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تتقــدم املؤلفــة واملســامهون يف هــذه الورقــة خبالــص 

اذليــن  الســانية  التجمعــات  ألبنــاء  وتقديــرمه  شــكرمه 

عطــروت  مبسســتوطنة  اليــوم  يُعــرف  فــا  يقطنــون 

ومشــاطرتنا  المثــن  وقهتــم  تكريســهم  عــى  الصناعيــة 

جتارهبــم ومعارفهــم يف مجيــع مراحــل معلنــا عــى إجــراء 

والشــهادات  املعلومــات  شــلّت  فقــد  البحــث.  هــذا 

الــي أدلــوا هبــا جــزًءا أصيــاً ال يتجــزأ مــن إعــداد هــذا 

التقريــر. كــا تــود املؤلفــة واملســامهون أن يعربــوا عــن 

شــكرمه لباميــا غوغــو ومعــران الرشــق عــى املســامهة 

ــياق العمــل عــى جتهــز  املهمــة الــي قّدماهــا يف �س

ــرمه لـــ محــزة ادلدو  ــر، كــا يعربــون عــن تقدي هــذا التقري

و�ــها جــرار عــى املســاندة الــي أمــّدومه هبــا يف البلــوغ 

هبــذه الورقــة إىل متاهمــا وإخراهجــا إىل النــور.
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المقدمة 

منــذ بــدء االحتــال العســكري اإلســرائيلي  للضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقطــاع غــزة، التــي 

القائمــة  الســلطة  تنفــّك إســرائيل،   1967، ال  العــام  فــي  الفلســطينية املحتلــة،  ــف بمجموعهــا األرض 
ّ
تؤل

خاصــة  ملكيــة  الفلســطينيون  يملكهــا  التــي  واألرا�ضــي  العامــة  األرا�ضــي  علــى  يدهــا  تضــع  باالحتــال، 

الــذي  الوقــت  ذات  فــي  مشــروع،  وجــه  ودون  ممنهــج  نحــو  علــى  الطبيعيــة  مواردهــم  وتســتغل  وتصادرهــا 

تعمــل فيــه علــى ترحيــل الســكان الفلســطينيين املحمييــن مــن ديارهــم وأراضيهــم وخلــق بيئــة قســرية تف�ضــي 

فــي تمكيــن االقتصــاد الوطنــي اإلســرائيلي واقتصــاد  إلــى تهجيرهــم قســًرا عنهــا. وقــد أســهمت هــذه التدابيــر 

الفلســطينيين.  وحقــوق  الفلســطيني  االقتصــاد  حســاب  علــى  بــه  والنهــوض  اإلســرائيليين  املســتوطنين 

حســبما  الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  بحــق  إســرائيل  تنفذهــا  التــي  التمييزيــة  التدابيــر  التقريــر  هــذا  يــدرس 

الشــرقية املحتلــة،  القــدس  املقامــة علــى أرا�ضــي  فــي حالــة مســتوطنة عطــروت الصناعيــة  تتجســد وتتجلــى 

واآلثــار الوخيمــة التــي تفرزهــا علــى حيــاة الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فيهــا، وعلــى حيــاة الشــعب الفلســطيني 

بعمومــه. وتنتفــي الصفــة القانونيــة عــن مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، شــأنها شــأن غيرهــا مــن املســتوطنات 

اإلســرائيلية، بموجــب أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده. ففــي هــذا الســياق، خلصــت الفتــوى الصــادرة عــن 

محكمــة العــدل الدوليــة فــي العــام 2004 إلــى أن »إقامــة املســتوطنات اإلســرائيلية فــي األرض  الفلســطينية 

 عــن ذلــك، ينــص القــرار 2334 
ً

ــا للقانــون الدولــي«.1 وفضــا
ً
املحتلــة )بمــا فيهــا القــدس الشــرقية( تمثــل خرق

الصــادر عــن مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة بوضــوح إلــى »أن إنشــاء إســــرائيل للمســــتوطنات فــي األرض 

الفلســــطينية املحتلــة منــذ عــام 1967، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، لـــيس لـــه أي شـــرعية قانونيـــة ويشـــكل 

1  اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية املحتلة )الفتوى(، 2004، الفقرة 120، على املوقع اإللكتروني:
 .>https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf< 

https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf
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انتـــهاكا صارخــا بموجــب القانــون الدولــي«.2 

يقطنــون  الذيــن  الفلســطينيين  والرجــال  والنســاء  ســر 
ُ
األ مــع  الحــق  مؤسســة  أجرتهــا  التــي  املقابــات  وتبــِرز 

املســتوطنة  هــذه  فهــا 
ّ
تخل التــي  املدمــرة  اآلثــار  الصناعيــة  عطــروت  مســتوطنة  باســم  املعروفــة  املنطقــة  فــي 

ط هــذه املقابــات الضــوء علــى نظــام التخطيــط 
ّ
الصناعيــة علــى األفــراد والتجمعــات الســكانية والبيئــة. وتســل

مــن  الفلســطينية  الســكانية  التجمعــات  بــه  وتحــرم  تمييــزي،  أســاس  علــى  إســرائيل  تنفــذه  الــذي  والتنظيــم 

رخــص البنــاء بصــورة ممنهجــة، وتخلــق مــن خالــه بيئــة ال تصلــح للســكن فيهــا وال تســتوفي املعاييــر الدنيــا 

للحــق فــي الســكن الائــق. وبذلــك، تقّصــر إســرائيل، بصفتهــا الســلطة القائمــة باالحتــال والجهــة الرئيســية 

فــي الوفــاء بااللتزامــات امللقــاة علــى عاتقهــا بموجــب أحــكام القانــون الدولــي  التــي تتحمــل عــبء املســؤولية، 

اإلنســاني3 والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، بمــا فيهــا تلــك االلتزامــات التــي يرســيها العهــد الدولــي الخــاص 

املدنيــة والسياســية.5  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة4 والعهــد 

ــاء إســــرائيل للمســــتوطنات فــي األرض الفلســــطينية املحتلــة منــذ 1967، بمــا فيهــا القــدس  2  القــرار )SC/RES/2334( )2016(، “يؤكــــد مــــن جديــــد أن إنشــ

الشــرقية، لـــيس لـــه أي شـــرعية قانونيـــة ويشـــكل انتـــهاكا صارخــا بموجــب القانــون الدولــي وعقبــة كبــرى أمــام تحقيــق حــل الدولتيــن وإحـــال الســـام العـــادل 

والدائــم والشــامل«. 

3  وهــذه تشــمل فــي جملتهــا االلتزامــات املترتبــة علــى إســرائيل بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التــي صدقــت عليهــا فــي يــوم 6 تموز/يوليــو 1951 ودخلــت حيــز 

ل القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي. 
ّ
النفــاذ والســريان فــي يــوم 6 كانــون الثاني/ينايــر 1952، وااللتزامــات التــي تمليهــا عليهــا الئحــة الهــاي التــي تشــك

4  الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، 16 كانــون األول/ديســمبر 1966، علــى املوقــع 

اإللكتروني: >https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx< . وقد صدقت إســرائيل على هذا العهد في يوم 3 تشــرين األول/

أكتوبــر 1991.  

اإللكترونــي:       املوقــع  علــى   ،1966 األول/ديســمبر  كانــون   16 والسياســية،  املدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  املتحــدة،  لألمــم  العامــة  الجمعــة    5

  .1991 األول/أكتوبــر  تشــرين   3 يــوم  فــي  عليــه  إســرائيل  صدقــت  وقــد   .  https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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المناطــق الصناعيــة في المســتوطنات المقامة على أراضي 
الضفة الغربية والقدس الشــرقية 

صــة للســكن، ومناطــق صناعيــة  يتألــف املشــروع االســتيطاني الــذي تنفــذه إســرائيل مــن مســتوطنات مخصَّ

الضفــة  فــي  القانــون  مــع  يتنافــى  بوجــه  مقامــة  وجميعهــا   - أخــرى  مســتوطنات  جملــة  مــن  زراعيــة  ومناطــق 

تديرهــا  التــي  املصانــع،  بوجــود  الصناعيــة  املســتوطنات  وتتميــز  املحتلــة.  الفلســطينية  بــاألرض  الغربيــة 

شــركات إســرائيلية ومتعــددة الجنســيات، وتكــّرس نفســها للعمــل علــى تجهيــز املــواد الخــام وإنتــاج البضائــع، 

 بكاملهــا أو فــي جــزء منهــا، حيــث 
ً
 مــا تكــون املســتوطنات الصناعيــة صناعيــة

ً
مــن جملــة أعمــال أخــرى.6 وعــادة

وقــد  داخلهــا.7  الجزئيــة  تقــع  بينمــا  ســكنية  مســتوطنة  حــدود  خــارج  املتكاملــة  الصناعيــة  املســتوطنة  تقــع 

الــذي أجرتــه علــى املســتوطنات الصناعيــة  حــّددت األبحــاث املكتبيــة التــي أعّدتهــا مؤسســة الحــق واملســح 

أو مجّمــع صناعــي داخــل  الشــرقية، وجــود 24 مســتوطنة صناعيــة  القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة،  الضفــة  فــي 
تنــوي  الحــق علــى خمــس مخططــات  أو فيهــا. كمــا وقفــت مؤسســة  التــي تضــم مســتوطنات قائمــة  املناطــق 

 Who( أبحــاث  مركــز  يشــير  األثنــاء،  هــذه  وفــي  جديــدة.8  صناعيــة  مســتوطنات  إقامــة  بموجبهــا  إســرائيل 

Profits( إلــى وجــود 19 منطقــة صناعيــة تديرهــا إســرائيل فــي األرض الفلســطينية املحتلــة، وتحتضــن هــذه 

املناطــق عــدًدا ليــس بالقليــل مــن »أربــاب الصناعــات اإلســرائيلية املوّجهــة نحــو التصديــر وعــدًدا أقــل مــن 

الشــركات الدوليــة«.9 ومــع ذلــك، تشــير اإلحصائيــات الرســمية اإلســرائيلية إلــى أعــداد أقــل مــن ذلــك، حيــث 

6  يستخدم هذا التقرير مصطلحْي املناطق الصناعية واملستوطنات الصناعية كمترادفين يحمان املعنى نفسه. 

7  هيومــن رايتــس ووتــش، »تجــارة االحتــال: كيــف تســهم األعمــال التجاريــة باملســتوطنات فــي انتهــاك إســرائيل لحقــوق الفلســطينيين«، )2016(، علــى املوقــع 

اإللكترونــي: > https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401 <  )فيمــا يلــي: تجــارة االحتــال(. 

8  وفًقــا لألبحــاث املكتبيــة التــي أجرتهــا مؤسســة الحــق، ثمــة مخططــات أعّدتهــا إســرائيل إلقامــة مســتوطنات صناعيــة فــي مســتوطنات أفنــي حيفتــس، وإلكانــا-

أورانيــت، وتلمــون، وتينــي أوماري ومكابيم. 

9 انظر: 
 Who Profits, Industrial Zones in the Occupied Palestinian Territory )hereinafter ‘Who Profits, Industrial Zones(, available at: >https://
whoprofits.org/dynamic-report/industrial-zones/<

https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401
https://whoprofits.org/dynamic-report/industrial-zones/
https://whoprofits.org/dynamic-report/industrial-zones/
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تــوِرد وزارة االقتصــاد والصناعــة اإلســرائيلية قائمــة تضــم 14 مســتوطنة صناعيــة فــي الضفــة الغربيــة، مــن 

بينهــا اثنتــان فــي القــدس الشــرقية.10 

إلــى  الراميــة  املخططــات  تطــرح  تفتــأ  ال  إســرائيل  بــأن  مؤخــًرا  الحــق  مؤسســة  أجرتهــا  التــي  األبحــاث  وتبّيــن 

فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، علــى األرا�ضــي التــي يملكهــا  توســيع مشــروعها االســتيطاني 

إدارة  أعلنــت   ،2020 الثاني/ينايــر  كانــون   27 يــوم  وفــي  العامــة.  وأراضيهــم  خاصــة  ملكيــة  الفلســطينيون 

ترامــب عمــا ُيســمى »صفقــة القــرن« التــي تضــع خطــة تســتهدف ضــم املزيــد مــن األرض الفلســطينية املحتلــة 

التــي يقررهــا القانــون الدولــي. وتوضــح هــذه الخطــة كيــف أن:  علــى نحــو يخالــف املعاييــر 

أي  إزالــة   إلــى  تضطــر  ولــن  بهــا.  ومعتــرف  آمنــة  حــدود  وجــود  مــن  ستســتفيد  إســرائيل  »دولــة 
اإلســرائيلية  األرا�ضــي  فــي  اإلســرائيلية  املســتوطنات  مــن  العظمــى  الغالبيــة  وســتدمج  مســتوطنات، 
املتجــاورة. وســتصبح الجيــوب اإلســرائيلية املوجــودة داخــل األرا�ضــي الفلســطينية املتجــاورة جــزًءا 

فعــال.«11  نقــل  نظــام  خــال  مــن  ربطهــا  وســيتم  إســرائيل  دولــة  مــن 

وفــي وقــت الحــق، تعّهــد رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، بنياميــن نتنياهــو، مــن جديــد بضــم منطقــة غــور األردن 

بســيط ســيطرتها  إلــى  الراميــة  واملخططــات  السياســات  هــذه  تتوخــى  إســرائيل  كانــت  ذلــك،  ومــع  املحتلــة.12 

علــى األرض الفلســطينية املحتلــة وإحــكام قبضتهــا عليهــا وتنفذهــا قبــل ذلــك بوقــت طويــل منــذ أن بســطت 

فــي العــام 13.1967  احتالهــا العســكري عليهــا 

وخــال النصــف األول مــن العــام 2019، واصلــت إســرائيل تنفيــذ املخططــات وبنــاء الوحــدات الســكنية فــي 

10 انظر:
 Ministry of Economy and Industry, Industrial Areas, available at: >http://economy.gov.il/English/Industry/
DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/deafult.aspx<

11  البيــت األبيــض، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، »الســام مــن أجــل االزدهــار: رؤيــة لتحســين حيــاة الشــعبين الفلســطيني واإلســرائيلي« )كانــون الثاني/ينايــر 
2020(، )ترجمــة منظمــة النهضــة العربيــة للديموقراطيــة والتنميــة )أرض((، ص. 17، علــى املوقــع اإللكترونــي:

>https://ardd-jo.org/ar/Publications/ardd-releases-the-full-arabic-translation-of-the-peace-to<. 

