع 

ــر 2018. ــي 2 تشــرين األول/ُأكتوب ــواًل ف ــى اســمه مجه ــب أن يبق ــن مجــدل شــمس طل ــي م محام

ــة  ــدودة للطاق ــس‹ المح ــركة ›إنرجيك ــة، ش ــات العام ــة االتجاه ــوالن، دراس ــن الج ــمالية م ــة الش ــاح: المنطق ــات الري ــات توربين III   مخطط

المتجــددة )2017(؛ َنــّص، جلســة منعقــدة بكامــل األعضــاء 12/2018، وزارة الماليــة لدولــة إســرائيل )30 تموز/يوليــو 2018(، ص. -100

.102

IV   لقاء مع مدير أحد مشاريع ›إنرجيكس‹، طلب أن يبقى اسمه مجهواًل، في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.

V   مقابلة مع نبيه الحلبي في 1 تشرين األول/ُأكتوبر 2018.

VI   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.

VII   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.

مــع ســلطات دينّيــة محلّيــة ُبغيــة ضمــان دعمهــا.VIII هــذه المعطيــات الُمقلقــة تجعــل حتــى روديــن، وهــو 

موظــف حكومــّي يف إســرائيل منــذ عقــود ومــواٍل للدولــة، يعتقــد بإمكانّيــة إخضــاع هــذا المشــروع للتحقيــق 

ــإّن  ــة للشــركات، ف ــن منظــور المســؤولّية االجتماعّي ــرائيل.IX وم ــون يف إس ــاذ القان ــلطات إنف ــل س ــن قب م

ممارسات الفساد المحتملة هذه تبقى مقلقة للغاية. 

مزرعــة ريــاح فــي الجــوالن )وهــي الوحيــدة فــي الجــوالن( ُقــرب القنيطــرة. هــذه التوربينــات، يصــل ارتفــاع محــور كل منهــا لحوالــي 30 متــرًا. وتوربينــات 
المشــروع، يصــل ارتفــاع محــور كل منهــا لحوالــي 125 متــرًا.  ) مــن أرشــف المرصــد(

VIII   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018. 

IX   مقابلة مع عاموس رودين في 5 كانون األول/ديسمبر 2018.
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االحتالل االقتصادّي من خالل
شركة ›إنرجيكس‹

ــرق،  ــّدة ط ــدويّل بع ــون ال ــك القان ــس‹ تنته ــا ›إنرجيك ــي وضعته ــاح الت ــة الري ــة مزرع إّن خّط

المشــروع  ليــس  المشــروع  وهــذا  للجــوالن.  القانونــّي  غيــر  إســرائيل  احتــالل  دعمهــا  خــالل  مــن 

أعمــال  الــدويّل، وإنمــا يحمــل خصائــص مشــتركة مــع شــركات  القانــون  الــذي ينتهــك  الوحيــد 

الــدويل.  القانــون  تنتهــك  وكلّهــا  الجــوالن،  يف  المســتوطنات 

لالحتــالل  المنطقــة  خضــوع  بحكــم  الجــوالن،  عــى  الــدويّل  اإلنســانّي  القانــون  ينطبــق 

بالمعاهــدات  يسترشــد  الــدويّل،  اإلنســانّي  القانــون  وبضمنــه  الــدويّل،  والقانــون   I اإلســرائيّي.

التشــريع  والممارســات؛  السياســات  الجمــارك،  للــدول،  العســكرّية  اإلرشــادات  ُكَتيِّبــات  الدولّيــة؛ 

 

II القانونــّي الــدويّل والمحــّي؛ والقــرارات والوثائــق الصــادرة عــن الهيئــات الحكومّيــة الدولّيــة.

ــون  ــس‹ للقان ــركة ›إنرجيك ــرائيل وش ــاكات إس ــل انته ــاس لتحلي ــة أس ــادر بمثاب ــذه المص ــون ه وتك

الــدويّل يف الجــوالن. 

تعمــل ›إنرجيكــس‹، أثنــاء المضــّي يف مشــروعها، عــى اتّبــاع األنظمــة اإلســرائيلّية، والســعي 

الكهربــاء  بشــبكة  الطاقــة  مــن  إنتاجهــا  ربــط  ومحاولــة  إســرائيلّية،  تراخيــص  عــى  للحصــول 

ُمدرجــة  شــركة  هــي  ›إنرجيكــس‹  III وشــركة  الدولــة. لكامــل  الكهربــاء  تــزّود  التــي  اإلســرائيلّية، 

 IV إلســرائيل. الرئيســية  البورصــة  يف  أســهمها  تــداول  ويتــّم  إســرائيل،  يف  الشــركات  ِســجّل  يف 

وتقــوم ›إنرجيكــس‹ بالدفــع بخّطتهــا ُقُدمــاً عــى أّنهــا خّطــة عمــل “وطنّيــة”، مّمــا يســمح لهــا 

V ويبــدو أّن المشــروع قــد  باســتخدام األدوات التــي ترعاهــا الدولــة مــن أجــل إكمــال المشــروع.

إنتــاج طاقــة  زيــادة  إىل  تدعــو  التــي  اإلســرائيلّية  الحكومــة  لمبــادرات  مباشــرة  اســتجابة  جــاء 

 United Nations Security Council, 17 December 1981, S.C. Res. 497; United Nations General Assembly, The Occupied  I

 .Syrian Golan, 6 December 2016, G.A. Res. 71/99

.)https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/src )last visited 28/11/2018  II

III   التقرير الدوري لعام 2017، شركة ›إنرجيكس‹ المحدودة للطاقة المتجددة )2017(، ص. 17-18.

IV   تقرير فصلي للفترة التي انتهت في 31 آذار/مارس 2018، شركة ›إنرجيكس‹المحدودة للطاقة المتجددة )2017(، ص. 1.

V   َنّص، جلسة منعقدة بكامل األعضاء 12/2018، وزارة المالّية لدولة إسرائيل )30 يوليو/تموز 2018(، ص. 96-153.

VI زد عــى ذلــك، أّن ›إنرجيكــس‹ تتلّقــى الدعــم والتشــجيع المباشــر وغيــر القانونــّي مــن  الريــاح.