12  حيــث صــّرح بقولــه: »إذا فزنــا، وعندمــا نفــوز، ســوف نم�ضــي فــي صنــع التاريــخ. فحاملــا نفــوز، ســوف نطبــق القانــون اإلســرائيلي علــى جميــع التجمعــات 

الســكانية اليهوديــة فــي غــور األردن وفــي يهــودا والســامرة«. انظــر: 
“Netanyahu suggests he’ll move annexation forward only after elections“, The Times of Israel )5 February 2020(, available at: >https://
www.timesofisrael.com/netanyahu-suggests-hell-move-annexation-forward-only-after-elections/<, See also: Lahav Harkov, “Israel 
begins mapping out West Bank land for annexation after election“ The Jerusalem Post )8 February 2020(, available at: >https://www.
jpost.com/Israel-News/Israel-begins-mapping-out-West-Bank-land-for-annexation-after-election-616961<

13  انظر خطة ألون )حزيران/يونيو 1967(، على املوقع اإللكتروني: https://bit.ly/3bjlmRF. وانظر، أيًضا: 
Anthony Coon, Town Planning under Military Occupation: An Examination on of the Law and Practice of Town Planning in the Occupied 
West Bank )Dartmouth Publishing Company Limited, 1992(, 176.

http://economy.gov.il/English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/deafult.aspx
http://economy.gov.il/English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/deafult.aspx
https://ardd-jo.org/ar/Publications/ardd-releases-the-full-arabic-translation-of-the-peace-to
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-suggests-hell-move-annexation-forward-only-after-elections/
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-suggests-hell-move-annexation-forward-only-after-elections/
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-begins-mapping-out-West-Bank-land-for-annexation-after-election-616961
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-begins-mapping-out-West-Bank-land-for-annexation-after-election-616961
https://bit.ly/3bjlmRF
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املســتوطنات بوتيــرة متســارعة.14 كمــا اســتمر التوســع االســتيطاني علــى مــدار العــام 2019، حيــث صادقــت 

فــي املســتوطنات  فــي أواخــر شــهر تموز/يوليــو مــن ذلــك العــام علــى تشــييد 6,000 وحــدة ســكنية  إســرائيل 

اإلســرائيلية التــي ال تكت�ضــي صفــة قانونيــة.15 وقــد شــمل هــذا التوســع االســتيطاني املســتوطنات الصناعيــة 

اإلســرائيلية التــي انتفعــت واســتفادت منــه. وفــي العــام 2018، أعلنــت الحكومــة اإلســرائيلية عــن مصادقتهــا 

عنــى بإقامــة مســتوطنات صناعيــة جديــدة علــى مقربــة مــن مســتوطنتْي بيتــار عيليــت وأفنــي 
ُ
علــى مخططــات ت

عــن  اإلســرائيلي  ]الكنيســت[  البرملــان  عضــو  بــركات،  نيــر  اقتــرح  ذلــك،  عــن   
ً

وفضــا الســكنيتين.16  حيفتــس 

الغربيــة  الضفــة  فــي  صناعــة  منطقــة   12 إلقامــة  ــا 
ً
مخطط الســابق،  القــدس  بلديــة  ورئيــس  الليكــود  حــزب 

نحــو  الخطــى  اإلســرائيلية  الحكومــة  فيــه   
ّ

تحــث الــذي  الوقــت  فــي  أنــه  إليــه  اإلشــارة  تجــدر  وممــا  املحتلــة.17 

تيســير املوافقــة علــى توســيع املســتوطنات التــي تقيمهــا دون وجــه قانونــي، ال تنفــك إســرائيل تطبــق إجــراءات 

ــن 
ّ

التــي تمك فــي إجــراءات التخطيــط، حيــث ترفــض وبصــورة ممنهجــة إصــدار الرخــص  التمييــز  تقــوم علــى 

املنطقــة )ج(  فــي  الســكنية والتجاريــة  للمناطــق  الازمــة  التحتيــة  البنيــة  مــن تشــييد شــبكات  الفلســطينيين 

والقــدس الشــرقية بالضفــة الغربيــة املحتلــة.18 

14 انظر:
 European Union, Six-Month Report on Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem, )reporting period 
January-June 2019( )30 September 2019( available at: >https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_
israeli_settlements_in_the_occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf<

15 انظر:
 Adam Forrest, “Israel approves thousands of new settler homes in West Bank“, UK Independent )31 July 2019(, available at:  >https://
www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-west-bank-construction-jewish-settlements-palestinians-netanyahu-
kushner-a9029096.html<

16 انظر:
 European Union, Six-Month Report on Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem, )Reporting period July-
December 2018( )04 February 2019(, available at: >https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-
bank-and-gaza-strip/57606/six-month-report-israeli-settlements-occupied-west-bank-including-east-jerusalem-reporting_en<

17 انظر:
 Ariel Kahana, “Former Jerusalem mayor proposes plan to complement US ‘deal of the century’“ Israel Hayom )24 June 2019( available 
at: >https://www.israelhayom.com/2019/06/24/former-jerusalem-mayor-proposes-plan-to-complement-us-deal-of-the-century/<

18  الحق، »االستيطان في منطقة )ج(: غور األردن مثاال«، )2018(، ص. 18، على املوقع اإللكتروني:

>http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/SettlingAreaCTheJordanValleyExposed_ar.pdf<

ومكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، »تقييــد الحيــز: سياســة تخطيــط املناطــق التــي تطّبقهــا إســرائيل فــي املنطقــة )ج( فــي الضفــة الغربيــة«، 15 

كانــون الثاني/ديســمبر 2009، )فيمــا يلــي مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، »تقييــد الحيــز«(، وهــذا التقريــر منشــور علــى املوقــع اإللكترونــي: 

>https://www.ochaopt.org/sites/default/files/specialfocusdecember_23_12_2009_arabic.pdf<

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_settlements_in_the_occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20190930_final_six-month_report_on_israeli_settlements_in_the_occupied_west_bank_including_east_jerusalem_reporting_period_january_to_june_2019_0.pdf
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-west-bank-construction-jewish-settlements-palestinians-netanyahu-kushner-a9029096.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-west-bank-construction-jewish-settlements-palestinians-netanyahu-kushner-a9029096.html
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-west-bank-construction-jewish-settlements-palestinians-netanyahu-kushner-a9029096.html
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/57606/six-month-report-israeli-settlements-occupied-west-bank-including-east-jerusalem-reporting_en
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/57606/six-month-report-israeli-settlements-occupied-west-bank-including-east-jerusalem-reporting_en
https://www.israelhayom.com/2019/06/24/former-jerusalem-mayor-proposes-plan-to-complement-us-deal-of-the-century/
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/SettlingAreaCTheJordanValleyExposed_ar.pdf
https://www.ochaopt.org/sites/default/files/specialfocusdecember_23_12_2009_arabic.pdf
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المبــررات  المتعــددة األوُجــه التــي تســوقها إســرائيل لتبريــر 
الصناعيــة  المســتوطنات  إقامــة 

 وال يتجــزأ مــن مشــروعها 
ً

تنظــر الســلطات اإلســرائيلية إلــى املســتوطنات الصناعيــة كمــا لــو كانــت جــزًءا أصيــا

االســتيطاني األوســع وإســتراتيجيتها األعــّم التــي تســعى مــن خالهــا إلــى ضــم األرض الفلســطينية املحتلــة إلــى 

إقليمهــا. ففــي هــذا الســياق، عّقــب رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي، نتنياهــو، وهــو نفســه مــن مناصــري مشــروع 

قانــون القــدس الكبــرى، الــذي ُصمــم لغايــات إحــداث تغييــر جــذري فــي حــدود القدس وتركيبتهــا الديموغرافية 

وضــم مســاحات إضافيــة مــن أرا�ضــي الضفــة الغربيــة املحتلــة إلــى إقليــم إســرائيل، علــى األهميــة التــي تتبوأهــا 

املســتوطنات الصناعيــة فــي إســتراتيجية الضــم التــي تعتمدهــا إســرائيل.19 وفيمــا يتعلــق بضمــان اســتدامة 

مســتوطنة معاليــه أدوميــم الســكنية، صــّرح نتنياهــو بقولــه: »ســوف نضيــف املنطقــة الصناعيــة الضروريــة 

مــه...  جــري التوســعة الضروريــة إلتاحــة املجــال أمــام تنميــة هــذا املــكان ]مســتوطنة معاليــه أدوميــم[ وتقدُّ
ُ
ون

الصناعيــة ومشــاريع  املناطــق  أن  يخفــى  إســرائيل«.20 وممــا ال  دولــة  مــن  املــكان جــزًءا  هــذا  ل 
ّ
يشــك وســوف 

األعمــال التــي تــزاول عملهــا فــي املســتوطنات تحتــل أهميــة بالغــة فــي تأميــن فــرص العمــل، وهــي بالتالــي تقــّدم 

الحوافــز التــي تشــجع نقــل املســتوطنين الجــدد لإلقامــة فيهــا وضمــان اســتمرار وجــود املســتوطنات الســكنية 

مســتوطن   126,000 كان  ووتــش،  رايتــس  هيومــن  منظمــة  لســان  علــى  ورد  فحســبما  قبــل.  مــن  القائمــة 

يعملــون فــي الضفــة الغربيــة، مــن بينهــم 42 فــي املائــة )أو 53,300 مســتوطن( كانــوا يعملــون فــي املســتوطنات 

حتــى العــام 21.2013 

ــرح للنقــاش فــي الكنيســت فــي يــوم 22 آذار/مــارس 
ُ
م إلــى رئيــس الكنيســت والنــواب وط ــّدِ

ُ
19  مشــروع قانــون القــدس الكبــرى، P/20/4158(، 2017-5777(  ق

2017 ]24 آذار 5777[. وتنــص املذكــرة اإليضاحيــة لهــذا املشــروع علــى أن: “مكانــة القــدس باعتبارهــا املدينــة القائــدة واألكثــر حيويــة فــي إســرائيل قــد تقوضــت، 

وأن ســكانها األقويــاء والقيادييــن مــا زالــوا ينتقلــون إلــى املــدن فــي وادي الخليــل )املنطقــة املنخفضــة ]التــي تقــع بيــن جبــل الخليــل والســهل الســاحلي[(. وســوف يتيــح 

مشــروع القانــون تغييــر هــذا االتجــاه ويســاعد القــدس علــى اســتعادة مكانتهــا بصفتهــا رمــز الشــعب اليهــودي وقلبــه، وتضــم بيــن جنباتهــا أفضــل قــوى إســرائيل 

ــدم 
ُ
واليهــود مــن شــتى أصقــاع العالــم مــن أجــل شــد أزر مدينــة القــدس“. املذكــرة اإليضاحيــة، مشــروع قانــون القــدس الكبــرى، P/20/4158(، 2017-5777(، ق

ــرح للنقــاش فــي الكنيســت فــي يــوم 22 آذار/مــارس 2017 ]24 آذار 5777[. 
ُ
إلــى رئيــس الكنيســت والنــواب وط

20 انظر:
 Peter Beaumont, “Netanyahu backs annexation of 19 West Bank settlements“ The Guardian )3 October 2017(, available at: >https://
www.theguardian.com/world/2017/oct/03/netanyahu-backs-annexation-of-west-bank-settlements<

21  تجارة االحتال، الحاشية 7 أعاه. 

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/03/netanyahu-backs-annexation-of-west-bank-settlements
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/03/netanyahu-backs-annexation-of-west-bank-settlements
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وتفصــح املبــررات  القانونيــة التــي تســوقها دولــة إســرائيل لتبريــر مواصلــة عملهــا علــى توســيع املســتوطنات 

االســتعمارية عــن أوُجــه الترابــط االقتصــادي بيــن املســتوطنات الســكنية واالســتعمارية. فعلــى ســبيل املثــال، 

دفعــت دولــة إســرائيل فــي املذكــرات التــي أعدتهــا بخصــوص قانــون تبييــض املســتوطنات )قانــون التســوية( 

بــأن املســتوطنات تقتضيهــا »قيــم الصهيونيــة«، بمعنــى أنــه مــن »الحــق الطبيعــي« للمســتوطنين أن يعيشــوا 

لون الســكان املدنييــن املحلييــن لغايــات القانــون الدولــي، 
ّ
فــي الضفــة الغربيــة وأن هــؤالء املســتوطنين يشــك

وينبغــي العمــل علــى أســاس ذلــك علــى الوفــاء باحتياجاتهــم، بمــا فيهــا احتياجاتهــم االقتصاديــة.22 وقــد اتفــق 

النائــب العــام اإلســرائيلي، وعلــى الرغــم مــن اعتراضــه علــى طــرح القانــون املذكــور، مــع جانــب ال ُيســتهان بــه 

مــن املســوغات التــي قدمتهــا إســرائيل بشــأن وجــود املســتوطنات، وزعــم أن املســتوطنات املقامــة علــى أراٍض 

فلســطينية خاصــة تجــد مــا يبررهــا فــي »ُحســن النيــة«، وأن الوفــاء باحتياجــات املســتوطنين بصفتهــم ســكاًنا 

مدنييــن يســّوغ االســتياء علــى األرا�ضــي اململوكــة ملكيــة خاصــة »لألغــراض العامــة«.23 

وعلى املســتوى السيا�ضــي، تشــدد إســرائيل على الطابع الصناعي واالقتصادي الذي َيِســم هذه املســتوطنات 

الــذي  االزدهــار  إســرائيل  وتضــع  إقامتهــا.  لتبريــر  الدولــي  املجتمــع  علــى  تطرحهــا  التــي  املســوغات  معــرض  فــي 

تشــهده هــذه املســتوطنات والرخــاء الــذي يعّمهــا فــي إطــار عملهــا النبيــل وإيثارهــا »بنــاء قــدرات« االقتصــاد 

وينصــّب  اإلســرائيلية.24  االقتصاديــة  املبــادرات  إلــى  يعــود  قيامــه  فــي  الفضــل  أن  تزعــم  الــذي  الفلســطيني، 

لــدى املســتوطنين والشــركات اإلســرائيلية.25 وتســير  فــي هــذا الســياق، علــى تشــغيل الفلســطينيين  التركيــز، 

مشــاريع األعمــال التــي تتخــذ مــن املســتوطنات مقــرات لهــا علــى نفــس املنــوال فــي املســوغات التــي تســوقها، 

حيــث تصــور األنشــطة التــي تنفذهــا كمــا لــو كانــت عوامــل تســهم فــي إرســاء دعائــم الســام وتوطيــد أواصــر 

»التعايــش« مــن خــال توفيــر فــرص العمــل العادلــة.26 ومــع ذلــك، ال تــزال  أوجــه التبايــن الصارخ بيــن هــذه 

التأكيــدات والواقــع املشــهود علــى األرض قائمــة ال مــراء فيهــا. فاملســتوطنات الصناعيــة، بوصفهــا جــزًءا مــن 

املشــروع االســتيطاني الــذي ترعــاه إســرائيل دون وجــه قانونــي، تحــول بيــن الفلســطينيين وبيــن الوصــول إلــى 

بــل إنهــا  أراضيهــم واالنتفــاع بهــا. وال تقتصــر اآلثــار التــي تفرزهــا هــذه املســتوطنات علــى مصــادرة األرا�ضــي، 

22 انظر:
 Adalah, “Responses of Israeli government and attorney general in Settlements Regularization Law Case“ )January 2018(, available at: 
>https://www.adalah.org/en/content/view/9371<

23  املصدر السابق. 

24 انظر:
 State of Israel, “Supporting Palestinian Capacity Building: Israel’s Efforts in Supporting the Palestinian Economy, Civil Affairs and Security 
Reforms“ )2009(, 6.

25  املصدر السابق، ص. 8. 

التعايــش  مــن  بهــذه املســوغات ورددهــا، حيــث وصــف بوجــه خــاص أحــد املصانــع باعتبــاره »محــوًرا  الرئيــس اإلســرائيلي، رؤوبيــن ريفليــن،  أقــر  26  وقــد 

 :
ً

تلــك املســوغات. انظــر، مثــا إلــى الســام«. انظــر تجــارة االحتــال، الحاشــية 7 أعــاه. كمــا توثــق وســائل اإلعــام الدوليــة  والجســور ]املؤديــة[ 
“At West Bank Factories, Keeping the Peace Is a Mutual Interest“, New York Times )13 October 2018(; see also HeidelbergCement, 
“Sustainability Report“, )2018( 62.

https://www.adalah.org/en/content/view/9371
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ونقــل  األشــخاص  ــل  تنقُّ علــى  إســرائيل  تفرضهــا  التــي  املمنهجــة  القيــود  يشــمل  أوســع  نطــاق  إلــى  تتخطاهــا 

التــي تضعهــا علــى الحركــة التجاريــة، وتقييــد إمكانيــة  أنحــاء الضفــة الغربيــة، والقيــود  فــي جميــع  البضائــع 

إلــى مصــادر امليــاه، وبالتالــي بســط ســيطرتها علــى املــوارد الفلســطينية واالقتصــاد الفلســطيني.27  الوصــول 

التــي تنتفــي الصفــة  فــي املســتوطنات   عمــا تقــدم، يســتغل أربــاب الصناعــات اإلســرائيلية والدوليــة 
ً

وفضــا

ومواردهــا  الفلســطينية  األرا�ضــي  علــى  اســتيائهم  جانــب  إلــى  الفلســطينيين،  العمــال  عنهــا  القانونيــة 

ك الشــرعيين 
ّ

ــا
ُ
امل الطبيعيــة ووضــع يدهــم عليهــا. وغالًبــا مــا يكــون هــؤالء العمــال الفلســطينيون مــن ذريــة 

لألرا�ضــي التــي جــرى االســتياء بصــورة غيــر مشــروعة وأقيمــت املســتوطنات الصناعيــة عليهــا.28 ومــع ذلــك، 
وبســبب نكــوص التنميــة االقتصاديــة واجتثاثهــا بفعــل وجــود املســتوطنات، ال يجــد العمــال الفلســطينيون 

أي فــرص عمــل أخــرى غيــر العمــل فــي املســتوطنات اإلســرائيلية فــي ظــروف تنطــوي علــى اســتغالهم، حيــث 

يخضعــون لطائفــة واســعة مــن االنتهــاكات التــي تمــس حقــوق اإلنســان الواجبــة لهــم.29 فعلــى ســبيل املثــال، 

يواجــه العمــال الفلســطينيون ظــروف عمــل شــاقة ويخضعــون لسياســات تمييزيــة تفــرض عليهــم العمــل فــي 

التــي يتقاضاهــا نظراؤهــم  تلــك  ظــروف تيســر اســتغالهم، بمــا تشــمله مــن حصولهــم علــى أجــور أدنــى مــن 

مــن  وغيرهــا  العمــل  أماكــن  فــي  الســامة  وتدابيــر  الصحيــة  الرعايــة  شــروط  إلــى  وافتقارهــم  اإلســرائيليون، 

العمــل.30  فــي  الحقــوق األساســية 

27 انظر:
 Pearce Clancy, “Corporate Capture and Solidarity during Occupation: The Case of the Occupied Palestinian Territory“ )20 February 
2020(, available at: >https://www.cambridge.org/core/blog/2020/02/20/corporate-capture-and-solidarity-during-occupation-the-
case-of-the-occupied-palestinian-territory/<;

البنك الدولي، »الضفة الغربية وقطاع غزة: املنطقة ج ومستقبل االقتصاد الفلسطيني«، )2013(، على املوقع اإللكتروني:
>https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/WestBank_Arabic_executive_summary_area_C_sept13_final.pdf<. 

قــة لــدى مؤسســة الحــق، حيــث حصلــت عليهــا فــي تاريــخ 15 كانــون الثاني/ينايــر 2018، »أقيمــت مســتوطنة مســواه علــى األرا�ضــي 
ّ
28  هــذه املعلومــات موث

التــي يملكهــا الفلســطينيون مــن أبنــاء قريــة الجفتلــك. وهــذا يعنــي أننــي أعمــل فــي األرض التــي كانــت أعمامــي وأقربائــي يملكونهــا قبــل احتــال الضفــة الغربيــة علــى 

يــد إســرائيل فــي العــام 1967«. 

.)Who Profits, Industrial Zones N.9(  :29  انظر تجارة االحتال، الحاشية 7 أعاه. وانظر، أيًضا

30 انظر:
 Al-Haq, Occupied Livelihoods: Palestinians Striving for their Right to Work, )1 May 2012(, available at: >http://www.alhaq.org/
advocacy/6891.html<. 

https://www.cambridge.org/core/blog/2020/02/20/corporate-capture-and-solidarity-during-occupation-the-case-of-the-occupied-palestinian-territory/
https://www.cambridge.org/core/blog/2020/02/20/corporate-capture-and-solidarity-during-occupation-the-case-of-the-occupied-palestinian-territory/
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/WestBank_Arabic_executive_summary_area_C_sept13_final.pdf
http://www.alhaq.org/advocacy/6891.html
http://www.alhaq.org/advocacy/6891.html
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ــة  ــتعمرات الصناعي ــة المس ــى إقام ــرائيل عل ــجع إس ــف تش 3-1   كي
ــا  ــال فيه ــاريع األعم ــود مش ــهيالت لوج ــّدم التس وتق

تقــدم الحكومــة اإلســرائيلية طائفــة واســعة مــن املزايــا ملشــاريع األعمــال العاملــة فــي املســتوطنات املقامــة علــى 

أرا�ضــي الضفــة الغربيــة املحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، حيــث تشــجعها علــى العمــل فيهــا وفــي املســتوطنات 

فــي  تبــدو  التــي  والتصنيفــات،  القوانيــن  مــن  معقــدة  مجموعــة  بفعــل  األمــر  هــذا  ويتيســر  كذلــك.  الصناعيــة 
ظاهرهــا أنهــا معــّدة ملســاعدة املناطــق التــي تتخلــف عــن ركــب االزدهــار االجتماعــي واالقتصــادي، ومــا يقتــرن 

بذلــك مــن اعتمــاد نهــج انتقائــي يســتبعد تلــك الشــركات مــن إنفــاذ القوانيــن اإلســرائيلية وتطبيقهــا عليهــا. 

أولويــة قوميــة  باعتبارهــا مناطــق ذات  املناطــق الصناعيــة كافــة،  فيهــا  بمــا  ــف غالبيــة املســتوطنات،  وتصنَّ

َعــّد هــذه املناطــق ذات األولويــة القوميــة مؤهلــة للحصــول علــى جملــة مــن 
ُ
بموجــب القانــون اإلســرائيلي. وت

املزايــا والدعــم بمــا يتما�ضــى مــع القانــون بشــأن تشــجيع اســتثمارات رؤوس األمــوال )قانــون االســتثمار( لســنة 

1956، وهــي أيًضــا مصنفــة ضمــن هــذه الفئــة بموجــب قانــون الكفــاءة االقتصاديــة لســنة 2010-2009، 

وفًقــا للقــرار رقــم 3292 الصــادر عــن الحكومــة اإلســرائيلية فــي العــام 31.1998 ويــرد االدعــاء الــذي يقــول إن 

املناطــق ذات األولويــة القوميــة تتوخــى تحقيــق أربعــة أهــداف جوهريــة: 

»)1( تخفيــف أزمــة اإلســكان التــي تمــس العديــد مــن ســكان إســرائيل، 

)2( تشــجيع الهجــرة اإليجابيــة إلــى تلــك املجتمعــات، 

)3( تشــجيع التنميــة فــي تلــك املجتمعــات، 

)4( وتحســين قــدرة تلــك املجتمعــات علــى الصمــود االقتصــادي«.32 

وتقــوم التصنيفــات املذكــورة فــي أساســها علــى طائفــة مــن العوامــل، بمــا فيهــا الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي، 

واملوقــع الجغرافــي، والبعــد عــن املراكــز التجاريــة اإلســرائيلية والحــدود والتهديــدات األمنيــة. وبنــاًء علــى ذلــك، 

منــح جميــع املســتوطنات وضــع املناطــق ذات األولويــة القوميــة تحــت ذريعــة األمــن،33 بينمــا يجــري إقصــاء 
ُ
ت

التجمعــات الســكانية الفلســطينية داخــل إســرائيل مــن الوضــع الــذي تنالــه هــذه املناطــق إلــى حــد بعيــد، علــى 

.)Who Profits, Industrial Zones N.9(  : 31 انظر

32  تجارة االحتال، الحاشية 7 أعاه. 

33 انظر :
 Who Profits, Industrial Zones )N.9(.; Adalah, On the Israeli Government’s New Decision Classifying Communities as National Priority 
Areas“ )February 2010(, 8. 
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عــّد، فــي املتوســط، التجمعــات األفقــر مــن الناحيتيــن االجتماعيــة واالقتصاديــة.34 
ُ
الرغــم مــن أنهــا ت

القانونيــة  غيــر  املســتوطنات  مــن  تتخــذ  التــي  األعمــال  املتاحــة ملشــاريع  املزايــا  عــّد 
ُ
ت العمليــة،  الناحيــة  ومــن 

مقــرات لهــا مزايــا معتبــرة. فحســبما ورد فــي التقريــر الصــارد عــن مركــز أبحــاث )Who Profits(، يتــراوح مبلــغ 

 
ً

اإليجــار الشــهري للمتــر املربــع الواحــد فــي املنطقــة الصناعيــة الواقعــة فــي مســتوطنة َبــركان مــن 16 شــيكا

فــي بيــت شــيمش الواقعــة   )مــا يعــادل 4.6-6.9 دوالر(، بينمــا يصــل إيجــار املســاحة نفســها 
ً

إلــى 24 شــيكا

 )نحــو 10.15 دوالر(، بمــا يشــمل رســوًما إداريــة قدرهــا 8 شــواكل )نحــو 
ً

فــي القــدس الغربيــة إلــى 35 شــيكا

2.3 دوالر(. وفــي حالــة مســتوطنة عطــروت الصناعيــة التــي تقــع فــي القــدس الشــرقية املحتلــة، والتــي نتناولهــا 

املربــع  املتــر  عــن  تقريًبــا(  )21.4 دوالر   
ً

74 شــيكا نحــو  البلديــة  الضريبــة  تبلــغ  التقريــر،  هــذا  فــي  بالدراســة 

 )نحــو 26.6-35.6 دوالر(. 
ً

الواحــد، بينمــا تتــراوح هــذه الضريبــة فــي القــدس الغربيــة مــن 92 إلــى 123 شــيكا

َعــّد مشــاريع األعمــال املقامــة فــي املســتوطنات مؤهلــة للحصــول عليهــا، 
ُ
وُيضــاف هــذا الفــرق إلــى املنــح التــي ت

فــي  كلــه  ذلــك  يســهم  حيــث   - املائــة  فــي   50 إلــى  تصــل  بنســبة  الشــركات  ضريبــة  معــدل  تقليــص  عــن   
ً

فضــا

تحفيــز أربــاب الصناعــات املدنييــن فــي اإلقليــم التابــع للســلطة القائمــة باالحتــال علــى االنتقــال إلــى األرض 

املحتلــة.35  الفلســطينية 

34  في العام 1998، صنفت الحكومة اإلســرائيلية ما مجموعه 553 باعتبارها منطقة ذات أولوية قومية، من بينها 104 مســتوطنات وما ال يتجاوز أربعة 

تجمعــات ســكانية فلســطينية. ويــدل ذلــك علــى نهــج ينطــوي علــى التعســف والتمييــز فــي الوقــت نفســه. انظــر: 
Adalah, “On the Israeli Government’s New Decision Classifying Communities as National Priority Areas“, )February 2010(, 7-8, Adalah, 
“The Inequality Report: The Palestinian Arab Minority in Israel“ )2011(, 23,

وانظر، أيًضا، هيومن رايتس ووتش، تجارة االحتال، الحاشية 7 أعاه. 

35 انظــر :  )Who Profits, Industrial Zones N.9(. وانظــر، أيًضــا، الحظــر املفــروض علــى نقــل املدنييــن مــن ســكان دولــة االحتــال، املــادة 49، اتفاقيــة 

جنيــف الرابعــة )1949(. 
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3-2   المســتوطنات الصناعية: جزء ال يتجزأ من االحتالل اإلســرائيلي 
ومشروعه االســتيطاني غير القانوني 

الــذي تنفــذه إســرائيل بطــرق  فــي املشــروع االســتيطاني األعــم  ل املســتوطنات الصناعيــة رافــًدا يســهم 
ّ
تشــك

مصــادرة  علــى  إســرائيل  إقــدام  بفعــل  الصناعيــة  املســتوطنات  بنــاء  يتيســر  الخصــوص،  وجــه  فعلــى  عــدة. 

علــى  ســيطرتها  تعزيــز  وبالتالــي  قانونــي،  وجــه  دون  خاصــة،  أم  عامــة  كانــت  ســواء  الفلســطينية،  األرا�ضــي 

فــي العــام  فــي تقريــر نشــره البنــك الدولــي  األرض الفلســطينية املحتلــة وإحــكام قبضتهــا عليهــا. ووفًقــا ملــا ورد 

فــي  األهميــة  البالغــة  املــوارد  إلــى  الفلســطينيين  علــى وصــول  املفروضــة  القيــود  هــذه  رفــع  مــن شــأن   ،2018

املحلــي اإلجمالــي  الناتــج  تزيــد  »أن  )ج(  املنطقــة  فــي  والســياحة  الحجــارة  وقلــع  والتعديــن  الزراعــة  قطاعــات 

العــام 36.2025  بحلــول  الغربيــة«  الضفــة  فــي  املائــة  فــي   36 بنحــو  الحقيقــي 

وتعتمــد إســرائيل نظاًمــا قانونًيــا مزدوًجــا فــي الضفــة الغربيــة لكــي يتســنى لهــا اإلبقــاء علــى مشــروع املســتوطنات 

بينمــا  املســتوطنين،  قانونهــا اإلســرائيلي علــى  تطبــق  - حيــث  القانونيــة عنهــا  الصفــة  تنتفــي  التــي  الصناعيــة 

خضــع الســكان الفلســطينيين املحمييــن ألحــكام قانونهــا العســكري.37 وتشــكل هــذه السياســة القائمــة علــى 
ُ
ت

الواقــع  اإلقليــم  الحربــي  القانــون  يحكــم  أن  يجــب  حيــث  اإلنســاني،  الدولــي  للقانــون  مخالفــة  االزدواجيــة 

تحــت االحتــال بصــرف النظــر عــن جنســية رعايــاه. ولذلــك، يف�ضــي إرســاء هــذا النظــام القانونــي املــزدوج 

وبلــوغ اإلنصــاف.38  العدالــة  إلــى  للوصــول  الفلســطينيين  أمــام  املتيســرة  يعــوق اإلمكانيــة  تحّيــز قضائــي  إلــى 

التمييــز وتوطــد أركانــه ودعائمــه.39 ووجــود هــذه املســتوطنات  مــن هــذا  وتســتفيد املســتوطنات الصناعيــة 

بهــا  يحظــى  التــي  التفضيليــة  املعاملــة  علــى  آخــر  مثــال  إال  هــو  مــا  املــزدوج  القانونــي  النظــام  ذلــك  ظــل  فــي 

االنتهــاكات  مــن  الفلســطينيون لطائفــة ممتــدة  فيــه  يتعــرض  الــذي  الوقــت  فــي  املســتوطنون اإلســرائيليون، 

التــي تمــس حقــوق اإلنســان الواجبــة لهــم ولظــروف معيشــية ال يســعهم أن يتحملوهــا.40 

فــي  العاملــة  الجنســيات  املتعــددة  والشــركات  اإلســرائيلية  الشــركات  تشــارك  فقــد  ذلــك،  علــى   
ً
وعــاوة

36 انظر:
World Bank, Economic Monitoring to the Ad Hoc Liaison Committee )27 September 2018(, 11, available at: >http://documents.
worldbank.org/curated/en/413851537281565349/pdf/129986-REVISED-World-Bank-Sept-2018-AHLC-Report-final.pdf<.

37  انظــر عطــا هللا كتــاب ورجــا شــحادة، »اإلدارة املدنيــة فــي الضفــة الغربيــة املحتلــة: دراســة تحليليــة لألمــر العســكري 947«، )ترجمــة منــى رشــماوي(، رام 

هللا وجنيــف: مؤسســة الحــق ولجنــة الحقوقييــن الدوليــة )1983(. 

38  هيومن رايتس ووتش، »انفصال وانعدام للمســاواة: معاملة إســرائيل التمييزية للفلســطينيين في األرا�ضي الفلســطينية املحتلة«، )2010(، على املوقع 

 .>https://www.hrw.org/ar/report/2010/12/19/256166<   :اإللكتروني

39  منظمــة متطوعيــن لحقــوق اإلنســان )ييــش ديــن(، »إفــراغ مــن املضمــون - املحاجــر اإلســرائيلية التــي تعمــل فــي الضفــة الغربيــة: نهــب ممأســس برعايــة 

 .>https://bit.ly/35LzdyY< :محكمــة العــدل العليــا«، )14 أيلول/ســبتمبر 2017(، علــى املوقــع اإللكترونــي

40  الحق، »تحليل أبعاد النوع االجتماعي في البيئات القسرية: حالة منطقة األغوار«، )2018(، ص. 7، على املوقع اإللكتروني:

>http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/UnpackingGenderinCoerciveEnvironmentsTheCaseoftheJordanValley_ar.pdf<. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/413851537281565349/pdf/129986-REVISED-World-Bank-Sept-2018-AHLC-Report-final.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/413851537281565349/pdf/129986-REVISED-World-Bank-Sept-2018-AHLC-Report-final.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2010/12/19/256166
https://bit.ly/35LzdyY
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/UnpackingGenderinCoerciveEnvironmentsTheCaseoftheJordanValley_ar.pdf
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ــف فــي إدامــة 
ُّ
املســتوطنات الصناعيــة فــي إمــداد قــوات االحتــال اإلســرائيلية باملنتجــات والخدمــات التــي توظ

املــرء  وفــي وســع  املســتوطنات واستشــرائها.41  انتشــار  فــي  إســهاًما مباشــًرا  االحتــال واإلبقــاء عليــه، وتســهم 

أن يــرى ذلــك فــي جملــة أمــور منهــا توريــد معــدات ومــواد البنــاء، وتوريــد معــدات اإلشــراف وتحديــد الهويــة، 

واســتغال  املاليــة،  والعمليــات  الصيرفــة  وعمليــات  األمنيــةم،  الخدمــات  وتوريــد  الهــدم،  معــدات  وتوريــد 

املــوارد الطبيعيــة وتلويــث األرا�ضــي والقــرى الفلســطينية.42 فمــن خــال تأميــن هــذه املنتجــات والخدمــات، 

غيــر  املســتوطنات  إقامــة  مــن  مباشــرة  أرباًحــا  الجنســيات  واملتعــددة  اإلســرائيلية  األعمــال  مشــاريع  تحقــق 

اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  ارتــكاب  فــي  فيــه  تســهم  الــذي  الوقــت  ذات  فــي  وبقائهــا،43  ووجودهــا  القانونيــة 

ممنهــج.  نحــو  علــى  الدولــي  القانــون  تمــس  التــي  الجســيمة  واملخالفــات 

41 انظر:
 Business and Human Rights Resource Center, “Israeli banks involved in financing illegal settlements in Palestine, Who Profits’ report“ 
)2018(, available at: >https://www.business-humanrights.org/en/israeli-banks-involved-in-financing-illegal-settlements-in-palestine-
who-profits-report<.