ــد، عــى أقــّل تقديــر، متواطئــة مع  وبالتــايل، فإّنهــا ُتعَّ
 

VII.الحكومــة اإلســرائيلّية للمضــّي يف تنفيــذ المشــروع

احتــالل إســرائيل للجــوالن. وبكلمــات أكثــر واقعّيــة، ›إنرجيكــس‹ هــي أداة يف يــد إســرائيل لترســيخ احتاللهــا 

ــات  ــن ممارس ــق بي ــاط الوثي ــار االرتب ــى إظه ــر ع ــذا التقري ــز ه ــدويّل. يرّك ــون ال ــر للقان ــا المباش وانتهاكه

الــذي  الحكومــّي  والدعــم  ›إنرجيكــس‹، 

االنتهــاكات  تحليــل  بهــدف  تتلقــاه 

للمشــروع.  القانونّيــة 

أداة  بوصفــه  المشــروع،  هــذا 

إســرائيلية لترســيخ االحتــالل، يتحــدى 

ــون  ــادئ القان ــن مب ــن أساســيين م مبدأي

والتدميــر  النهــب  حظــر   )1( الــدويّل: 

والتالعــب و/أو تغييــر معالــم األراضــي 

اإلنســان يف تقريــر  المحتلّــة؛ )2( حــّق 

أرضــه.  مصيــره عــى 

ــدة  ــي الوحي ــوالن )وه ــي الج ــاح ف ــة ري ــاح بمزرع ــة ري توربين
فــي الجــوالن( ُقــرب القنيطــرة. هــذه التوربينــة، يصــل ارتفــاع 
محورهــا لحوالــي 30 متــرًا. وتوربينــات المشــروع، يصــل ارتفاع 

محــور كل منهــا لحوالــي 125 متــرًا. ) مــن أرشــف المرصــد(

S. Udasin, ”Israel’s Wind In- التقريــر الــدوري لعــام 2017، شــركة ›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاقــة المتجــّددة )2017(، ص. 44؛   VI

dustry is Blowing in a Positive Direction Despite the Challenges“ in: The Jerusalem Post )30 October 2015(, https://

www.jpost.com/Business-and-Innovation/Environment/Israels-wind-industry-is-blowing-in-a-positive-direction-de-

.spite-the-challenges-430541

VII   مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع 

ــون األول/ديســمبر 2018. ــن فــي 5 كان عامــوس رودي
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أ.     انتهاك قواعد االنتفاع

ــه يســاعد إســرائيل عــى تجــاوز دورهــا يف حــّق  هــذا المشــروع ينتهــك القانــون اإلنســانّي الــدويّل، ألّن

االنتفــاع. تنــّص اتفاقّيــة الهــاي الرابعــة، المتعلّقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البرّيــة )»قواعــد الهــاي«(، 

ــذا  ــع«.I وه ــؤول إدارّي ومنتف ــوى مس ــالل س ــة االحت ــر دول ــه “ال ُتعتب ــى أّن ــاّدة 55، ع ــام 1907، يف الم لع

يعنــي أّنــه ُيمكــن للدولــة أن تنــال الحيــازة، وتتمّتــع بـــ »ثمــار« األرض المحتلـّـة لتغطيــة نفقــات االحتــالل، 

لكــن ال يمكنهــا توظيــف إمكانّيــات ومــوارد األرض المحتلـّـة يف خدمــة اقتصادهــا المحــّي، وال يمكنهــا أن 

تحصــل عــى ]حــّق[ الُملكّيــة.II وعــالوة عــى ذلــك، تلتــزم دولــة االحتــالل بحمايــة مــوارد المنطقــة المحتلـّـة، 

III.وال يمكنهــا أن تقلـّـص مــن قيمتهــا

ــذي ُيمكــن أن  ــدويّل يف تأويلهــم للمــدى ال ــن بالقانــون ال عــى الرغــم مــن اختــالف العلمــاء المختصّي

ــإّن  ــن،IV ف ــم كمنتفعي ــاء ضمــن حــدود صفته ــع البق ــة، م ــوارد الطبيعّي ّــون يف اســتغالل الم ــه المحتل يصل

المدرســة الفكرّيــة البــارزة بهــذا الشــأن، تحــرّم بشــكل قاطــع ممارســتين اثنتيــن: )1( تغييــر معالــم األرض 

المحتلـّـة و/أو اإلفــراط يف اســتخدامها بحيــث يتغيــر الطابــع الدائــم للمنطقــة؛V و)2( اســتخدام مــوارد األرض 

المحتلـّـة إلفــادة دولــة االحتــالل، بــداًل مــن الحفــاظ عــى الفصــل التــاّم للمنطقــة المحتلـّـة عــن اقتصــاد دولــة 

االحتــالل.VI ومــن هنــا، فــإّن المشــروع مخالــف للقانــون الــدويّل، ألنه ينتهــك قوانيــن االنتفاع.

.Hague Convention )IV( Respecting the Laws and Customs of War on Land, 18 October 1907, Art. 55  I

 United States: Department of State Memorandum of Law on Israel’s Right to Develop New Oil Fields in Sinai and the“  II

 Gulf of Suez“ in: International Legal Materials, Vol. 16, No. 3 )1977(, p. 736-737; G. Abouali, ”Natural Resources under

 Occupation: The Status of Palestinian Water under International Law“ in: Pace International Law Review, Vol. 10, Issue

.2 )1998(, p. 467

 Y. Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction  III

.with International Human Rights Law )2009(, p. 197

For discussion to the contrary of the views espoused here see: V. Koutroulis, ”The Application of International Human-  IV

 itarian Law and International Human Rights Law in Situation of Prolonged Occupation: Only a Matter of Time?“ in:

.International Review of the Red Cross, Vol. 94, Issue 885 )2012(, p. 179-186

 Israeli Settlement in the Occupied Territories as a Violation of Human Rights: Legal and Conceptual Aspects )1997(, p.  V

 20-22; ”United States: Department of State Memorandum of Law on Israel’s Right to Develop New Oil Fields in Sinai

 .and the Gulf of Suez“ in: International Legal Materials, Vol. 16, No. 3 )1977(, p. 742-746

 J. W. van Gelder and H. Kroes, UK Economic Links with Israeli Settlements in occupied Palestinian Territory, Profundo  VI

 )2009(, pg. 4; ”United States: Department of State Memorandum of Law on Israel’s Right to Develop New Oil Fields in

.Sinai and the Gulf of Suez“ in: International Legal Materials, Vol. 16, No. 3 )1977(, p. 742-746

1.  تغيير طابع األراضي المحتلّة وتخريبها

ــة،  ــا الدول ــة اســتغالل ترعاه ــيقود إىل حال ــه س ــدويّل، ألّن ــون ال ــك القان إّن مشــروع ›إنرجيكــس‹ ينته

ــاّدة 55 مــن قواعــد الهــاي تحــرّم  ــاع؛ فالم ــن االنتف ــا يتناقــض مــع قواني ّــة بم وإىل نهــب األراضــي المحتل

اإلفــراط يف اســتخدام األراضــي المحتلـّـة، حيــث إّن دولــة االحتــالل تعتبــر بمثابــة مســؤول إدارّي ومنتفــع 

مــن المؤسســات والمبانــي العمومّيــة والغابــات واألراضــي الزراعّيــة والتــي تملكهــا الدولــة المعاديــة والتــي 

ــكات وإدارتهــا وفقــا لقواعــد  ــة هــذه الممتل ــد الواقــع تحــت االحتــالل. وينبغــي عليهــا صيان توجــد يف البل

االنتفــاع.VII وبالمثــل، فــإّن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنــّص بشــكل واضــح وصريــح عــى حظــر تدميــر أّيــة 

ــام بمثــل هــذا  ــا الضــرورة العســكرّية القي ــة، إاّل يف الحــاالت التــي تســتدعي فيه ــة أو عاّم ــكات خاّص ممتل

IX.وكلتــا هاتيــن المعاهدتيــن تحرّمــان النهــب عــى نحــو ال لبــس فيــه VIII.التدميــر