42  مجلــس حقــوق اإلنســان، »تقريــر البعثــة الدوليــة املســتقلة لتق�ضــي الحقائــق مــن أجــل التحقيــق فــي آثــار بنــاء املســتوطنات اإلســرائيلية علــى الحقــوق 

املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني فــي جميــع أنحــاء األرض الفلســطينية املحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية«، 

الوثيقــة رقــم )A/HRC/22/63(، )7 شــباط/فبراير 2013(، الفقــرة 96. 

43  لاطاع على قائمة غير حصرية تضم 60 مشروع أعمال تتربح بهذه الطريقة، انظر: 
ARIJ, “The Israeli Settlement Enterprise: Grave Breaches of International Law“, )January 2016(, 69-75.

https://www.business-humanrights.org/en/israeli-banks-involved-in-financing-illegal-settlements-in-palestine-who-profits-report
https://www.business-humanrights.org/en/israeli-banks-involved-in-financing-illegal-settlements-in-palestine-who-profits-report


مســتوطنة عطروت |  املفتاح الصناعي يف خطة إرسائيل االســتعامرية االســتيطانية لفلســطني

A L -HAQ

18

مســتوطنة عطــروت الصناعيــة في القدس 
الشــرقية المحتلــة 

حســبما ذكرنــا أعــاه، ثمــة 24 مســتوطنة صناعيــة فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية املحتلــة. 

ولغايــات هــذا التقريــر، فنحــن نتنــاول مســتوطنة عطــروت الصناعيــة املقامــة علــى األرا�ضــي التــي صادرتهــا 

التدابيــر  ســياق  فــي  ندرســها  حيــث  الفلســطينية،44  البريــد  وضاحيــة  والــرام  حنينــا  بيــت  قــرى  مــن  إســرائيل 

وجــه  وعلــى  برمتهــا،  الشــرقية  القــدس  تســتهدف  التــي  واملتزايــدة  املتســارعة  اإلســرائيلية  والسياســات 

وإنفــاذ  املدنيــة  وترســيخ ضــم  الفلســطيني،  االقتصــاد  مــن مقومــات  تبقــى  مــا  تدميــر  أجــل  مــن  الخصــوص 

عنهــا.45  قســًرا  الفلســطينيين  ســكانها  ترحيــل 

وعقــب احتــال الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، فــي العــام 1967، شــرعت إســرائيل مــن فورهــا فــي 

توســيع الحــدود البلديــة ملدينــة القــدس، وذلــك فــي إطــار خطــة اســتهدفت ضــم املدينــة إلــى إقليمهــا واإلعــان عنهــا  

مدينــة غيــر مقســمة )انظــر الصــورة 1 أدنــاه(.46 وقــد أدانــت األمــم املتحــدة هــذا الضــم واعتبرتــه غيــر قانونــي 

فــي القــرار 267 )1969( الــذي صــدر عــن مجلــس األمــن التابــع لهــا.47 وعلــى الرغــم مــن هــذه اإلدانــة والدعــوة 

44 انظر:
 Bimkom, Survey of the Palestinian neighbourhoods of East Jerusalem )2013(, 18, available at: http://bimkom.org/eng/wp-content/
uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf. 

وفي العام 1970، صادرت إسرائيل 56 دونًما من أرا�ضي قرية الرام لصالح مستوطنة عطروت الصناعية. معهد األبحاث التطبيقية - القدس

>http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Ar%20Ram_Ar.pdf< :ريج(، “دليل بلدة الرام“، )2012(، ص. 16، على املوقع اإللكتروني
َ
)أ

45 انظر:
 Al-Haq, “Occupying Jerusalem’s Old City: Israeli Policies of Isolation, Intimidation and Transformation“ )2019(, 15, available at: >http://
www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/09/23/occupying-jerusalem-old-city-webversion-1569218179.pdf<. 

46  مركــز املعلومــات اإلســرائيلي لحقــوق اإلنســان فــي األرا�ضــي املحتلــة )بتســيلم(، »شــرقّي القــدس«، )11 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017، تــم التعديــل فــي 27 

كانــون الثاني/ديســمبر 2019(، علــى املوقــع اإللكترونــي: >https://www.btselem.org/arabic/jerusalem< ؛ وانظــر، أيًضــا: 
Israel Ministry of Foreign Affairs, Municipalities Ordinance )Amendment No. 6( Law, 5727-1967, على املوقع اإللكتروني :
>http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/mfadocuments/yearbook1/pages/13%20law%20and%20administratio n%20ordinance%20
-amendment%20no.aspx<

 .)1969( ،)UNSC/RES/267( 47  قرار مجلس األمن رقم

http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf
http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Ar%20Ram_Ar.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/09/23/occupying-jerusalem-old-city-webversion-1569218179.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2019/09/23/occupying-jerusalem-old-city-webversion-1569218179.pdf
https://www.btselem.org/arabic/jerusalem؛
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الدوليــة لامتنــاع عــن االعتــراف بتدابيــر الضــم التــي تنفذهــا إســرائيل، أقامــت إســرائيل مســتوطنة عطــروت 

ــا هيكلًيــا تفصيلًيــا لتطويرهــا. 
ً
الصناعيــة فــي القــدس الشــرقية املحتلــة فــي العــام 1970، وطرحــت مخطط

ر بنحــو 1,530 دونًمــا مــن أرا�ضــي الفلســطينيين فــي بيــت حنينــا و56  وقــد شــمل هــذا املخطــط مســاحة تقــدَّ

دونًمــا مــن أراضيهــم فــي قريتــْي الــرام وضاحيــة البريــد.48 

 مــن أحيــاء القــدس الشــرقية، 
ً

وتقــدم إســرائيل مســتوطنة عطــروت الصناعيــة اليــوم باعتبارهــا حًيــا كامــا

حيــث فصلتــه بحكــم األمــر الواقــع عــن األرا�ضــي التابعــة لقــرى بيــت حنينــا والــرام وضاحيــة البريــد وطمســت 

جميــع اآلثــار التــي تــدل علــى وجــود الفلســطينيين فيهــا ومحتهــا عــن الخريطــة )انظــر الصــورة 2 أدنــاه(. 

الصــورة 1: خريطــة حــدود بلديــة القــدس49                                     الصــورة 2: خريطــة ’حــي عطــروت‘50  

48 انظر:
Marya Farah, “The Atarot Exception? Business and Human Rights under Colonization“, 80, Jerusalem Quarterly )2019(, available at: 
>https://www.palestine-studies.org/en/node/1649529<;

ريج(، “دليل بلدة الرام“، )2012(، ص. 16، على املوقع اإللكتروني:
َ
وانظر معهد األبحاث التطبيقية – القدس )أ

>http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Ar%20Ram_Ar.pdf<.

49 انظر:
 Nadav Shragai, “A Jerusalem Solution: One Sovereignty, Multiple Local Authorities )including for the Arab Neighborhoods(“, Jerusalem 
Center for Public Affairs, available at: >https://jcpa.org/a-jerusalem-solution-one-sovereignty-multiple-local-authorities-including-for-
the-arab-neighborhoods/<.  

50 انظر:
 “Housing Sector in East Jerusalem, a Market Opportunity Analysis: Submitted to Al-Quds Economic Forum and the Office of the Quartet 
In the Framework of East Jerusalem Market Assessment“ )19 March 2015(, 12, available at: >http://www.quartetoffice.org/files/
server/160317_Dimensions%20Consulting%20-%20EJ%20Housing%20Opportunity%20Analysis_vf.pdf<. 

https://www.palestine-studies.org/en/node/1649529
http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Ar%20Ram_Ar.pdf
https://jcpa.org/a-jerusalem-solution-one-sovereignty-multiple-local-authorities-including-for-the-arab-neighborhoods/
https://jcpa.org/a-jerusalem-solution-one-sovereignty-multiple-local-authorities-including-for-the-arab-neighborhoods/
http://www.quartetoffice.org/files/server/160317_Dimensions%20Consulting%20-%20EJ%20Housing%20Opportunity%20Analysis_vf.pdf
http://www.quartetoffice.org/files/server/160317_Dimensions%20Consulting%20-%20EJ%20Housing%20Opportunity%20Analysis_vf.pdf
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مســتوطنة  تضــم  التــي  املنطقــة  يطــّوق  الــذي  والتوســع  الضــم  جــدار  إســرائيل  أقامــت   ،2002 العــام  وفــي 
 تاًمــا عــن الــرام وقلنديــا، ممــا أدى إلــى تفتيــت هــذه املنطقــة وتجزئتهــا 

ً
عطــروت الصناعيــة ويفصلهــا فصــا

فــي وســع الفلســطينيين، قبــل  بيــن أرجــاء الضفــة الغربيــة وامتدادهــا الجغرافــي. فقــد كان  وقطــع التواصــل 
بنــاء الجــدار، أن يســافروا بــا عائــق بيــن أنحــاء الضفــة الغربيــة ومــن الــرام إلــى القــدس علــى الطريــق الرئي�ضــي. 
أمــا اليــوم، بــات جــدار الضــم والتوســع يقطــع حــدود بلديــة القــدس ويوســعها بحكــم األمــر الواقــع ويســتولي 
علــى أرا�ضــي الــرام وبيــت حنينــا. وقــد قــررت محكمــة العــدل الدوليــة، فــي فتواهــا بشــأن هــذا الجــدار، بأنــه 

يرقــى إلــى مرتبــة »الضــم الفعلــي«.51 وخلصــت املحكمــة، فــي هــذا املقــام، إلــى أنــه: 

»وفــي حيــن تاحــظ املحكمــة التأكيــدات التــي قدمتهــا حكومــة إســرائيل بــأن تشــييد الجــدار ال يشــكل 
ضًمــا لألرا�ضــي وأن الجــدار يتســم بطبيعــة مؤقتــة )انظــر الفقــرة 116 أعــاه(، فإنهــا ال تملــك مــع ذلــك 
قلــت إليهــا مــن أن الجــدار يؤثــر بصــورة مســبقة علــى 

ُ
أن تلتــزم موقــف الامبــاالة إزاء املخــاوف التــي ن

، وإزاء املخــاوف مــن أن إســرائيل قــد تدمــج 
ً

الحــدود التــي ســتفصل بيــن إســرائيل وفلســطين مســتقبا
بــه  داخلهــا املســتوطنات وســبل الوصــول إليهــا. وتــرى املحكمــة أن تشــييد الجــدار والنظــام املرتبــط 
يخلقــان »أمــرا واقعــا« يمكــن أن يشــكل وضًعــا دائًمــا علــى األرض، وهــو مــا ُيعــد مــن قبيــل الضــم الفعلــي، 

بغــض النظــر عــن الوصــف الرســمي الــذي تخلعــه إســرائيل علــى الجــدار.«52 

ويحيــط جــدار الضــم والتوســع اليــوم بحــدود مســتوطنة عطــروت الصناعيــة بأكملهــا، بينمــا تتكفــل حواجــز 
أمنيــة بحراســة مدخلهــا. وفــي وســع مشــاريع األعمــال التــي تــزاول عملهــا فــي املســتوطنة أن تــرى الجــدار رأي 

العيــن مــن داخلهــا، وال تــزال التجمعــات الســكانية فــي بيــت حنينــا والــرام معزولــة علــى الجانــب اآلخــر منهــا. 

حيوًيــا  شــرياًنا   ،1920 العــام  فــي  ن�ضــئ 
ُ
أ الــذي  القــدس،  مطــار  ل 

ّ
يشــك أن  ينبغــي  كان  األثنــاء،  هــذه  وفــي 

ــا 
ً
ك، وال تــزال قــوات االحتــال اإلســرائيلية تغلقــه إغاق ِ

ّ
ــك

ُ
همــل وف

ُ
للمواصــات فــي دولــة فلســطين، ولكنــه أ

تاًمــا منــذ العــام 53.2000 وقــد أعــادت إســرائيل تســمية املنطقــة التــي كان يقــع فيهــا املطــار فــي املا�ضــي باســم 
مطــار عطــروت، بيــد أن هــذا املطــار املدنــي لــم يــزاول عملــه بهــذا املســمى علــى اإلطــاق، ممــا يؤكــد املحــاوالت 
إســرائيلية  بمســميات  عنهــا  واالســتيعاض  الفلســطينية  األســماء  محــو  ســبيل  فــي  إســرائيل  تبذلهــا  التــي 
واســتئصال وجــود الفلســطينيين وبإحــال اإلســرائيليين محلهــم - وهــذه ســمة مميــزة مــن ســمات االســتعمار. 
وتعتبــر إســرائيل أن هــذه املنطقــة »جــزء مــن منطقــة عطــروت الصناعيــة«، وقــد وضعــت املخططــات التــي 

إلــى منطقــة ســكنية بتشــييد 11,000 شــقة فيهــا.54 إلــى تطويرهــا  ترمــي 

51  اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية املحتلة )الفتوى(، 2004، الفقرة 121، على املوقع اإللكتروني:

>https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf<.

52  املصدر السابق. 

53 انظر:
Nahed Awwad, “In search of Jerusalem Airport“, 35, Jerusalem Quarterly 51, available at: >https://www.palestine-studies.org/sites/
default/files/jq-articles/35_airport_0_0.pdf<.

54 انظر:
Dov Benovadi, “Huge Housing Project Set for Atarot Airport Area“ Hamodia )2 December 2019( available at: https://hamodia.
com/2019/12/02/huge-housing-project-set-atarot-airport-area/ 

https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_airport_0_0.pdf
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_airport_0_0.pdf
https://hamodia.com/2019/12/02/huge-housing-project-set-atarot-airport-area/
https://hamodia.com/2019/12/02/huge-housing-project-set-atarot-airport-area/
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الصناعيــة55 عطــروت  مســتوطنة 

ووفًقــا لــوزارة االقتصــاد والصناعــة اإلســرائيلية، تحتضــن »منطقــة القدس-عطــروت الصناعيــة«، التــي تقــع فــي 

الشــطر الشــمالي من القدس الشــرقية، مجموعة واســعة من الشــركات العاملة في مختلف ميادين الصناعة. 

وتصــرح الــوزارة بــأن هــذه املســتوطنة الصناعيــة تمتــد علــى مســاحة تبلــغ 924 دونًمــا مــن األرا�ضــي،56 وليــس 

فيهــا ســوى دونمــان غيــر مشــغوالن، ومــا مســاحته 913 دونًمــا مــن تلــك األرا�ضــي »منطقــة مشــغولة« لألعــراض 

الصناعيــة والتجاريــة، والــورش والســاحات العامــة.57 وفــي املقابــل، تؤكــد منظمــة حقــوق اإلنســان اإلســرائيلية، 

مخططــون مــن أجــل حقــوق التخطيــط )بمكــوم(، أن مســتوطنة عطــروت الصناعيــة تضــم مســاحة أكبــر مــن 

ذلــك إلــى حــد مــا، حيــث تصــل إلــى 1,426 دونًمــا، وأن غالبيــة هــذه املســاحة مخصصــة للصناعــة والطــرق، أو 

مصنفــة بخــاف ذلــك باعتبارهــا أراٍض خاصــة ومســاحات عامــة مفتوحــة.58 

55 انظر:
Photograph © The Jerusalem Film and Television Fund )2015(, available at:>http://jerusalemfilmfund.com/location/atarot-industrial-
zone/<.

ستخدم لقياس مساحة األرا�ضي في فلسطين منذ حقبة االنتداب البريطاني. ويساوي الدونم الواحد 1,000 متر مربع. 
ُ
56  الدونم وحدة ت

57 انظر:
Ministry of Economy and Industry, Jerusalem-Atarot Industrial Area, available at: http://economy.gov.il/English/Industry/
DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/Atarot.aspx

58 انظر:
Bimkom, Survey of the Palestinian neighbourhoods of East Jerusalem )2013(, 18, available at: http://bimkom.org/eng/wp-content/
uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf

http://jerusalemfilmfund.com/location/atarot-industrial-zone/
http://jerusalemfilmfund.com/location/atarot-industrial-zone/
http://economy.gov.il/English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/Atarot.aspx
http://economy.gov.il/English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/Atarot.aspx
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/survey-of-the-Palestinian-neighborhoods-of-East-Jerusalem.pdf
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- تنظيــم منطقــة القدس-عطــروت الصناعيــة59 القــدس  خريطــة 

المشاريع المقامة في مستوطنة عطروت 

تتولــى إدارة مســتوطنة عطــروت الصناعيــة ســلطة تطويــر القــدس، وهــي وكالــة مشــتركة بيــن بلديــة القــدس 

نشئت من أجل »اتخاذ اإلجراءات وإعداد املخططات والتشجيع على التطوير 
ُ
والحكومة اإلسرائيلية، حيث أ

القــدس اقتصادًيــا«.60 وكان الرئيــس التنفيــذي الحالــي لســلطة تطويــر القــدس عضــًوا مــن أعضــاء الحكومــة 

اإلســرائيلية، بمــا فيهــا مكتــب رئيــس الــوزراء، وعمــل فيمــا م�ضــى فــي منصــب مستشــار لوزيــر املواصــات واألمــان 

علــى الطــرق، ووزيــر البنــاء واإلســكان ورئيــس بلديــة القــدس.61 ووفًقــا لــوزارة االقتصــاد والصناعــة اإلســرائيلية، 

 يعملــون فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة حتــى العــام 2020، وتستشــرف إحــدى الخطــط 
ً

كان 2,056 عامــا

املعــّدة فــي هــذا املجــال تشــغيل 1,201 عامــل إضافــي فــي هــذه املســتوطنة فــي املســتقبل.62 

59 انظر:
Israel Ministry of Economy and Industry, Photos of the Industrial Area, available at: http://economy.gov.il/English/Industry/
DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/Atarot.aspx 

60 انظر:

 The Jerusalem Development Authority, available at: http://www.jda.gov.il/template/default_e.aspx?Cid=21

61 انظر:
Prime Minister’s Office, Press Release: Eyal Haimovsky Joins Prime Minister’s Bureau Staff, available at: https://www.gov.il/en/
departments/news/spokehaimovsky240412

62 انظر:
 Ministry of Economy and Industry, Jerusalem-Atarot Industrial Area, available at: >http://economy.gov.il/English/Industry/
DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/Atarot.aspx<.

http://economy.gov.il/English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/Atarot.aspx
http://economy.gov.il/English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/Atarot.aspx
http://www.jda.gov.il/template/default_e.aspx?Cid=21
https://www.gov.il/en/departments/news/spokehaimovsky240412
https://www.gov.il/en/departments/news/spokehaimovsky240412
http://economy.gov.il/English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/Atarot.aspx
http://economy.gov.il/English/Industry/DevelopmentZoneIndustryPromotion/ZoneIndustryInfo/Pages/Atarot.aspx
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املاليــة باعتبارهــا جــزًءا  تتلقــى مســتوطنة عطــروت الصناعيــة اإلعانــات  وعلــى غــرار معظــم املســتوطنات، 

مــن خطــة املناطــق ذات األولويــة القوميــة. وبنــاًء علــى ذلــك، تقــدم ســلطة تطويــر القــدس ملشــاريع األعمــال 

واملصانــع الكائنــة فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة طائفــة واســعة مــن الحوافــز، بمــا فيهــا ودون االقتصــار 

 عــن ذلــك، تقــدم الحكومــة اإلســرائيلية وبلديــة القــدس 
ً

علــى املنافــع العقاريــة، والضرائــب واملنــح.63 وفضــا

التكنولوجيــا  قطــاع  فــي  واملصانــع  للشــركات  والتوســع  االنتقــال  تيســر  التــي  املنــح  القــدس  تطويــر  وســلطة 

فيهــا.64  والعمــل  القــدس  إلــى  االنتقــال  فــي  ترغــب  التــي  الحيــاة  علــوم  وصناعــات  الحيــوي  والطــب  املتقدمــة 

ويعمــل نحــو 160 مشــروع مــن مشــاريع األعمــال واملصانــع فــي منطقــة عطــروت الصناعيــة، بمــا فيهــا مصانــع 

املابــس،  غســيل  ومحــات  النجــارة،  وورش  واملســتودعات،  املركبــات،  صيانــة  وورش  الغذائيــة،  املــواد 

النســيج،  ومصانــع  التجميليــة،  املــواد  ومصانــع  الكيماويــة،  املنظفــات  ومصانــع  البنــاء،  أدوات  ومحــات 

ومصانــع إنتــاج املعــادن، ومصانــع الزجــاج، ومصانــع الفــوالذ وغيرهــا. ومــن جملــة الشــركات التــي تــزاول عملهــا 

فــي عطــروت شــركة »جــي وان ســيكيور سوليوشــنز« )G1 Secure Solutions(، و«شــركة أوبنهايمــر للتصنيــع 

 ،)Abadi Bakery( عبــادي  ومخبــز   ،)Oppenheimer Manufacturing and Marketing( والتســويق 

وشــركة الكهربــاء اإلســرائيلية، وشــركة التعبئــة الوطنيــة )كــوكا كــوال إســرائيل( وصناعــات الباطــون الجاهــز. 

فــي  عــرف 
ُ
ت كانــت  التــي   ،)G1 Secure Solutions( سوليوشــنز«  ســيكيور  وان  »جــي  شــركة  أســهمت  وقــد   

فــي تعزيــز املشــروع االســتيطاني اإلســرائيلي  فــور إس« )G4S(، إســهاًما مباشــًرا  باســم شــركة »جــي  الســابق 

الــذي تنتفــي الصفــة القانونيــة عنــه وإرســاء دعائمــه،65 حيــث تقــدم هــذه الشــركة الخدمــات األمنيــة ملشــاريع 

األعمــال القائمــة فــي مســتوطنات موديعيــن عيليــت، ومعاليــه أدوميــم وكاليــا.66 كمــا تؤّمــن الشــركة األنظمــة 

اإلداريــة املتكاملــة لســجون عوفــر ومجــّدو والنقــب وشــطة اإلســرائيلية،67 التــي يقبــع خلــف القضبــان فيهــا 

عــدد كبيــر مــن األســرى السياســيين الفلســطينيين.68 

63  تجارة االحتال، الحاشية 7 أعاه، ص. 107. 

64 انظر:
 “Jerusalem’s Grants and Benefits“ in “Israel Advanced Technology Industries“ )2015(, available at: >http://www.aaege-israel.org/wp-
content/uploads/2015/03/IATI-Israeli-ICT-Industry-Review-2015.pdf<.

65 انظر:
 UK National Contact Point for the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, “UK NCP follow-up statement: complaint by LPHR 
against G4S“ )July 2016( para. 26, available at: >https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/846881/bis-16-323-uk-ncp-follow-up-complaint-lphr-g4s.pdf<; LPHR, “New research indicates that G1 Secure 
Solutions, formerly G4S Israel, remains involved in human rights violations against Palestinians“ )5 August 2019(, available at: >https://
lphr.org.uk/blog/new-research-indicates-that-g1-secure-solutions-formerly-g4s-israel-remains-involved-in-human-rights-violations-
against-palestinians/<.

66 انظر:
 Who Profits, G1 Secure Solutions )formerly G4S Israel(, available at: >https://whoprofits.org/company/g4s-israel-hashmira/<

67  املصدر السابق. 

68  تقــع ســجون مجــدو والنقــب وشــطة داخــل الخــط األخضــر. وتشــكل املمارســة التــي تتبعهــا إســرائيل فــي احتجــاز األســرى السياســيين الفلســطينيين داخــل 

إقليمهــا نفســه مخالفــة للقانــون الدولــي. فاملــادة 76 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة تنــص علــى أنــه ينبغــي للســلطة القائمــة باالحتــال أن تحتجــز ســكان القابعيــن 

تحــت احتالهــا داخــل اإلقليــم املحتــل. انظــر املــادة 76 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.  

http://www.aaege-israel.org/wp-content/uploads/2015/03/IATI-Israeli-ICT-Industry-Review-2015.pdf
http://www.aaege-israel.org/wp-content/uploads/2015/03/IATI-Israeli-ICT-Industry-Review-2015.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846881/bis-16-323-uk-ncp-follow-up-complaint-lphr-g4s.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846881/bis-16-323-uk-ncp-follow-up-complaint-lphr-g4s.pdf
https://whoprofits.org/company/g4s-israel-hashmira/
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الصناعيــة،  عطــروت  مســتوطنة  فــي  قانونــي  وجــه  دون  عملهــا  تــزاول  التــي  العديــدة  األعمــال  مشــاريع  ومــن 

َعــّد الغالبيــة منهــا إســرائيلية، هنــاك أيًضــا شــركات متعــددة الجنســيات تتخــذ مــن الســويد واملكســيك 
ُ
والتــي ت

فــي  لهــا  فروًعــا  أسســت  التــي  الجنســيات  املتعــددة  الشــركات  بيــن  ومــن  لهــا.69  مقــرات  املتحــدة  والواليــات 

 General( )بيلزبيــري(  ميلــز  جنــرال  وشــركة   ،)Cemex( ســيمكس  شــركة  الصناعيــة  عطــروت  مســتوطنة 

 70.)AB Volvo( فولفــو  ومجموعــة   ))Mills )Pillsbury

 )Cemex( شركة سيمكس

تنتــج شــركة ســيمكس )Cemex(، وهــي شــركة مكســيكية متعــددة الجنســيات، وتــوّزع اإلســمنت والباطــون 

شــركة  كانــت   ،2016 األول/دســمبر  كانــون   31 يــوم  وحتــى  اإلســمنت.  كلنكــر  ومــادة  والحصمــة  الجاهــز 

ســيمكس تملــك مــا ال يقــل عــن 159 شــركة تابعــة لهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا فيهــا ســت فــي إســرائيل، 

وهــي: شــركة صناعــات الباطــون الجاهــز )Readymix Industries(، وشــركة ســيمكس القابضــة املحــدودة 

وشــركة   ،)Chemocrete Ltd( املحــدودة  اإلســمنتية  الكيماويــات  وشــركة   ،)Cemex Holdings Ltd(
للباطــون  كادمانــي  وشــركة   ،)Israel America Aggregates Ltd( املحــدودة  للحصمــة  أمريــكا  إســرائيل 

 Lime & Stone( وشــركة إنتــاج الجيــر والحجــر ،)Kadmani Readymix Concrete Ltd( الجاهــز املحــدودة

ل شــركة صناعــات الباطــون الجاهــز مصانــع فــي الضفــة الغربيــة املحتلــة، 
ّ
Production Company(.71 وتشــغ

 عــن ذلــك، ال تــزال 
ً

وال ســيما فــي مســتوطنات ميفــو حــورون وعطــروت وميشــور أدوميــم الصناعيــة.72 وفضــا

دي الباطــون الــذي ُيســتخدم فــي بنــاء جــدار الضــم والتوســع، والعديــد مــن الحواجــز  هــذه الشــركة أحــد مــورَّ

ربــط  فــي  غايتــه  تكمــن  والــذي  القــدس،  فــي  الخفيــف  والقطــار  املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  داخــل  العســكرية 

الفلســطينية املحتلــة.73  امتــداده عبــر األرض  مــن خــال  القانونيــة  باملســتوطنات اإلســرائيلية غيــر  املدينــة 

للمســتوطنات  التحتيــة  البنيــة  لتشــييد  الازمــة  املــواد  الجاهــز  الباطــون  صناعــات  شــركة  تؤّمــن  كمــا 

قانونــي.74  املقامــة دون وجــه  اإلســرائيلية 

69 انظر:
 Who Profits, Atarot Industrial Zone, available at: >https://whoprofits.org/industrial-zones/atarot-i-z/<

70  املصدر السابق. 

71  حسبما ورد في قائمة الشركات الحليفة لشركة سيمكس، حتى 31 كانون األول/ديسمبر 2016. 

72  لاطاع على الخريطة، انظر:
>http://www.readymix.co.il/BuildaGate5/general2/company_search_tree.php?mc=73~All~~readymix<.

73 انظر:
 Who Profits, “Readymix Industries )Israel( Ltd. Group“, available at: >https://whoprofits.org/company/readymix-industries-israel-ltd-
group/<

74  املصدر السابق. 

https://whoprofits.org/industrial-zones/atarot-i-z/
http://www.readymix.co.il/BuildaGate5/general2/company_search_tree.php?mc=73~All~~readymix
https://whoprofits.org/company/readymix-industries-israel-ltd-group/
https://whoprofits.org/company/readymix-industries-israel-ltd-group/
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شــركة جنرال ميلز )بيلزبيري( )General Mills )Pillsbury( - الواليات المتحدة 

الجنســيات  متعــددة  أمريكيــة  شــركة   ))General Mills )Pillsbury( )بيلزبيــري(  ميلــز  جنــرال  شــركة 

املثلــج.  العجيــن  منتجــات  مثــل  التجاريــة،  العامــات  ذات  الغذائيــة  املــواد  وتســويق  تصنيــع  فــي  وتتخصــص 

العامــة  تحمــل  منتجــات  الصناعيــة،  عطــروت  مســتوطنة  فــي  الواقعــة   ،)Shalgal( شــالغال  شــركة  وتنتــج 

ل مــا يقــرب مــن 200 عامــل 
ّ
التجاريــة لشــركة جنــرال ميلــز )بيلزبيــري(. وشــركة شــالغال شــركة كبيــرة تشــغ

 عــن مخالفــة مبــادئ القانــون الدولــي بوصفهــا شــركة 
ً

ويملكهــا أبراهــام إيلبــاز وميمــون بــن دافيــد.75 وفضــا

تعمــل داخــل مســتوطنة تنتفــي الصفــة القانونيــة عنهــا، تفــرز شــركة جنــرال ميلــز )بيلزبيــري( آثــاًرا مباشــرة 

لســان  مــن مصنعهــا. فحســبما ورد علــى  القاطنيــن علــى مقربــة  الفلســطينيين  الســكان  ووخيمــة علــى حيــاة 

إلــى الجنــوب مــن هــذا املصنــع:  أحــد هــؤالء الســكان، والــذي يقــع منزلــه 

وفــي  منزلنــا.  إلــى  الدقيــق  يتســرب  الخــارج[،  فــي  الواقعــة  الخاطــات  ]فــي  الدقيــق  ُيفِرغــون  »عندمــا 
املنــزل.«76  داخــل  إلــى  الدقــاق  أكيــاس  تتطايــر  األحيــان،  بعــض 

ومــن الجديــر بالذكــر أن شــركة جنــرال ميلــز وشــركة جنــرال ميلــز املســاهمة )اللتيــن اســتحوذتا علــى شــركة 

بيلزبيــري فــي العــام 2017(77 قــد وردتــا ضمــن قائمــة الشــركات التــي خضعــت للتحــري بشــأن االســتيطان غيــر 

 لذلــك فــي قاعــدة بيانــات األمــم املتحــدة ملشــاريع األعمــال الضالعــة فــي أنشــطة فــي 
ً
درجتــا نتيجــة

ُ
القانونــي، وأ

املســتوطنات التــي تنتفــي الصفــة القانونيــة عنهــا، حيــث ترتكبــان مخالفــة ملبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة 
بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان.78

75 انظر:
 Who Profits, “General Mills )Pillsbury(“, available at: >https://www.whoprofits.org/company/general-mills-pillsbury/<

76  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق. 

77 انظر:
 Securities And Exchange Commission, “Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15)D( of the Securities Exchange Act 
of 1934 for the Quarterly Period ended February 24, 2002“ )2002( 5, available at: >https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/40704/000089710102000250/genmills021817_10q.htm<

A/HRC/43/71(  78(، قاعــدة بيانــات تضــم جميــع مؤسســات األعمــال الضالعــة فــي األنشــطة املبينــة بالتفصيــل فــي الفقــرة 96 مــن تقريــر البعثــة الدوليــة 

املســتقلة لتق�ضــي الحقائــق مــن أجــل التحقيــق فــي آثــار بنــاء املســتوطنات اإلســرائيلية علــى الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 

للشــعب الفلســطيني فــي جميــع أنحــاء األرض الفلســطينية املحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية. الفقــرة 27، علــى املواقــع اإللكترونــي:

>https://undocs.org/ar/A/HRC/43/71<. 

https://www.whoprofits.org/company/general-mills-pillsbury/
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/40704/000089710102000250/genmills021817_10q.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/40704/000089710102000250/genmills021817_10q.htm
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/71
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مجموعة فولفو )AB Volvo( - السويد 

الشــاحنات والحافــات  الجنســيات،  تصنــع مجموعــة فولفــو )AB Volvo(، وهــي شــركة ســويدية متعــددة 

مــن  يح�ضــى  ال  عــدد  فــي  ســتخدم 
ُ
ت الشــركة  هــذه  تصنعهــا  التــي  الثقيلــة  اآلليــات  تــزال  وال  البنــاء.  ومعــدات 

عمليــات الهــدم التــي تطــال منــازل الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة املحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية.79 

قــت مؤسســة الحــق قيــام قــوات االحتــال 
ّ
ففــي الفتــرة الواقعــة بيــن يومــْي 11 و13 حزيران/يونيــو 2019، وث

للفلســطينيين  ملكيتهــا  تعــود  زراعيــة  أراٍض  تجريــف  فــي  فولفــو  طــراز  مــن  جرافــة  باســتخدام  اإلســرائيلية 

االســتيطانية  والبــؤر  املســتوطنات  لصالــح  ميــاه  أنابيــب  خــط  تمديــد  أجــل  مــن  ِســنجل  قريــة  فــي  وتســويتها 

فــي  الشــركة  هــذه  تنتجهــا  التــي  اآلليــات  اســُتخدمت  كمــا  القريــة.80  أرا�ضــي  علــى  قانونــي  وجــه  دون  املقامــة 

إقامــة املســتوطنات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة، وبنــاء حاجــز حــوارة العســكري اإلســرائيلي وتشــييد مقاطــع 

فــي  فولفــو  شــركة  تعتمدهــا  التــي  املركبــات  صيانــة  ورش  مــن  اثنتــان  وتعمــل  والتوســع.81  الضــم  جــدار  مــن 

املســتوطنات اإلســرائيلية املقامــة بــا ســند قانونــي فــي الضفــة الغربيــة املحتلــة، حيــث تقــع إحداهمــا داخــل 

لهــا.  مســتوطنة ميشــور أدوميــم الصناعيــة، بينمــا تتخــذ األخــرى مــن مســتوطنة عطــروت الصناعيــة مقــًرا 

79  انظر الحق، اإلفادة رقم 2007/3345؛ والحق، اإلفادة رقم 2007/3373؛ والحق، اإلفادة رقم 2007/3394. 