تكــّرر الوثائــق القانونّيــة الدولّيــة التكميلّيــة أّنــه ال يمكــن لدولــة احتــالل أن تســتخدم مــوارد منطقــة 

 X.ــم ــن رفاهّيته ــن ويضم ــّكان المحلّيي ــّية للس ــات األساس ــي االحتياج ــا يلّب ــؤول، وبم ــكل مس ــة إاّل بش ّ محتل

والقــرارات القانونّيــة الدولّيــة والمحلّيــة تكّمــل هــذه ]المســألة[. فقــد قــررت محكمــة العــدل العليــا 

اإلســرائيلّية، يف إشــارة إىل فلســطين، أّن »أّي أرض محتلـّـة يف ظــّل احتــالل ناجــم عــن حــرب، ليســت ميدانــاً 

ــرارات محكمــة  ــره مــن أشــكال االســتغالل.«XI وعــى الرغــم مــن أّن ق مفتوحــاً لالســتغالل االقتصــادّي أو غي

ــة يف إســرائيل ليــس  ــة المحلّي ــة يف الجــوالن، ألّن المحاكــم المدنّي ــا اإلســرائيلّية ليســت ُملزِم العــدل العلي

لهــا ســلطة قضائّيــة الزمــة عــى المنطقــة، إاّل أّن تحليلهــا الجديــد، ُيمكــن أن يقــّدم إضــاءة مهمــة، بالرغــم 

مــن عــدم اكتــراث ســلطات االحتــالل لهــذه القــرارات وااللتفــاف الدائــم عليهــا. وقــد أصــدرت محكمــة العــدل 

.Hague Convention )IV( Respecting the Laws and Customs of War on Land, 18 October 1907, Art. 55  VII

 Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War )Fourth Geneva Convention(, 75 UNTS  VIII

 .287, 12 August 1949, Art. 53

 Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War )Fourth Geneva Convention(, 75 UNTS  IX

 287, 12 August 1949, Art. 33; Hague Convention )IV( Respecting the Laws and Customs of War on Land, 18 October

.1907, Art. 47

 Bruges Declaration on the Use of Force, Institute of International Law, 2 September 2003; The Laws of War on Land.  X

.Oxford, Institute of International Law, 9 September 1880, Art. 52

HCJ 393/82, Jam’iat Iscan Al-Ma’aloun Al-Tha’auniya Al-Mahduda Al-Mauliya, Cooperative Association Legally regis-  XI

 tered at the Judea and Samaria Area Headquarters v. Commander of the IDF Forces in the Area of Judea and Samaria &

.Supreme Planning Committee in the Judea and Samaria Area, 28 December 1983, Para. 13
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الدولّيــة قــرارًا عــى غــرار قــرار محكمــة العــدل العليــا اإلســرائيلّية، وأضافــت بأّنــه يقــع عــى المحتــل »التــزاٌم” 

باتخــاذ التدابيــر الالزمــة لمنــع الشــركات الخاّصــة مــن االنخــراط يف نهــب و/أو اســتغالل المــوارد الطبيعّيــة 

I.يف األراضــي المحتلّــة

ــاء توربينــات ريــاح ضخمــة يف الجــوالن، ينتهــك قوانيــن االنتفــاع مــن خــالل تحويــل وتدميــر  إّن بن

ــر  ــكل غي ــرائيّي بش ــاد اإلس ــة االقتص ــح وخدم ــدف الرب ــا به ــكرّية، وإّنم ــرورة عس ــود ض ــي، دون وج األراض

مشــروع. أواًل، المشــروع ينتهــك قوانيــن االنتفــاع بمــا يخــدم اقتصــاد دولــة االحتــالل، وســيغّير بشــكل دائــم 

المنظــر الطبيعــّي للجــوالن. فمــن أجــل بنــاء مزرعــة الريــاح، ســيلزم تشــييد طــرق وتوســيعها،II قطــع أشــجار 

ــاً، يعــادل كّل منهــا مبنــًى بارتفــاع 64 طابقــاً، كمــا ســيتّم إنشــاء خــّط  األراضــي،III إنشــاء 52 هيــكاًل بنائّي

كهربائــّي جديــد عــايل الجهــد تحــت األرض عــى طــول 30 كيلومتــرًا مــن أرض الجــوالن.IV ومــع خــرق قوانيــن 

V.االنتفاع، فإّن كل هذا سيؤّدي إىل تشويه المنظر الطبيعّي يف الجوالن، وإعادة تشكيله بشكل كامل

ــه سيشــجع اســتخدام األراضــي المحتلـّـة بطــرق تتجــاوز  ثانيــاً، المشــروع ينتهــك قوانيــن االنتفــاع ألّن

 VII،وكذلــك علماء القانــون الدويّل VI،مــدى اســتخدامها قبــل االحتــالل؛ فلطالمــا ارتــأت القوانين المدنّيــة للدول

أّن اســتنزاف المــوارد الطبيعّيــة داخــل منطقــة محتلـّـة بطــرق جديــدة أو مفرطــة، يشــّكل انتهــاكاً لقوانيــن 

 General List No. 116, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo )Democratic Republic of the Congo  I

.v. Uganda(, 19 December 2005, Para. 248

 Text, Plenary Session 12/2018, State of Israel Ministry of Finance )30 July 2018(, p. 101; Interview with Nabi Halabi  II

 on 1 October 2018; Interview with Bahjat Brik on 17 October 2018; Interview with Majdal Shams attorney wishing to

.remain anonymous on 2 October 2018

 Interview with Nabi Halabi on 1 October 2018; Interview with Bahjat Brik on 17 October 2018; Interview with Majdal  III

.Shams attorney wishing to remain anonymous on 2 October 2018

Quarterly Report for the Period Ended on March 31, 2018, Energix Renewable Energies Ltd. )2018(, p. 10; https://www.  IV

  .)youtube.com/watch?v=4C-RHeYagE0 )last visited 05/12/2018

 Text, Plenary Session 12/2018, State of Israel Ministry of Finance )30 July 2018(, p. 108-109; Interview with Bahjat Brik  V

.on 17 October 2018

 French Civil Code, 21 March 1804, Art. 598; Argentina Civil Code, 1 January 1871, Art. 2900; Netherlands Civil Code,  VI

.1992, Book 3, Art. 208

S. Saadoun, ”Responsible Business in Occupied Territories“ in: Harvard International Review )21 June 2016(, http://hir.  VII

 harvard.edu/article/?a=13429; ”United States: Department of State Memorandum of Law on Israel’s Right to Develop

 New Oil Fields in Sinai and the Gulf of Suez“ in: International Legal Materials, Vol. 16, No. 3 )1977(, p. 735-742; Y.

 Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction

 with International Human Rights Law )2009(, p. 213; B. Clagett & O. Johnson, ”May Israel as a Belligerent Occupant

 Lawfully Exploit Previously Unexploited Oil Resources of the Gulf of Suez“ in: The American Journal of International

.Law, Vol. 72, No. 3 )1978(, p. 576

االنتفــاع. وقــد اعترفــت محكمــة العــدل العليــا اإلســرائيلّية بنفســها، أّن فتــح محاجــر جديــدة الســتخراج مــوارد 

طبيعّيــة، يف األراضــي المحتلـّـة يف الضفــة الغربّيــة، ربمــا ينتهــك القانــون اإلنســانّي الــدويّل.VIII ومــن المؤّكد 

أّن قيــام شــركة ›إنرجيكــس‹ بإنشــاء توربينــات جديــدة لتســخير طاقــة الريــاح، والتــي هــي مــورد طبيعــّي 

ثابــت وفريــد يف المنطقــة المحتلـّـة، ســينتهك قوانيــن االنتفــاع عــى نحــو مشــابه، ألّنــه سيســتخدم مــوارد 

الجــوالن بطــرق جديــدة، تصــّب يف مصلحــة اقتصــاد االحتــالل؛ وهــذا األمــر محظــور بموجــب القانــون الــدويّل.

ــون  ــة مســتقلّة، ال ُيعفــي إســرائيل مــن المســؤولّية بموجــب القان إّن كــون ›إنرجيكــس‹ شــركة خاّص

ــاً عــن إســرائيل، يظــّل مــن  ــو كانــت ›إنرجيكــس‹ تعمــل مســتقلّة كلّي ــى ل ــدويّل، والعكــس صحيــح. وحّت ال

واجــب إســرائيل، كدولــة احتــالل، أن تمنــع الكيانــات الخاّصــة مــن التالعــب بمــوارد األراضــي المحتلـّـة ونــزع 

ــن  ــد م ــه للعدي ــالل خرق ــن خ ــدويّل م ــانّي ال ــون اإلنس ــك القان ــروع ينته ــذا المش ــا.IX ه ــا و/أو نهبه ملكّيته

المعاهــدات والقــرارات الدولّيــة وقــرارات المحاكــم المحلّيــة، التــي تتطلــب مــن إســرائيل، كدولــة احتــالل، أن 

تمتثــل لقوانيــن االنتفــاع، بعــدم اســتغالل أو نهــب األراضــي المحتلـّـة. 

2.      فائدة لدولة االحتالل وإضرار بالسّكان السورّيين

عــالوة عــى كل مــا ســبق، فــإّن المشــروع ينتهــك القانــون اإلنســانّي الــدويّل ألّنــه يقــّدم فوائــد هائلــة 

إلســرائيل مــع إلحــاق الضــرر بســورّيي الجــوالن؛ فالمــاّدة 55 مــن قواعــد الهــاي، والمــاّدة 53 مــن اتفاقّيــة 

جنيــف الرابعــة، تحظــران عــى الدولــة المحتلـّـة اســتخدام مــوارد منطقــة محتلـّـة كــي تجنــي فوائــد كبيــرة 

X.لنفســها، مــع إلحــاق الضــرر بالســّكان المحتلّيــن، أو أن تربــط نفســها عمــدًا بــاألرض

وثمــة قــرارات قانونّيــة دولّيــة قــد اســتندت إىل هــذه المــواد؛ ففــي الوقــت الــذي اعتبــرت فيــه محكمــة 

االســتئناف يف ســنغافورة أّن اليابــان قــد انتهكــت قواعــد الهــاي مــن خــالل اســتغاللها لودائــع النفــط كدولــة 

احتــالل حربــّي خــالل الحــرب العالمّيــة الثانيــة، أعلنــت أّن اســتخدام اليابــان للنفــط لســّد احتياجاتهــا البحرّيــة 

 HCJ 2164/09, ”Yesh Din“ – Volunteers for Human Rights v. The Commander of the IDF Forces in the West Bank et al.,  VIII

.26 December 2011, Para. 12

 General List No. 116, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo )Democratic Republic of the Congo  IX

.v. Uganda(, 19 December 2005, Para. 248

 United States: Department of State Memorandum of Law on Israel’s Right to Develop New Oil Fields in Sinai and the“  X

 Gulf of Suez“ in: International Legal Materials, Vol. 16, No. 3 )1977(, p. 742-746; J. W. van Gelder and H. Kroes, UK

.Economic Links with Israeli Settlements in occupied Palestinian Territory, Profundo )2009(, p. 4
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والعســكرّية والمدنّيــة، هــو اســتخدام غيــر قانونــّي.I وقــد صرحــت محكمــة العــدل العليــا اإلســرائيلّية أّنــه عند 

اســتخدام مــوارد أرض محتلـّـة، يجــب مراعــاة مصلحــة الســّكان المحلّييــن، بــل قــد تكــون مصلحــة الســّكان 

ــّل  ــدت مجــّددًا أيضــاً أّن التغييــرات التــي ينّفذهــا المحت ــة.II ويمكــن القــول، إّن المحكمــة أّك مســألة فاصل

عــى األرض مــن أجــل جنــي الفائــدة منهــا لنفســه، ُتعتَبــر غيــر قانونّيــة.III ومــرّة أخــرى، فــإّن قــرارات محكمــة 

العــدل العليــا اإلســرائيلّية ليســت ُملزِمــة بطبيعتهــا يف اإلقليــم المحتــّل، فضــاًل عــن التفــاف الســلطات عــى 

كّل القــرارات التــي تنتقــد أداءهــا.  

مــن الواضــح أّن المشــروع يجــري تنفيــذه كــي يصــّب يف مصلحــة االقتصــاد اإلســرائيّي؛ حيــث ســيتم 

توصيــل المشــروع بشــبكة الكهربــاء الرئيســّية إلســرائيل مــن خــالل كابــل عــايل الجهــد تــّم إنشــاؤه حديثــاً، 

عــى طــول 30 كيلومتــرًا، وســتكون شــركة IEC هــي الزبــون الوحيــد للمشــروع.IV إّن شــركة IEC هــي شــركة 

مملوكــة للدولــة، وهــي أكبــر مــزّود للكهربــاء يف إســرائيل.V كمــا أّنهــا تديــر النظــام الكهربائــّي بأكملــه يف 

الدولــة.VI ُتســَتخَدم بعــض الطاقــة الُمباعــة لشــركة IEC لتزويد الكهربــاء يف الجوالن؛ ومع ذلك، فــإّن الغالبية 

ــرائيلّية.  ــتوطنات اإلس ــرائيل والمس ــتخَدم يف إس ــروع، سُتس ــينتجها المش ــي س ــاء الت ــن الكهرب ــى م الُعظم

وعــالوة عــى ذلــك، فــإّن كل هــذه الطاقــة، وبغــّض النظــر عــن األمكنــة التــي سُتســتخَدم فيهــا، سُتســتَغّل 

ــن إســرائيلّيين  ــراء مــايل لمواطني ــاءة الطاقــة، وتحقيــق ث ــز أهــداف إســرائيل يف مجــال كف باتجــاه تعزي

وشــركات إســرائيلّية.VII كمــا ســيعمل المشــروع عــى توطيــد االحتــالل اإلســرائيّي للجــوالن، وتعطيــل جهــود 

 Court of Appeal, Singapore, Whyatt, C.J., Mathew, C.J., & Whitton, J, ”N.V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij &  I

 .Ors. V. The War Damage Commission“ in: The American Journal of International Law, Vol. 51, No. 4 )1957(, p. 808

HCJ 393/82, Jam’iat Iscan Al-Ma’aloun Al-Tha’auniya Al-Mahduda Al-Mauliya, Cooperative Association Legally regis-  II

 tered at the Judea and Samaria Area Headquarters v. Commander of the IDF Forces in the Area of Judea and Samaria &

 Supreme Planning Committee in the Judea and Samaria Area, 28 December 1983, Para. 31; HCJ 2164/09, ”Yesh Din“

 – Volunteers for Human Rights v. The Commander of the IDF Forces in the West Bank et al., 26 December 2011, Para.