80 انظر:
 Al-Haq, “Israeli Occupying Authorities Demolish Palestinian Water Wells; Expand Water Lines for Israeli Settlements - Reporting Period: 
10-16 June 2019“ )28 June 2019( available at: >http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/15167.html <.

81 انظر:
 Who Profits, “Volvo Group )AB Volvo(“, available at: >https://whoprofits.org/company/volvo-group-ab-volvo/<

http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/15167.html
https://whoprofits.org/company/volvo-group-ab-volvo/
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الصناعيــة82 عطــروت  مســتوطنة 

4-1   المخطــط الهيكلــي المحلــي للقــدس للعــام 2000 ومســتوطنة 
ــروت الصناعية  عط

أعلــن رئيــس بلديــة القــدس )الغربيــة(، أوري لوبوليانســكي عــن مقتــرح مــا يســمى »املخطــط الهيكلــي املحلــي 

للقــدس للعــام 2000« )فيمــا يلــي ‘املخطــط الهيكلــي للقــدس‘( فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 2004. ويســعى هــذا 

املخطــط بصراحــة ال مواربــة فيهــا إلــى تحقيــق »تــوازن ديموغرافــي« تشــكل بموجبــه نســبة اليهــود فيــه 70 فــي 

املائــة ونســبة »العــرب« 30 فــي املائــة مــن مجمــل ســكان مدينــة القــدس بحلــول العــام 83.2020 كمــا اقتــرح هــذا 

املخطــط تشــييد مــا مجموعــه 65,000 وحــدة ســكنية إضافيــة فــي املســتوطنات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة 

املقامــة داخــل القــدس الشــرقية وعلــى امتــداد الضواحــي الشــرقية للمدينــة بحلــول العــام 84.2000 

82 انظر:
 Photograph © The Jerusalem Film and Television Fund )2015(, available at: >http://jerusalemfilmfund.com/location/atarot-industrial-
zone/<.

83 انظر:
 Jerusalem Municipality, Local Outline Plan Jerusalem 2000: Report No. 4 )August 2004(, available at: http://www.alhaq.org/cached_
uploads/download/alhaq_files/en/wp-content/uploads/2018/03/LocalOutlinePlanJerusalem2000.pdf

84  املصدر السابق. 

http://jerusalemfilmfund.com/location/atarot-industrial-zone/
http://jerusalemfilmfund.com/location/atarot-industrial-zone/
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/en/wp-content/uploads/2018/03/LocalOutlinePlanJerusalem2000.pdf
http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/en/wp-content/uploads/2018/03/LocalOutlinePlanJerusalem2000.pdf
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وعلــى وجــه التحديــد، يو�ضــي املخطــط الهيكلــي للقــدس بمعاملــة مســتوطنة عطــروت الصناعيــة باعتبارهــا 

نقــل الصناعــات املختلفــة  إلــى  الرئيســية املكرســة للصناعــة.85 كمــا يشــجع هــذا املخطــط ويدعــو  املنطقــة 

إلــى مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، حيــث يدعــو علــى وجــه الخصــوص إلــى نقــل ورش صيانــة املركبــات مــن 

»مركــز التجــارة والخدمــات« الكائــن فــي وادي الجــوز إلــى هــذه املســتوطنة.86 وحســبما أكــده هــذا املخطــط 

األعــوام  مــدار  علــى  الســريعة  والطــرق  بالطــرق  الصناعيــة  عطــروت  مســتوطنة  ربــط  جــرى  فقــد  الهيكلــي، 

املنصرمــة لضمــان ســهولة الوصــول إلــى هــذه املنطقــة ونقــل البضائــع إليهــا ومنهــا علــى نحــو ســريع.87 وهــذا 

 404‘ طريــق  وهــو  اإلســرائيليين،  علــى  اســتخدامه  ويقتصــر  العنصــري  الفصــل  قوامــه  طريــق  شــق  يشــمل 

فــي العــام 2012(،  عيــدت تســميته بالطريــق رقــم 50 
ُ
الــذي يبلــغ طولــه ســتة كيلومتــرات )وأ بيغيــن شــمال’ 

 عــن ذلــك، توفــر الســلطات 
ً

ويربــط حاجــز عطــروت بمنطقــة هــار هاتســوفيم الصناعيــة فــي القــدس.88 وفضــا

اإلســرائيلية األمــن والحمايــة ملســتوطنة عطــروت الصناعيــة، بطــرق منهــا بنــاء جــدار الضــم والتوســع ونشــر 

قــوات الجيــش و«حــرس الحــدود« اإلســرائيلية فيهــا علــى نحــو متواصــل ال ينقطــع.89 وقــد أفضــت العوامــل 

الــواردة أعــاه، وال ســيما البنيــة التحتيــة املتقدمــة التــي تنعــم بهــا هــذه املســتوطنة، إلــى خلــق بيئــة مواتيــة 

ملشــاريع األعمــال والتنميــة الصناعيــة فيهــا. ووفًقــا ملــا جــاء علــى لســان ســلطة تطويــر القــدس، فقــد أســفر 

هــذا األمــر عــن زيــادة فــي الطلــب علــى األرا�ضــي الواقعــة داخــل هــذه املســتوطنة.90 

وبينمــا لــم تظهــر حتــى اآلن أي بــادرة ملموســة تشــير إلــى تشــييد مبــاٍن ســكنية للمســتوطنين داخــل مســتوطنة 

مســتقبلية  خطــط  عــن  متعــددة  مناســبات  فــي  اإلســرائيليون  املســؤولون  أعلــن  فقــد  الصناعيــة،  عطــروت 

85  املصدر السابق. 

86 انظر:
 Marian Houk, Atarot and the Fate of the Jerusalem Airport, )2008( Jerusalem Quarterly, vol 35, pp. 64-75, available at: https://www.
palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_atarot1_0.pdf

87 انظر:
 David Kretzmer, The Occupation of Justice: The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories )State University of New York 
Press, 2002(, 96.

88 انظر:
 Ma’an Development Center, “Apartheid Roads: Promoting Settlements, Punishing Palestinians“ )2008( 31; POICA, “Israel inaugurates 
the third phase of bypass road No. 50 in occupied East Jerusalem“ Applied Research Institute Jerusalem )2012( available at: http://poica.
org/2016/04/israel-inaugurates-the-third-phase-of-bypass-road-no-50-in-occupied-east-jerusalem/ 

89  الحق، اإلفادة رقم 2008/4383 )1 آب/أغسطس 2011(. وانظر، أيًضا: 
State of Israel, “Palestinian Capacity Building: Israel’s Efforts in Supporting the Palestinian Economy, Security Reforms and Civil Affairs“ 
)June 2009( p. 23, available at: >https://mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Documents/AdHocLiaisonJune2009.pdf<.

90 انظر:
 The Jerusalem Development Authority, available at: >http://www.jda.gov.il/template/default_e.aspx?Cid=21<. 

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_atarot1_0.pdf
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_atarot1_0.pdf
http://poica.org/2016/04/israel-inaugurates-the-third-phase-of-bypass-road-no-50-in-occupied-east-jerusalem/
http://poica.org/2016/04/israel-inaugurates-the-third-phase-of-bypass-road-no-50-in-occupied-east-jerusalem/
https://mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/Documents/AdHocLiaisonJune2009.pdf
http://www.jda.gov.il/template/default_e.aspx?Cid=21
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ترمــي إلــى بنــاء وحــدات ســكنية فيهــا.91 ففــي شــهر أيار/مايــو 2017، طرحــت الحكومــة اإلســرائيلية مخططــات 

إلقامــة حــي جديــد فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، بمــا يشــمله مــن 10,000 وحــدة ســكنية.92 وبنــاًء علــى 

ــا لبنــاء 6,000 
ً
ذلــك، طــرح وزيــر البنــاء واإلســكان اإلســرائيلي فــي شــهر كانــون األول/ديســمبر 2017 مخطط

وفــي  الصناعيــة.93  عطــروت  مســتوطنة  فــي  وحــدة   5,000 بينهــا  مــن  الشــرقية،  القــدس  فــي  ســكنية  وحــدة 

اآلونــة األخيــرة، قدمــت وزارة اإلســكان اإلســرائيلية فــي مطلــع شــهر شــباط/فبراير 2020 مخطــط بنــاء لبلديــة 

القــدس التــي تديرهــا إســرائيل لتشــييد 9,000 وحــدة ســكنية جديــدة لصالــح املســتوطنين اإلســرائيليين فــي 

مســتوطنة عطــروت الصناعيــة.94 

وســيلة  باعتبارهــا  عطــروت  مســتوطنة  تتبوأهــا  التــي  األهميــة  علــى  اإلســرائيليون  املســؤولون  يشــدد  كمــا 

صــّرح   ،2018 العــام  ففــي  للقــدس.  الهيكلــي  باملخطــط  وربطهــا  الشــرقية  القــدس  ضــم  ترســيخ  تضمــن 

ــس 
ُ
ن

ُ
الك العامــة والتعليميــة، وســتضم  بقولــه: »كمــا ســتقام املؤسســات  البنــاء واإلســكان اإلســرائيلي  وزيــر 

واملــدارس واملتنزهــات واملراكــز املجتمعيــة والســاحات الرياضيــة. وينبغــي لنــا أن نواصــل العمــل علــى إحــكام 

قبضتنــا علــى منطقــة القــدس، مــن معاليــه أدوميــم فــي الشــرق إلــى جفعــات زئيــف فــي الغــرب، ومــن عطــروت 

الهيكلــي  املخطــط  وُيَعــّد  إفــرات وغــوش عتصيــون«.95  إلــى  راحيــل  وقبــة  لحــم  بيــت  إلــى منطقــة  الشــمال  فــي 

للقــدس، الــذي يســتند إليــه العمــل علــى توســيع مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، شــاهًدا آخــر علــى السياســة 

القــدس  بمــا فيهــا  إلــى ضــم األرض الفلســطينية املحتلــة،  التــي تحمــل طابًعــا ممؤسًســا وتســعى  اإلســرائيلية 

الشــرقية، علــى أســاس دائــم. 

91  لاستزادة حول النقاشات التي تدور بين اإلسرائيليين حول إقامة مستوطنة سكنية في عطروت، انظر: 
Marian Houk, “Atarot and the Fate of the Jerusalem Airport“ Jerusalem Quarterly, 35 )2008( 64-75, available at: >https://www.palestine-
studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_atarot1_0.pdf<.

92 انظر:
 Peace Now, “Possible Critical Developments in East Jerusalem“ )2017(, available at: https://peacenow.org.il/en/possible-critical-
developments-east-jerusalem

93 انظر:
 Raoul Wootliff and Sue Surkes, “14,000 housing units planned for Jerusalem, 6,000 of them over Green line“ The Times of Israel )2017(, 
available at: https://www.timesofisrael.com/14000-housing-units-planned-for-jerusalem-6000-over-green-line/

94 انظر:
 Peace Now, “Plan Advanced for a New Settlement in Atarot in the Heart of Palestinian East Jerusalem“ )18 February 2020(, available at: 
https://peacenow.org.il/en/plan-advanced-for-a-new-settlement-in-atarot-in-the-heart-of-palestinian-east-jerusalem

95 انظر:
 Yehuda Shlezinger, “20,000 housing units approved for Maaleh Adumim“ Israel Hayom )2018(, available at: >https://www.israelhayom.
com/2018/10/28/20000-housing-units-approved-for-maaleh-adumim/<.

https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_atarot1_0.pdf
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/35_atarot1_0.pdf
https://peacenow.org.il/en/possible-critical-developments-east-jerusalem
https://peacenow.org.il/en/possible-critical-developments-east-jerusalem
https://www.timesofisrael.com/14000-housing-units-planned-for-jerusalem-6000-over-green-line/
https://peacenow.org.il/en/plan-advanced-for-a-new-settlement-in-atarot-in-the-heart-of-palestinian-east-jerusalem
https://www.israelhayom.com/2018/10/28/20000-housing-units-approved-for-maaleh-adumim/
https://www.israelhayom.com/2018/10/28/20000-housing-units-approved-for-maaleh-adumim/
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مســتوطنة  لتطويــر   2050 للعــام   5800 القــدس  مخطــط     2-4
واســتئصالها  فلســطين  لطمــس  الصناعــي  المفتــاح   - عطــروت 

نهائًيــا مــن الوجــود

املخطــط الهيكلــي »القــدس 5800 للعــام 2050«96

يعــرض املخطــط 5800 )املعــروف أيًضــا باســم مخطــط القــدس 2050( »رؤيــة مســتقبلية ملدينــة القــدس«، 

الســياحة  ووزارة  والتــراث  القــدس  وزارة  موافقــة  علــى  وحــاز  خبــراء  تضــم  تخطيــط  لجنــة  وضعتــه  وقــد 

ــا هيكلًيــا يف�ضــي إلــى إحــداث تغييــر جــذري فــي القــدس، حيــث 
ً
اإلســرائيليتين. ويتضمــن هــذا املخطــط مخطط

الفلســطينيتين والبلــدات  لكــي تســتوعب مدينتــْي رام هللا وبيــت لحــم  فــي املدينــة  يوســع املنطقــة الحضريــة 

فــي  محورًيــا  موقًعــا  عطــروت  مســتوطنة  وتتبــوأ  القــدس.97  ضواحــي  مــن  باعتبارهــا  وتضمهــا  لهمــا  التابعــة 

مخططــات التطويــر، ومــن املقــرر لهــا أن »تســتوعب عشــرات اآلالف مــن العمــال مــن جميــع مناطــق مدينــة 

نحــو  تشــغيل  املذكــور  الهيكلــي  املخطــط  ويستشــرف  البــاد«.98  امتــداد  علــى  أخــرى  مناطــق  ومــن  القــدس 

96 انظر:
 “5800 Jerusalem 2050“ )2016(, 8, available at: >http://downloads-en.jerusalem5800.com/files/assets/basic-html/page-1.html#<.

97  املصدر السابق، ص. 20. 

98  املصدر السابق، ص. 27. 

The Metropolitan Jerusalem Master Plan 9

What will Jerusalem look like in 35 
years? What will the city's social 
character be? What will the citywide 
and inter-city transportation systems 
be like? What will be unique about the 
city? What kind of people will visit? 
What will be the city's central sites? 
The Jerusalem 5800 Plan presents an 
innovative, groundbreaking vision for 
the city of Jerusalem in the second 
half of the 21st century.
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البنيــة  تحديــث  علــى  العمــل  يجــري  وســوف  عطــروت.  فــي  ضخــم«  تشــغيل  »مركــز  فــي  شــخص   400,000

التحتيــة التــي تســاند هــذه املســتوطنة مــن خــال ســكة القطــار التــي تربــط القــدس باملــدن األخــرى، حيــث 

املخطــط:  هــذا  ويقتــرح   99.
ً
مباشــرة عطــروت  مســتوطنة  إلــى  يصــل  جديــد  خــط  تمديــد  ســيتم 

د  »وجــوب إنشــاء خــط قطــار ثالــث يصــل مــن منطقــة تــل أبيــب ويخــدم مركــز التشــغيل الــذي سيشــيَّ
فــي عطــروت. ومــن شــأن هــذا الخــط - الــذي ســيجري إنشــاؤه بمحــاذاة الطريــق رقــم 443 - أن يســمح 
أماكــن  بيــن  تنّقلهــم  وييســر  عطــروت،  فــي  بالعمــل  القــدس  مدينــة  خــارج  يســكنون  الذيــن  للنــاس 
 عــن ذلــك، فســوف يتيــح خــط القطــار 

ً
أعمالهــم فــي عطــروت ومراكــز األعمــال فــي تــل أبيــب. وفضــا

فــي عطــروت وتصديــر البضائــع مــن  إلــى مركــز التشــغيل  املــواد الخــام مــن مينــاء أســدود  هــذا نقــل 
عطــروت إلــى أســدود«.100

ُيتوقــع  الذيــن  للعمــال  املرتفعــة  األعــداد  إلــى  وبالنظــر 

املخطــط  يو�ضــي  عطــروت،  مســتوطنة  فــي  تشــغيلهم 

ى 
ّ
كذلــك بتطويــر خــط إضافــي ملتــرو األنفــاق، في حال تخط

عــدد العمــال فــي املســتوطنة حاجــز 160,000 عامــل.101 

تجارًيــا  مركــًزا  تشــكل عطــروت  أن  املقــرر  فمــن  وبذلــك، 

كبيًرا يقدم خدماته للقدس وتل أبيب، وما يقترن بها من 

بنيــة تحتيــة مســاِندة للســكك الحديديــة التــي تربــط هــذه 

االســتعمار  دعائــم  إرســاء  بهــدف  بإســرائيل  املســتوطنة 

ــم البنــاء فــي مســتوطنة عطــروت  وتوطيــده فيهــا. وقــد ُصّمِ

حســب طريقــة البنــاء العمــودي، بحيــث تعُمرهــا ناطحــات 

الســحاب. ومــن شــأن هــذا األســلوب، ومثلمــا هــو الحــال 

فــي تــل أبيــب، أن يغيــر طابــع جميــع القــرى الفلســطينية 

مــن الناحيتيــن الجغرافيــة والعمرانيــة وأن يق�ضــي علــى 

وجــود الزراعــة فيهــا. 

  رســم تصويــري ملســتوطنة عطــروت مــن املخطــط الهيكلــي

 ملدينــة القــدس102

99  املصدر السابق، ص. 75. 

100  املصدر السابق، ص. 79. 

101  املصدر السابق، ص. 78. 

102  املصدر السابق، ص. 27. 
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4-3   شّل االقتصاد عن طريق خلق بيئات قسرية في القدس 

تجســد مســتوطنة عطــروت الصناعيــة واألنشــطة التجاريــة التــي تزخــر بهــا السياســة املمنهجــة التــي تنفذهــا 

إســرائيل فــي ســبيل إدامــة احتالهــا الــذي طــال أمــده ونظامهــا املمؤســس القائــم علــى اضطهــاد أبنــاء الشــعب 

الفلســطيني وقمعهــم مــن خــال عزلهــم عــن بعضهــم بعًضــا وتفتيــت عــرى التواصــل بينهــم واالســتياء علــى 

الشــرقية  القــدس  تســتهدف  التــي  اإلســرائيلية  التمييزيــة  املمارســات  تســعى  الســياق،  هــذا  ففــي  أراضيهــم. 

يدهــا دون وجــه  إســرائيل وضــع  فيــه  تواصــل  الــذي  الوقــت  فــي ذات  مــن مدينتهــم،  الفلســطينيين  إلــى طــرد 

قانونــي علــى املزيــد مــن أرا�ضــي الفلســطينيين وممتلكاتهــم ملصلحــة املشــروع االســتيطاني الــذي تقــوم عليــه 

وبمــا يعــود بالنفــع عليــه. ومــن جملــة هــذه التدابيــر االســتياء علــى األرا�ضــي ومصادرتهــا، ونقــل املســتوطنين 

اجتثاث التنميــة  تســتهدف  التــي  اإلجــراءات  وتنفيــذ  املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  إلــى  اإلســرائيليين 

فعلــى  التمييــز.103  علــى  القائمــة  والتنظيــم  التخطيــط  وسياســات  املنــازل  وهــدم  فلســطين،  االقتصادية فــي 

تجاريــة  »بنايــة  هــدم   2015 العــام  )أريــج( خــال  القــدس   - التطبيقيــة  األبحــاث  ــق معهــد 
ّ
وث املثــال،  ســبيل 

عطــروت  منطقــة  فــي  مربــع(  متــر   100 منهــا  طابــق  كل  مســاحة  )تبلــغ  طوابــق  ثاثــة  مــن  تتألــف  فلســطينية 

ســرة أبــو ديــاب تملــك هــذه البنايــة املســتهدفة«.104 وفــي الوقــت 
ُ
الصناعيــة، شــمال مدينــة القــدس. وكانــت أ

الــذي يتعــرض فيــه الفلســطينيون لحرمــان ممنهــج مــن الخدمــات األساســية، ومــع اســتمرار معاناتهــم مــن 

التبعــات املترتبــة علــى هــذه التدابيــر التمييزيــة بحقهــم، ينتفــع املســتوطنون انتفاًعــا منقطــع النظــر مــن نظــام 

القوميــة.105  األولويــة  املناطــق ذات 

 علــى مــا تقــدم، تقــد اشــتدت وطــأة القيــود التــي تفرضهــا إســرائيل علــى تنّقــل الفلســطينيين وحركتهــم 
ً
وعــاوة

األعــوام  مــدى  علــى  الشــرقية،  القــدس  إلــى  الوصــول  مــن  تشــمله  بمــا  املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  داخــل 

القليلــة املاضيــة، وال ســيما بســبب إقامــة املســتوطنات الجديــدة وتوســيع القائمــة منهــا، وبنــاء جــدار الضــم 

والتوســع، ونصــب الحواجــز العســكرية وشــق الطــرق التــي يقتصــر اســتخدامها علــى املســتوطنين، وتصنيــف 
الفلســطينيون  يخضــع  كمــا  أخــرى.106  تدابيــر  جملــة  مــن  مغلقــة،  عســكرية  مناطــق  باعتبارهــا  األرا�ضــي 

لنظــام إداري قوامــه التمييــز فــي اســتصدار التصاريــح، حيــث يفــرض هــذا النظــام قيــوًدا صارمــة علــى تنقــل 

103 انظر:
 Al-Haq, “Occupying Jerusalem’s Old City: Israeli Policies of Isolation, Intimidation and Transformation“ )2019(, available at: >http://
www.alhaq.org/publications/15212.html<.

104 انظر:
 ARIJ, “The Israeli Settlement Enterprise: Grave Breaches of International Law“, )January 2016(, 197.

105  املصدر السابق. 

106  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، تأثير املستوطنات على األوضاع اإلنسانية، على املوقع اإللكتروني:
>https://www.ochaopt.org/ar/theme/humanitarian-impact-of-settlements<؛ 

 >http://www.alhaq.org/ar/publications/7944.html< :والحق، جدار الضم والتوسع والنظام املرتبط به، )2011(، على املوقع اإللكتروني 

http://www.alhaq.org/publications/15212.html
http://www.alhaq.org/publications/15212.html
https://www.ochaopt.org/ar/theme/humanitarian-impact-of-settlements؛
http://www.alhaq.org/ar/publications/7944.html
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قطــع  جــرى  فقــد  ولذلــك،  وإســرائيل.107  غــزة  وقطــاع  الشــرقية  والقــدس  املســتعمرات  إلــى  الفلســطينيين 

االمتــداد الجغرافــي بيــن األرا�ضــي الفلســطينية وتقطيــع أوصالهــا وتفتيتهــا عــن عمــد، حيــث بــات معظــم أفــراد 

الســكان الفلســطينيين القابعيــن تحــت نيــر االحتــال عاجزيــن عــن الوصــول إلــى القــدس الشــرقية بحّريــة، 

ممــا يفــرز آثــاًرا ســلبية علــى فــرص العمــل املتاحــة أمامهــم ويحــد منهــا.108 

وفــي هــذا املقــام، وبعدمــا أحكمــت إســرائيل قبضتهــا علــى اقتصــاد الفلســطينيين وأراضيهــم ومواردهــم،109 

بــات يتعيــن علــى أبنــاء الشــعب الفلســطيني أن يتكيفــوا مــع هــذا الحــال مــن خــال البحــث عــن فــرص العمــل 

يــزال  هــذا، ال  يومنــا  املســتوطنات اإلســرائيلية.110 وحتــى  فيهــا  بمــا  أخــرى،  أمكنــة  فــي  وتأميــن ســبل عيشــهم 

اآلالف مــن الفلســطينيين يبحثــون عــن فــرص العمــل فــي األرا�ضــي التــي صــودرت منهــم بوجــه غيــر مشــروع، بمــا 

فيهــا مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، بســبب افتقارهــم إلــى بدائــل تصلــح الســتغنائهم عنهــا.111 

التــي  املمارســات  بفعــل  القــدس األضــرار  فــي  مــن أصحــاب مشــاريع األعمــال  الفلســطينيون  يتكّبــد  وباملثــل، 

تنفذهــا إســرائيل دون وجــه قانونــي علــى صعيــد مصــادرة األرا�ضــي واملــواد الطبيعيــة الفلســطينية وضمهــا 

إلــى إقليمهــا، وفــرض القيــود علــى التنقــل، ناهيــك عــن ممارســات عــزل التجمعــات الســكانية الفلســطينية 

وتجزئتهــا وقطــع التواصــل فيمــا بينهــا. وُيَعــّد االفتقــار إلــى األرا�ضــي التــي يســتطيع الفلســطينيون أن يحصلــوا 

عليهــا فــي القــدس الشــرقية لغايــات توســيع مشــاريع األعمــال القائمــة أو إنشــاء مشــاريع أعمــال جديــدة أحــد 

الصناعيــة.112  عطــروت  مســتوطنة  إلــى  مشــاريعهم  نقــل  إلــى  الفلســطينيين  تدفــع  التــي  الرئيســية  العوامــل 

 عــن ذلــك، فبســبب السياســة التمييزيــة التــي تعتمدهــا إســرائيل وتقديــم الخدمــات العامــة لســكان 
ً

وفضــا

القــدس الشــرقية والغربيــة علــى أســاس يفتقــر إلــى التكافــؤ،113 ال يحظــى الفلســطينيون فــي القــدس الشــرقية 

107 انظر:
Al-Haq, “Occupying Jerusalem’s Old City: Israeli Policies of Isolation, Intimidation and Transformation“ )2019( 9, available at: >http://
www.alhaq.org/publications/15212.html<.

108 انظر:
Marya Farah, “The Atarot Exception? Business and Human Rights under Colonization“ )2019(, Jerusalem Quarterly, vol 80, pp. 41-56.

.)Who Profits, Industrial Zones N.9(  : 109 انظر

110 انظر:
World Bank, “West Bank and Gaza: Jobs in West Bank and Gaza Enhancing Job Opportunities for Palestinians“ )June 2019(, 18, available 
at: >http://documents.worldbank.org/curated/en/523241562095688030/pdf/West-Bank-and-Gaza-Jobs-in-West-Bank-and-Gaza-
Project-Enhancing-Job-Opportunities-for-Palestinians.pdf<.

111 انظر:
Al-Haq, “Occupied Livelihoods: Palestinians Striving for their Right to Work“ )2012(, available at: >http://www.alhaq.org/
advocacy/6891.html<.

112 انظر:
 Marya Farah, “The Atarot Exception? Business and Human Rights under Colonization“ 80 Jerusalem Quarterly )2019( 41-56.

113 انظر:
 UN Habitat, “Right to Develop: Planning Palestinian Communities in East Jerusalem“ )2015(, 7.

http://www.alhaq.org/publications/15212.html
http://www.alhaq.org/publications/15212.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/523241562095688030/pdf/West-Bank-and-Gaza-Jobs-in-West-Bank-and-Gaza-Project-Enhancing-Job-Opportunities-for-Palestinians.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/523241562095688030/pdf/West-Bank-and-Gaza-Jobs-in-West-Bank-and-Gaza-Project-Enhancing-Job-Opportunities-for-Palestinians.pdf
http://www.alhaq.org/advocacy/6891.html
http://www.alhaq.org/advocacy/6891.html
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بالربــط املباشــر بشــبكة الكهربــاء، التــي ال يســتغنون عنهــا مــن أجــل تشــغيل مصانعهــم.114 

ومنــذ أن فرضــت وزارة الداخليــة اإلســرائيلية سياســة »مركــز الحيــاة« فــي شــهر كانــون األول/ديســمبر 1995، 

والتــي تســري علــى الفلســطينيين املقيميــن فــي القــدس الشــرقية، يواجــه هــؤالء الفلســطينيون خطــًرا داهًمــا 

بســحب وضــع اإلقامــة فــي القــدس منهــم فــي حــال قــرروا االنتقــال إلــى مناطــق أخــرى فــي األرض الفلســطينية 
يقيمــون  أنهــم  الــدوام  علــى  يثبتــوا  أن  املقدســية  الهويــة  حملــة  مــن  الفلســطينيين  علــى  ويتعيــن  املحتلــة.115 

 فــي القــدس الشــرقية أو إســرائيل وأنهــم لــم ينقلــوا »مركــز حياتهــم« إلــى خــارج إســرائيل أو خــارج 
ً
 دائمــة

ً
إقامــة

املحتلــة.116  الفلســطينية  األرض  فــي  آخــر  مــكان  أي  إلــى  االنتقــال  مــن  ذلــك  يشــمله  بمــا  الشــرقية،  القــدس 

وترّســخ هــذه السياســة اإلســتراتيجية التــي تطبقهــا إســرائيل علــى نطــاق أوســع فــي ســبيل إجبــار الفلســطينيين 

تعــداد  مقابــل  اليهــود  الســكان  نســبة  وزيــادة  مدينتهــم  عــن  الرحيــل  إلــى  املقدســية  الهويــة  يحملــون  الذيــن 

فيهــا.  الفلســطينيين 

املســتوطنات  إن  فيهــا  وتقــول  اإلســرائيلية  اإلعــام  وســائل  تســوقها  التــي  االدعــاءات  مــن  الرغــم  وعلــى 

األعمــال  مشــاريع  نقــل  فــإن  واإلســرائيليين،117  الفلســطينيين  بيــن  »للتعايــش«  أرضيــة  تؤّمــن  اإلســرائيلية 

واقــع  فــي  ُيَعــّد،  اإلســرائيلية  املســتوطنات  فــي  الفلســطينيين  العمــال  وتشــغيل  عطــروت  إلــى  الفلســطينية 

الحــال، نتاًجــا للبيئــات القســرية التــي تخلقهــا إســرائيل وللظــروف التــي يســتحيل علــى الســكان الفلســطينيين 

فــي ظلهــا. ففــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه املناطــق الفلســطينية نكوًصــا  مــن أبنــاء القــدس الشــرقية العيــش 

فــي التنميــة، ُيضطــر العمــال الفلســطينيون مــن أبنــاء القــدس، والــذي تكّبلهــم سياســة »مركــز الحيــاة« فــي 

مدينتهــم، للعمــل فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة فــي ظــل ظــروف شــاقة وتفتقــر إلــى األمــان، مــع حرمانهــم 

لهــم.118  الواجبــة  العمــل األساســية  مــن حقــوق 

114 انظر:
 Marya Farah, “The Atarot Exception? Business and Human Rights under Colonization“ 80 Jerusalem Quarterly )2019( 41-56.

115  املصدر السابق. 

116  لاستزادة حول سياسة »مركز الحياة« التي تنفذها إسرائيل، انظر: 
Al-Haq, “The Jerusalem Trap“ )2011(, available at: >http://www.alhaq.org/publications/8086.html<.

117 انظر:
 Jessica Steinberg, ‘On edge of Jerusalem alongside security barrier, Jews and Arabs shop at new mall’ The Times of Israel, )8 January 
2019(,  available at: >https://www.timesofisrael.com/outside-jerusalem-alongside-security-barrier-jews-and-arabs-shop-at-new-mall/<.