.12

HCJ 393/82, Jam’iat Iscan Al-Ma’aloun Al-Tha’auniya Al-Mahduda Al-Mauliya, Cooperative Association Legally regis-  III

 tered at the Judea and Samaria Area Headquarters v. Commander of the IDF Forces in the Area of Judea and Samaria &

 Supreme Planning Committee in the Judea and Samaria Area, 28 December 1983, Para. 31; HCJ 2164/09, ”Yesh Din“

 – Volunteers for Human Rights v. The Commander of the IDF Forces in the West Bank et al., 26 December 2011, Para.

.8, 12

IV   التقرير الدوري لعام 2017، ›ألوني هيتز‹ )1017(، ص. 39.

.)https://www.iec.co.il/en/aboutus/pages/whatdoestheiecdo.aspx )28/11/2018  V

.)https://www.iec.co.il/en/aboutus/pages/whatdoestheiecdo.aspx )28/11/2018  VI

 S. Udasin, ”Israel’s Wind Industry is Blowing in a Positive Direction Despite the Challenges“ in: The Jerusalem Post  VII

)30 October 2015(, https://www.jpost.com/Business-and-Innovation/Environment/Israels-wind-industry-is-blow-

.ing-in-a-positive-direction-despite-the-challenges-430541

VIII.السالم التي شملت يف الماضي مشروع نظام مشترك لتقاسم الطاقة بين إسرائيل وسوريا

مزرعــة ريــاح فــي الجــوالن )وهــي الوحيــدة فــي الجــوالن( ُقــرب القنيطــرة. هــذه التوربينــات، يصــل ارتفــاع محــور كّل منهــا لحوالــي 30 متــرًا. وتوربينــات المشــروع، 
يصــل ارتفــاع محــور كّل منهــا لحوالــي 125 متــرًا. ) مــن أرشــف المرصــد(

ويف الواقــع، وكمــا ُذكــر ســابقاً، كانــت هنالــك فكــرة عنــد مجموعــة مــن أهــايل قــرى الجــوالن المحتلـّـة، 

أن تنشــئ نظــام طاقــة خــاص بهــا للمنفعــة العاّمــة، حتــى أّنهــا أجــرت دراســات إلنشــاء مزرعــة ريــاح خاّصــة 

ــا لــم تنجــح يف الحصــول عــى موافقــة الجيــش اإلســرائيّي الــذي أعلــن  بهــا لتزويــد ذلــك النظــام.IX ولكنّه

رفضــه لهــذه الخّطــة المحلّيــة يف عــام 2014، يف نفــس الوقــت تقريبــاً، الــذي بــدأت فيــه ›إنرجيكــس‹ تدفــع 

ــاً اآلن نحــو الحصــول عــى التراخيــص والموافقــة  ــّوة نحــو تحقيــق مشــروعها.X والمشــروع يمضــي ُقُدم بق

ــن  ــدة ع ــع الفائ ــد من ــد ح ــف عن ــزًا ال يتوّق ــارس تميي ــرائيل تم ــن الواضــح أّن إس ــايل، م ــة.XI  وبالت النهائي

 Y. Greenfield-Gilat, A Renewable Energy Peace Park in the Golan as a Framework to an Israeli-Syrian Agreement, United  VIII

.States Institute of Peace )2009(, p. 2

IX   مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع محامــي مــن مجــدل شــمس طلــب أن يبقــى اســمه مجهــواًل فــي 

2 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

ــة  ــدودة للطاق ــس‹ المح ــركة ›إنرجيك ــام 2014، ش ــّي لع ــر المال ــر 2018؛ التقري ــرين األول/ُأكتوب ــي 1 تش ــي ف ــه الحلب ــع نبي ــة م X   مقابل

.13-16 ص.   ،)2014( المتجــّددة 

XI   لقــاء اللجنــة الوطنّيــة لتخطيــط وبنــاء البنيــة التحتّيــة الوطنّيــة: 12/2018، وزارة المالّيــة لدولــة إســرائيل )14 آب/أغســطس 2018(، 
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ــتقبلهم. ــم وبمس ــرار به ــداه إىل اإلض ــل يتع ــن، ب ــكان األصليي الس

ــالل  ــن خ ــن، م ــّكان المحلّيي ــن الس ــة م ّ ــدة لقل ــل الزهي ــض المداخي ــيعود ببع ــروع س ــح أّن المش صحي

ــة، ورّبمــا مــن خــالل اســتخدام بعــض المقاوليــن المحلّييــن؛ ولكــّن ممارســات  عقــود اســتئجار ألراٍض خاّص

›إنرجيكــس‹ بالمجمــل كانــت إشــكالّية للغايــة، وأظهــرت رغبــة إســرائيل و‹إنرجيكــس‹ الحقيقّيــة يف تحقيــق 

ــاً أّن المشــروع  ــن الواضــح تمام ــك، م ــن. ولذل ــاء الســّكان المحلّيي ــة عــى حســاب تطــور ورخ مكاســب مالّي

ــة، بينمــا ُيلحــق الضــرر بالســّكان المحلّييــن.  ــه يقــّدم للمحتــّل فوائــد هائل ينتهــك قوانيــن االنتفــاع، ألّن

ب.     انتهاك حّق تقرير المصير االقتصادّي 

هــذا المشــروع، ينتهــك أيضــاً القانــون الــدويّل ألّنــه ينتهــك حــّق تقريــر المصيــر االقتصــادّي لســورّيي 

الجــوالن؛ فميثــاق األمــم المتحــدة يكفــل بــّكل وضــوح حــّق تقريــر المصيــر لــكّل الشــعوب.I وقــرارات األمــم 

المّتحــدة التكميلّيــة تحظــر االســتعمار االقتصــادّي واالســتغالل غيــر القانونــّي للمــوارد الطبيعّيــة المتأّتييــن 

عــن االحتــالل؛II وتســاند حــّق الشــعوب يف تقريــر المصيــر و«التمّتــع بالمــوارد الطبيعّيــة« ألراضيهــا.III وقــد 

ص. 16.

.United Nations Charter, 26 June 1945, Chap. 1, Art. 1, Part 2  I

United Nations General Assembly, Activities of Foreign Economic and Other Interests which are Impeding the Im-   II

 plementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People in Namibia and

in all other Territories Under Colonial Domination and Efforts to Eliminate Colonialism, Apartheid and Racial Dis-

 crimination in Southern Africa, 24 November 1981,G.A. Res. 36/51; United Nations General Assembly, Activities of

 Foreign Economic and Other Interests which are Impeding the Implementation of the Declaration on the Granting of

 Independence to Colonial Countries and People in Namibia and in all other Territories Under Colonial Domination and

 Efforts to Eliminate Colonialism, Apartheid and Racial Discrimination in Southern Africa, 5 December 1984, G.A. Res.

 39/42; United Nations General Assembly, Charter of Economic Rights and Duties of States, 17 December 1985, G.A.

 Res. 40/182, Art. 5, 16; Y. Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian

.Law, and its Interaction with International Human Rights Law )2009(, p. 215

United Nations General Assembly, Activities of Foreign Economic and Other Interests which are Impeding the Imple-  III

 mentation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and People in Namibia and in all

 other Territories Under Colonial Domination and Efforts to Eliminate Colonialism, Apartheid and Racial Discrimination

in Southern Africa, 24 November 1981,G.A. Res. 36/51; United Nations General Assembly, Activities of Foreign Eco-

nomic and Other Interests which are Impeding the Implementation of the Declaration on the Granting of Independ-

 ence to Colonial Countries and People in Namibia and in all other Territories Under Colonial Domination and Efforts

.to Eliminate Colonialism, Apartheid and Racial Discrimination in Southern Africa, 5 December 1984, G.A. Res. 39/42

ــه يحــّق لســورّيي الجــوالن ممارســة حقوقهــم  اعترفــت الجمعّيــة العاّمــة لألمــم المّتحــدة مــرارًا وتكــرارًا، بأّن

IV.غيــر القابلــة للتصــرف، والســيطرة عــى مواردهــم الطبيعّيــة واالنتفــاع منهــا

ــاول  ــد تن ــة، عــى نطــاق واســع، عن ــر بشــأن المــوارد الطبيعّي ــر المصي ــت مناقشــة مســألة تقري وتّم

ــم  ــت األم ــراق، صادق ــي الع ــة. فف ــراء الغربّي ــألة الصح ــة، ومس ــج الثاني ــرب الخلي ــالل ح ــراق خ ــألة الع مس

ــرادات  ــاظ باإلي ــتقل، لالحتف ــي مس ــدوق ائتمان ــة صن ــة« كان بمثاب ــدوق تنمي ــاء »صن ــى إنش ــدة ع المّتح

الناتجــة عــن اســتغالل المــوارد الطبيعّيــة خــالل احتــالل قــوات التحالــف للبــالد.V إّن األمــم المّتحــدة »تؤكــد 

حــّق الشــعب العراقــّي يف تقريــر مســتقبله السياســّي الخــاص، بحرّيــة، والتحّكــم بمــوارده الطبيعّيــة.«VI ولدى 

تنــاول مســألة الصحــراء الغربّيــة، خلصــت األمــم المّتحــدة إىل أّنــه عندمــا تســيطر دولــة عــى منطقــة مــا، 

ــة أو  ــوارد الطبيعّي ــاء نفاذهــا إىل الم ــات الشــعب، أثن ــح ورغب ــة أن تتجاهــل مصال ــك الدول ال تســتطيع تل

VII.اســتغاللها لتلك المــوارد

ومشــروع ›إنرجيكــس‹ ينتهــك الحــّق الطبيعــّي لســورّيي الجــوالن بتقريــر المصيــر؛ حيــث إّن المجتمــع 

المحــّي الســورّي يعــارض المشــروع وإنشــاء مــزارع الريــاح عــى أراضيــهVIII بأغلبّيــة ســاحقة، رغــم األكاذيــب 

ــدوا مقاومــة كبيــرة للمشــروع  ــى المســتوطنين اإلســرائيلّيين أب التــي تحــاول ›إنرجيكــس‹ إشــاعتها.IX وحّت

United Nations General Assembly, Permanent Sovereignty of the Palestinian People in the Occupied Palestinian Terri-  IV

 tory, Including East Jerusalem, and of the Arab Population in the Occupied Syrian Golan Over their Natural Resources,

 28 November 2011, G.A. Res. 66/449; United Nations General Assembly, Permanent Sovereignty of the Palestinian

People in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and of the Arab Population in the Occupied Syr-

 ian Golan Over their Natural Resources,9 April 2013, G.A. Res. 67/229; United Nations General Assembly, Permanent

 Sovereignty of the Palestinian People in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and of the Arab

.Population in the Occupied Syrian Golan Over their Natural Resources, 7 February 2017, G.A. Res. 71/247

 United Nations Security Council, 22 May 2003, S.C. Res. 1483, Para. 12-14; Y. Arai-Takahashi, The Law of Occupation:  V

 Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law

 )2009(, p. 216; S. Saadoun, ”Responsible Business in Occupied Territories“ in: Harvard International Review )21 June

.2016(, http://hir.harvard.edu/article/?a=13429

 .United Nations Security Council, 22 May 2003, S.C. Res. 1483, Preamble  VI

 United Nations Security Council, Letter Dated 29 January 2002 from the Under-Secretary-General for Legal Affairs, the  VII

.Legal Counsel, Addressed to the President of the Security Council, 12 February 2002, S.C. Doc. 2002/161, Para. 25

VIII   مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع 

بهجــت بريــك فــي 17 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع مزارَعْيــن مــن مســعدة طلبــوا إبقــاء اســميهما مجهوليــن فــي 16 تشــرين 

األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع مــزارع مــن مســعدة ال يمكــن ذكــر اســمه ألســباب قانونّيــة فــي 21 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018.

IX   َنــّص، جلســة منعقــدة بكامــل األعضــاء 12/2018، وزارة المالّيــة لدولــة إســرائيل )30 تموز/يوليــو 2018(، ص. 102-100؛ مخططــات 

توربينــات الريــاح: المنطقــة الشــمالّية مــن الجــوالن، دراســة االتجاهــات العاّمــة، شــركة ›إنرجيكس‹ المحــدودة للطاقــة المتجــّددة )2017(، 

ص. 1-2.
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والخطــط التــي عــى شــاكلته يف الجــوالن.I إّن تجاهــل مشــاعر ســورّيي الجــوالن، هــو تجاهــل لرغبــات الســّكان 

األصلييــن، وبالتــايل، هــو انتهــاك للقانــون الــدويّل. 

واألســوأ مــن ذلــك كلــه، أّن المشــروع يخــدم دولــة االحتــالل مــع إلحــاق الضــرر بالســّكان المحتلّيــن. إّن 

هــذا المشــروع، وعــى العكــس تمامــاً مــن برامــج مثــل ›صنــدوق تنميــة العــراق‹ الُمصــاَدق عليــه مــن األمــم 

ــم كــي يعــود بالفوائــد عــى إســرائيل ومدنييــن إســرائيلّيين وشــركة إســرائيلّية، وليــس عــى  المّتحــدة، ُمَصمَّ

ســّكان المنطقــة األصلييــن. ويف أماكــن مثــل الصحــراء الغربّيــة، تّمــت إدانــة مثــل هــذه الممارســات )بمــا 

 II.فيهــا إنشــاء مزرعــة ريــاح(، وتــّم إعــالن عــدم مشــروعيتها القانونّيــة مــن ِقَبــل المجتمــع الــدويّل

لقــد أبــدت إســرائيل وشــركة ›إنرجيكــس‹ تجاهــاًل ســافرًا لمصالــح ورغباـــت أهــايل الجــوالن. ويف الواقــع، 

فــإّن إســرائيل و›إنرجيكــس‹ قــد عملتــا ضــّد رغبــات ســورّيي الجــوالن، وبذلــك، قامتــا بالتنّمــر عــى الســكان 

 ويرقــى ذلــك إىل انتهــاك مباشــر لمبــدأ أساســّي يف القانــون الــدويّل، 

III.المحلّييــن والتالعــب بهــم وإيذائهــم

هــو مبــدأ حــّق تقريــر المصيــر.

 Z. Rinat, ”Residents in Northern Israel Campaign Against Plan to Stop Wind Turbines“ in: Haaretz )7 August 2017(,   I

https://www.haaretz.com/israel-news/residents-in-northern-israel-campaign-against-plan-to-set-up-wind-tur-

 bines-1.5440731; M. Kushnir-Stroumtze, ”Residents in the North Do Not Want Wind Turbines Near their Homes“ in:

.Mynet )30 January 2018(, http://mynetholon.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F/257869

 https://www.wsrw.org/files/dated/2016-11-18/mep_letter_renewable_energy_18.11.2016.pdf )last visited   II

28/11/2018(; ”The Fisheries Agreement Concluded Between the EU and Morocco is Valid in so far as it is Not Appli-

 cable to Western Sahara and to its Adjacent Waters“ in: Court of Justice of the European Union )27 February 2018(,

.https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180021en.pdf

III   مقابلــة مــع نبيــه الحلبــي فــي 1 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع إميــل مســعود فــي 3 تشــرين األول/ُأكتوبــر 2018؛ مقابلــة مــع 

ــر 2018. ــن فــي 16 تشــرين األول/ُأكتوب ــاء اســميهما مجهولي ــا إبق ــن مــن مســعدة طلب مزارَعْي

ــح إلقامــة المشــروع عليــه، مــن مجــدل شــمس، بعــد بنــاء التوربينــات وقبلهــا. مخططــات توربينــات الريــاح: المنطقــة الشــمالّية مــن  صــورة موقــع ســحيتا، المرشَّ
الجــوالن، دراســة االتجاهــات العاّمــة، شــركة ›إنرجيكــس‹ المحــدودة للطاقــة المتجــّددة )2017(. 
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خاتمة 

إّن ›إنرجيكــس‹ ومشــروعها، يعكســان توجهــاً إســرائيلّياً جديــدًا أشــمل مــن ذي قبــل، يهــدف لتعزيــز 

الوجــود اإلســرائيّي المــادّي يف الجــوالن؛ ففــي عــام 2013، منحــت إســرائيل شــركة ›أفيــك‹ للنفــط والغــاز 

ترخيصــاً للتنقيــب عــن البتــرول يف الجــوالن.I وهــذا األمــر، إىل جانــب الكثيــر مــن المشــاريع الجديــدة إلنشــاء 

مــزارع الريــاح، ومبــادرات مشــاريع الطاقــة الشمســّية،II ُيظهــر رغبــة إســرائيل بجعــل الجــوالن مصــدر طاقتهــا 

ــوالن، وأّن  ــاه الج ــتغل مي ــرائيل تس ــأّن إس ــا ب ــر هن ــد التذكي ــن المفي ــة. وم ــنوات القادم ــّي يف الس الرئيس

ــدر بحــوايل ثالثيــن بالمئــة ِمــن الميــاه المســتهلكة يف إســرائيل مصدرهــا أراضــي الجــوالن الســورّي  مــا ُيقَّ

المحتــّلIII. والمضــّي ُقُدمــاً بهــذه المشــاريع، لــن يــؤّدي فقــط إىل تأبيــد انتهــاكات القانــون الــدويّل التــي ال 

حصــر لهــا، والتــي تنخــرط إســرائيل بهــا يف المنطقــة، بــل سيســمح إلســرائيل أيضــاً بربــط نفســها بالجــوالن 

بقــّوة، بحيــث لــن تكــون اتفاقــات الســالم المســتقبلّية المحتملــة قابلــة للتحقيــق. 

يتضــح مــن خــالل التحليــل أعــاله، أّن إســرائيل والشــركات اإلســرائيلّية تســتهدف الجــوالن بشــكل ســافر 

مــن أجــل مــوارده الطبيعّيــة؛ حيــث إّن سياســات إســرائيل، إىل جانــب مطامــع تلــك الشــركات، تؤّديــان إىل 

ــة يف  ــة المرعّي ــر الدولّي ــة المعايي ــة لســورّيي الجــوالن، متجاهل إلحــاق الضــرر المباشــر بالمجتمعــات المحلّي

ــع  ــو المجتم ــإن المرصــد يدع ــذا الصــدد، ف ــدويّل. ويف ه ــون ال ــة، ومنتهكــة القان ــال التجارّي ممارســة األعم

الــدويّل إىل محاســبة إســرائيل عــى أفعالهــا، كمــا يحــث زبائــن وشــركاء ›إنرجيكــس‹ و›ألوني هيتز‹ والشــركات 

المماثلــة العاملــة يف الجــوالن، عــى مطالبــة تلــك الشــركات الكــف عــن ممارســاتها الُمخلـّـة يف المنطقــة 

وعــن دعمهــا لالحتــالل اإلســرائيّي غيــر القانونــّي.  

وبمــا أّن نهايــة احتــالل الجــوالن ال تلــوح يف األفــق القريــب، فــإّن المرصــد يطالــب بالتمســك بالقوانيــن 

 I. Conway & N. Brik, Selling Settlements: The Occupied Golan’s Settlement Industries, Al-Marsad – Arab Human Rights  I

.Centre in Golan Heights )2018(, p. 3

II  الملحق 2.

 K. Kathy, Water is life: The Legality and Consequences of Israeli Exploitation of the Water Resources of the Occupied  III

 Syrian Golan: Forgotten Occupation – Life in the Syrian Golan after 50 Year of Israeli Occupation, Al-Marsad – Arab

.Human Rights Centre in Golan Heights )2018(, p. 119

ــك، ســيرفض ممارســات شــركة ›إنرجيكــس‹ ومشــروعها،  ــة. ولذل ــة األساســّية يف المنطق ــر الدولّي والمعايي

وســيواصل الطعــن بهــذا المشــروع. كمــا ســيواصل تكريــس جهــوده للمســاهمة بتيســير االجتماعــات 

ــال المشــروع.  ــادة التوعيــة حي ــة بهــدف زي والمناقشــات المجتمعّي
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الملحق 1 

خريطة إنرجيكس للمشروع الكامل لمزرعة الرياح المخطط لها )2017(. 
المصدر: 

مخططات توربينات الرياح: المنطقة الشمالية من الجوالن، دراسة االتجاهات العامة، شركة إنرجيكس المحدودة للطاقة المتجددة )2017(، ص. 17.
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Namrod

Al Qatea'

Masa'adah

Berkat Ram

Tal Al Fud'ul

Homa

Khirbet
  Ra'banah

Seh'eeta

(Har Ram)

Almsherfi
Tal Almanfukha

خريطة إنرجيكس للمزارع المخطط لها مع إشارات إلغاء مواقع التوربينات الُمقتَرحة سابقاً.
المصدر: 

مخططات توربينات الرياح: المنطقة الشمالية من الجوالن، دراسة االتجاهات العامة، شركة إنرجيكس المحدودة للطاقة المتجددة )2017(، ص. 25.

مواقع مشاريع مزارع الرياح الُمقتَرحة جنوب القرى السورية في الجوالن.
إعداد: د. نزيه بريك

المصدر:
https://www.golan.org.il/files/openareas/crews/vaadat2.ppt



في مهب الريح60استغالل طاقة الرياح في الجوالن المحتل 61

كانون ثاني ٢٠١٩المرصد - المركز العربي لحقوق اإلنسان في الجوالن المحتل

الملحق 2 

جداول لمشاريع مزارع الرياح والطاقة الشمسية

 يف الجوالن السوري المحتل

مزارع الرياح الُمقتَرحة يف الجوالن المحتل )2014(

اسم الموقع بالعبرية اسم الموقع بالعربية قبل االحتالل عدد التوربينات

)تقديري(

סינדיאן )سنديان( تل السنديان أو تل سعف السنديان 40

עסניה  )عسانيه( تل الغسانية 32

بنيــه  )هــار  צפת   בני  הר 
) ت تســفا

تل أبو قطيف   )غرب مستوطنة آلونيه هبشان( 4

מרום גולן )مروم جوالن( باب الهوى 16

תל פרס  )تل فرس( تل الفرس  7

יונתן )يونتان( قرية تنوريه المهدمة 7

עמק הבכא )عيمك هابخا( سهل المنصورة   )قرية المنصورة المهدمة( 49

אודם  )أودم( تل األحمر

יער אודם )ياعر أودم( حرش مسعدة  4

הר רם  )هار رام(
 

تــل الفضــول )المنطقــة تضــم صــدر العــروس، تــل 

العموريــة، تــل المنفوخــة وتقــع شــرقي بركــة رام( 

19

נמרוד  )نمرود (  مســعدة  بيــن  الطريــق  شــمال  )تقــع  القاطــع    

ومجــدل شــمس، أقيــم عليهــا مســتوطنة نمــرود(

إعداد: د. نزيه بريك

المصدر:

المجلس اإلقليمي يف الجوالن، الخطة العامة للطاقة المتجددة 

https://www.golan.org.il/files/hakal/energy.pdf

مزارع الطاقة الشمسية الُمقتَرحة يف الجوالن المحتل، 2014

اسم المنطقة بالعربية اسم الموقع بالعبرية

المنطقــة الواقعــة بيــن خــط التباليــن وطريــق كفــر نفــاخ واســط، 

جنــوب مســتوطنة شــاعال حتــى قريــة بيــدروس المهدمــة 

شاعال )مستوطنة(

قرية تنوريه المهدمة يوناتان )مستوطنة(

وادي الدفلية )منطقة بجوريه، خربة الرمليات، وُرسم الكبش( ناحال الـ عال  

جنوب قرية الناب المهدمة

منطقة أبو خيط، تل أبو الزيتون، ومزرعة النحل

شرقي طريق 98 

ُرجم اليقوصة، شرق قرية اليقوصة المهدمة شمال شرقي متسار )مستوطنة(

إعداد: د. نزيه بريك

المصدر:

المجلس اإلقليمي يف الجوالن، الخطة العامة للطاقة المتجددة

https://www.golan.org.il/files/hakal/energy.pdf

https://www.golan.org.il/files/hakal/energy.pdf
https://www.golan.org.il/files/hakal/energy.pdf
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خطط إنشاء مزارع الرياح يف الجوالن المحتل، ديسمبر/كانون األول 2017

اسم الموقع رقم 

المخطط

عدد 

التوربينات

ميجا واط الوضع الراهن للخطة

مسعدة TTL 47 48 144 تمت المصادقة عى النشر 

تحت البنود 77-78

عيمك ها روحوت

)سهل الرياح( منطقة سهل 

القنيطرة 

TTL 77 65 169 تمت المصادقة عى النشر 

تحت البنود 77-78

رواح باراشيت 

)رياح براشيت(

 منطقة تل الفرس 

TTL 78 65 130 ُنشر للمالحظات واالعتراضات، 

وُقّدم إىل المحكمة العليا 

)استئناف(

عيمك هاباخا )سهل هاباخا(

سهل المنصورة

 G/

18674

40 120 تمت المصادقة عليه

غسانية  G/

15467

7 14 تمت المصادقة عليه، تحقُّق 

جزئي 

إعداد: د. نزيه بريك

المصدر: 

http://din-online.info/pdf/kn200.pdf

http://din-online.info/pdf/kn200.pdf
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المترّتبة  التبعات  على  الضوء  تسليط  إلى  التالي  التقرير  يسعى 
 ،Energix'' على مشروع طاقة الرياح، الخاّص بشركة 'إنرجيكس
واآلثار التي سوف يخّلفها على المجتمع المحلّي لسورّيي الجوالن. 
وُيبرز كيف أّن استغالل طاقة الرياح في الجوالن، ومن خالل هذا 
األساسّية  اإلنسان  حقوق  ينتهك  تحديدًا،  الجديد  المشروع 
االجتماعّية  للمسؤولّية  األساسّية  والمبادئ  الدولّي،  والقانون 

للشركات.      
أعاد هذا المشروع إلى الذاكرة، في ُأولى تداعياته، مأساة تهجير 
سّكان قرية سحيتا، وما رافقها من ممارسات التضييق والمصادرة 
والّترويع والّتالعب التي تعّرضوا لها، إّبان االحتالل وبعده، وانتهت 
 ،١٩٧٠ عام  مطلع   ، عسكريٍّ بأمٍر  بيوتهم،  من  باقتالعهم 
وانتقالهم للسكن في قريتّي مسعدة وبقعاثا؛ ذلك أّن جزءًا كبيرًا 
تعود  اليوم،  'إنرجيكس'  مشروع  يستهدفها  التي  األراضي  من 
ملكّيتها إلى أهالي قرية سحيتا. كما أنَّ االنقسام الذي تسّبب به 
الحالّي ينكأ، من جديد، مأساة تهجير أهالي سحيتا وما  المشروع 
رافقها ِمن إشكاليات،  والتي لّما تزل آثارها الكامنة، في الذاكرة 

الجمعّية، تطفو عند كل أزمة عاّمة.

في مهب الريح
استغالل طاقة الرياح في الجوالن المحتل

آرون ساوثلي و د. نزيه بريك
المرصد

المركز العربي لحقوق اإلنسان في الجوالن المحتل

كانون ثاني ٢٠١٩

Al-Marsad extends special thanks to MISEREOR
for supporting its core activities 
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