118 انظر:
 World Bank, “West Bank and Gaza: Jobs in West Bank and Gaza Enhancing Job Opportunities for Palestinians“ )June 2019( 13, available 
at: >http://documents.worldbank.org/curated/en/523241562095688030/pdf/West-Bank-and-Gaza-Jobs-in-West-Bank-and-Gaza-
Project-Enhancing-Job-Opportunities-for-Palestinians.pdf<.

http://www.alhaq.org/publications/8086.html
https://www.timesofisrael.com/outside-jerusalem-alongside-security-barrier-jews-and-arabs-shop-at-new-mall/
http://documents.worldbank.org/curated/en/523241562095688030/pdf/West-Bank-and-Gaza-Jobs-in-West-Bank-and-Gaza-Project-Enhancing-Job-Opportunities-for-Palestinians.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/523241562095688030/pdf/West-Bank-and-Gaza-Jobs-in-West-Bank-and-Gaza-Project-Enhancing-Job-Opportunities-for-Palestinians.pdf


مســتوطنة عطروت |  املفتاح الصناعي يف خطة إرسائيل االســتعامرية االســتيطانية لفلســطني

A L -HAQ

35

4-4   مســتوطنة عطــروت الصناعيــة: اآلثــار التــي تفرزهــا على حقوق 
اإلنســان والحقــوق البيئية 

فــي ســبيل ترحيــل الســكان الفلســطينيين قســًرا عــن   عــن السياســة املمنهجــة التــي تنفذهــا إســرائيل 
ً

فضــا

ديارهــم وأراضيهــم وعملهــا الــذي ال يفتــر علــى ضــم األرض الفلســطينية املحتلــة مــن خــال إقامــة املســتوطنات 

ــف إقامــة مســتوطنة 
ّ
التــي تنتفــي الصفــة القانونيــة عنهــا، ســواء كانــت ســكنية أم صناعيــة أم زراعيــة، تخل

الفلســطينيين  للســكان  الواجبــة  اإلنســان  وحقــوق  البيئــة  علــى  محــددة  ســلبية  آثــاًرا  الصناعيــة  عطــروت 

الذيــن يقطنــون فيهــا. 

4-4-1   مركز رامي ليفي التجاري 

مــا  كثيــًرا   ،2019 العــام  فــي  الصناعيــة  عطــروت  مســتوطنة  فــي  التجــاري  ليفــي  رامــي  مركــز  ن�ضــئ 
ُ
أ أن  منــذ 

يتعــرض الفلســطينيون الذيــن يســكنون أو يعملــون علــى مقربــة منــه للمضايقــات مــن جانــب بلديــة القــدس 

مجــاالت  فــي  بحقهــم  البلديــة  هــذه  تنفذهــا  التــي  التمييزيــة  للممارســات  ويخضعــون  إســرائيل  تديرهــا  التــي 

الشــارع  علــى  يقــع  منــزل  فــي  تســكن  فلســطينية  ســيدة  بّينــت  الســياق،  هــذا  وفــي  والتنظيــم.119  التخطيــط 

املقابــل ملركــز رامــي ليفــي التجــاري ملؤسســة الحــق كيــف أن بلديــة القــدس ترفــض بصــورة ممنهجــة إصــدار 
رخــص التخطيــط للفلســطينيين،120 وأن هــذا الوضــع لــم يتــرك أمامهــا مــن خيــار ســوى أن تشــيد منزلهــا دون 

ترخيــص، حيــث أصــدرت بلديــة القــدس أمــًرا إليهــا بهــدم جــزء مــن منزلهــا بنفســها. وتقــول هــذه الســيدة: 

زوجــي  لوالــدة  اخــر  وقســم  االثنتيــن،  والبنتــي  لــي  قســم  قســمين:  الــى  البيــت  بتقســيم  زوجــي  »قــام 
غرفــة  كل  مســاحة  كانــت  بحيــث   ... للمنــزل  جديدتيــن  غرفتيــن  بإضافــة  قمــت  لذلــك،   ... وزوجتــه 
منهمــا تقريبــا 20 متــًرا، وبتكلفــة نحــو مائــة ألــف شــيكل ]28,575 دوالًرا[. وأنــا لــم أقــدم رخصــة وقتهــا 
 

ً
للبنــاء لبلديــة االحتــال بالقــدس، ألننــي أعلــم أن البلديــة ال تمنــح رخــص بنــاء ... وأنــا أصبحــت حامــا

بثاثــة توائــم، وكنــت بغايــة الســعادة رغــم تعــب وآالم الحمــل. 

قبــل عــام ونصــف، ومــع بــدء العمــل بمشــروع »رامــي ليفــي«، تفتحــت أعيــن بلديــة االحتــال بالقــدس 
قمنــا  جهتنــا،  مــن  ترخيــص.  دون  البنــاء  بحجــة  للغرفتيــن  هــدم  إخطــار  بتســليمنا  فقامــوا  علينــا، 
بتوكيــل محــاٍم تقا�ضــى مــا يقــارب عشــرة آالف شــيكل ]2,860 دوالًرا[ منــا كأتعــاب، ولكــن فــي تاريــخ 

119 انظر:
 Al-Haq, “Development of Atarot threatening Palestinian neighbourhoods of East Jerusalem“ )23 June 2016(, available at: >http://www.
alhaq.org/advocacy/6404.html<.

ان: الحالــة الفلســطينية: التمييــز فــي سياســات 
ّ
120  انظــر، أيًضــا، بديــل - املركــز الفلســطيني ملصــادر حقــوق املواطنــة والاجئيــن ، »التهجيــر القســري للســك

التنظيــم والتخطيــط الحضــري«، ورقــة عمــل رقــم 17، )حزيــران 2015(، علــى املوقــع اإللكترونــي:
>https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/wp17-FPT-zoning-Ara.pdf<.

http://www.alhaq.org/advocacy/6404.html
http://www.alhaq.org/advocacy/6404.html
https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/wp17-FPT-zoning-Ara.pdf
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 2016/4/12 تاريــخ  حتــى  وأمهلتنــا  الغرفتيــن  بهــدم  أمــًرا  البلديــة  محكمــة  أصــدرت   ،2016/1/12
»باجــر«،  كبيــرة  وجرافــة  بالخــارج  جلبــة  صــوت  ســمعت   ،2016/4/6 يــوم  وفــي  األمــر.  لتنفيــذ 
فاعتقــدت أن األمــر ضمــن العمــل اليومــي فــي مشــروع »رامــي ليفــي«، لكــن بعــد دقائــق فوجئــت بطــرق 
علــى بــاب بيتــي، وعندمــا فتحــت البــاب وجــدت عــدًدا كبيــًرا مــن عناصــر القــوات الخاصــة اإلســرائيلية 
ومعهــم »باجــر« ضخــم، وأخبرونــي بأنهــم يريــدون هــدم الغرفتيــن، وجعلونــي أوقــع علــى ورقــة بدفــع 
ناديــت علــى شــبان فلســطينيين يعملــون   ... للهــدم  أجــرة  ألــف شــيكل ]20,000 دوالر[  غرامــة 70 
فــي ورش قريبــة مــن منزلــي، فقــام هــؤالء الشــبان بهــدم الغرفتيــن ]خوفــا مــن دفــع هــذه الغرامــة[ ... 
فــي آالف األمتــار املخصصــة ملشــروع »رامــي ليفــي«  كلــي غيــظ وأنــا أرى الرافعــات والجرافــات تبنــي 

إلــى منزلــي«.121  االســتيطاني الجديــد، وأنــا كفلســطينية محرومــة مــن مجــرد إضافــة غرفتيــن 

وُيَعّد مركز ليفي التجاري شــاهًدا على الهيمنة االقتصادية التي يمارســها اقتصاد املســتوطنات اإلســرائيلية 

وهيمنــة الشــركات العاملــة فيهــا علــى االقتصــاد الفلســطيني. فقــد تقوضــت القــدرة التنافســية لــدى مشــاريع 

فــي هــذه املنطقــة بســبب وجــود هــذا املركــز التجــاري. فعلــى  لها الفلســطينيون 
ّ
األعمــال الصغيــرة التــي يشــغ

بيــت  بالقــرب مــن شــعفاط، وهــو حــي فلســطيني قريــب مــن  تقــول ســيدة فلســطينية تقطــن  املثــال،  ســبيل 

حنينــا التــي يقــع فيهــا مركــز رامــي ليفــي: »ال يتعلــق األمــر بدعــم تاجــر إســرائيلي علــى حســاب تاجــر فلســطيني. 

فبالنســبة لــي، يكمــن األمــر فــي توفيــر املــال ... فكيلــو واحــد مــن البنــدورة قــد يكلفنــي 8 شــواكل ]2.20 دوالر[ 

لــذا  لــدي أســرة كبيــرة،  فــي رامــي ليفــي، فأنــا أدفــع 3.00 شــواكل ]0.80 دوالر[.  ... أمــا  فــي املناطــق العربيــة 

أتســوق فــي األماكــن األرخــص، وخاصــة فــي ضــوء األوضــاع االقتصاديــة الرديئــة الــذي نعيــش فيهــا«.122 وقــد 

حــّول بنــاء هــذا املركــز التجــاري، ومــا يقتــرن بــه مــن سياســات تمييزيــة تفرضهــا إســرائيل مــن قبيــل القيــود 

املفروضــة علــى البنــاء وسياســة »مركــز الحيــاة«، الفلســطينيين إلــى »زبائــن مجبريــن علــى التســوق منــه«. 

4-4-2   تجمع سكاني مغيَّب 

كانــت املنطقــة التــي تضــم مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، قبــل إقامتهــا، تتألــف مــن أراٍض زراعيــة تعــود فــي 

معظمهــا لبيــت حنينــا، وكانــت تــؤوي عــدًدا مــن األســر. أمــا اليــوم، فمــا زال نحــو 20 أســرة فلســطينية تقيــم 

فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، وبعــض هــذه األســر يســكن فيهــا منــذ 40 أو 50 عاًمــا، أي قبــل أن تقــام 

املنطقــة الصناعيــة فيهــا. 

خذت في يوم 18 نيسان/أبريل 2016. 
ُ
121  الحق، اإلفادة رقم 2016/346، أ

122 انظر:
 The Media Line, ‘Co-existence Pains: New Rami Levy Mall Benefits Consumers, Hurts Local Businesses’ )24 January 2019(,  available 
at: >https://themedialine.org/news/co-existence-pains-new-rami-levy-mall-benefits-consumers-hurts-local-businesses-with-video/<.

https://themedialine.org/news/co-existence-pains-new-rami-levy-mall-benefits-consumers-hurts-local-businesses-with-video/
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منــزل فلســطيني فــي مســتوطنة عطــروت. جميــع الحقــوق محفوظــة ملؤسســة الحــق )2019(

وفــي العــام 1966، انتقلــت ســيدة مــن ســكان هــذه املنطقــة، وهــي تفّضــل عــدم ذكــر اســمها، إلــى وعــر أبــو 

هرمــاس - وهــي املنطقــة الــذي ُيعــرف اليــوم باســم عطــروت. ووفًقــا ملــا جــاء علــى لســانها، ال تــزال أســرة زوجهــا 

بناتهــا  انتقلــت  وقــد  وبنًتــا.  ابًنــا  أم الثنــي عشــر  الســيدة  وهــذه   .1956 العــام  منــذ  املنطقــة  هــذه  فــي  تســكن 

الثمانــي إلــى قريــة بيــت حنينــا أو الواليــات املتحــدة. وال يــزال اثنــان مــن أبنائهــا يســكنون معهــا ومــع أبيهــم فــي 

منزلهــا فيمــا غــدا ُيســمى اليــوم باســم عطــروت، فــي حيــن هاجــر آخــران إلــى الواليــات املتحــدة. ولهــذه الســيدة 

نحــو 50 حفيــًدا، مــن بينهــم أربعــة يقطنــون فــي البنايــة نفســها. وتســتذكر الســيدة كيــف تغيــرت حياتهــا منــذ 

إنشــاء مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، حيــث تقــول: 

الجبــال  نــرى  كنــا   ... والكرمــة  باألشــجار  ومزروعــة  ونائيــة،  خاليــة  منطقــة  املنطقــة  هــذه  »كانــت 
ونتنفــس الهــواء النقــي مــن منزلنــا. أمــا اآلن فنحــن نــرى املصانــع وحظيــرة موا�ضــي. كنــا نســتيقظ علــى 

والشــرطة«.123  الخاطــات  علــى صــوت  فنســتيقظ  اآلن  أمــا  وتغريدهــا،  العصافيــر  زقزقــة  صــوت 

123  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.
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كمــا تشــدد هــذه الســيدة علــى أن ســكان بيــت حنينــا البلــد )ومنــذ أن جــرى فصلهــم عــن قريــة بيــت حنينــا التــي 

تعرضــت للضــم( يتزوجــون وينتقلــون للســكن علــى مشــارف هــذه القريــة. كمــا بّينــت كيــف أن أوالدهــا كانــوا 

يلعبــون فــي الخــارج ألن املنطقــة كانــت تنعــم باألمــان وخاليــة. وتزيــد علــى ذلــك بقولهــا: 

»كان املنــزل مأوانــا، أمــا اآلن فنحــن نبحــث عــن طريقــة للهــروب منــه ... وليــس مــن اآلمــن أن نتواجــد 
فــي الخــارج بســبب املصانــع، والجيــش واملســتوطنين ]اإلســرائيليين[«.124 

أ( الحرمان من الخدمات 

يغطــي الغبــار بعــض املنــازل الفلســطينية الكائنــة فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، وتحيــط بهــا النفايــات 

التــي تتخلــص منهــا املصانــع ومشــاريع األعمــال املحيطــة بهــا. وال تصــل الطــرق املعبــدة أو الســكك الحديديــة 

إلــى منــازل أخــرى. وعوًضــا عــن ذلــك، ُيضطــر أصحــاب تلــك املنــازل لســلوك طــرق ترابيــة لكــي يتمكنــوا مــن 

فــي  معدومــة  تكــون  البلديــة  والخدمــات  الصيانــة  أعمــال  تــكاد  العمــوم،  وجــه  وعلــى  منازلهــم.  إلــى  الوصــول 
املناطــق الســكنية، بينمــا تحظــى املصانــع ببنيــة تحتيــة مؤسســة علــى نحــو ممتــاز وتتمتــع بإمكانيــة الحصــول 

علــى الخدمــات البلديــة علــى أســاس منتظــم ال انقطــاع فيــه. وفــي هــذا الســياق، يقــول أحــد ســكان املنطقــة: 

ال  ولكننــي  اإلســرائيلية،  القــدس  لبلديــة  دوالًرا[   1,629]  
ً

شــيكا  5,700 تقــارب  ضرائــب  »أدفــع 
أحصــل علــى أي خدمــات. ونحــن نتخلــص مــن نفاياتنــا فــي الحاويــة التابعــة لحظيــرة املوا�ضــي. واملنــزل 
 200-171.8[ 

ً
غيــر مربــوط بشــبكات الصــرف الصحــي. وأدفــع مــا يتــراوح مــن 600 إلــى 700 شــيكا

دوالر[ كل شــهر لقــاء الصــرف الصحــي ... وفــي هــذه األثنــاء، تملــك املصانــع املحيطــة بنــا بنيــة تحتيــة 
مؤسســة جيــًدا، بمــا فيهــا الصــرف الصحــي والكهربــاء وامليــاه«.125 

وأخبــر أحــد ســكان املنطقــة اآلخريــن مؤسســة الحــق أنــه يدفــع الضرائــب البلديــة، بيــد أنــه ال يــزال يتعيــن 

عليــه أن »يتخلــص مــن نفاياتــه فــي الحاويــات املخصصــة ملصنــع بيلزبيــري القريــب منــه ألنــه ال توجــد حاويــات 

أخــرى مخصصــة لــه«.126 

ب( العزل 

وشــدد شــخص آخــر مــن ســكان املنطقــة علــى الطريقــة التــي تتبعهــا بلديــة القــدس اإلســرائيلية فــي عرقلــة شــق 

الطــرق املخصصــة الســتخدام الســكان الفلســطينيين: 

124  المصدر السابق. 

125  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.

126  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.
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»الطريــق املــؤدي إلــى مدخــل منزلنــا طريــق ترابــي ألن بلديــة القــدس اإلســرائيلية تّدعــي أنهــا ال تــزال فــي 
مرحلــة تخطيــط املنطقــة. ونحــن نعــرف أنهــم يريــدون األرض. ولذلــك، فهــم يريــدون تحويــل مدخلنــا 

ووضعــه علــى الجانــب اآلخــر«.127 

علــى  أو  الصناعيــة  عطــروت  مســتوطنة  فــي  يســكنون  الذيــن  الفلســطينيين  فــإن  السياســة،  هــذه  وبســبب 

بقولــه:  ذلــك  الســكان  أحــد  ويوضــح  الشــرقية.  القــدس  فــي  األخــرى  املناطــق  عــن  منهــا معزولــون  مقربــة 

واملســتوطنة  املصانــع  عزلتنــا  حيــن  فــي  الجــدار،  بســبب  والــرام  نبــاال  بيــر  عــن  عزلنــا  جــرى  »لقــد 
علــى  جريــت 

ُ
أ التــي  التغييــرات  أســهمت  كمــا  القــدس.  أنحــاء  وبقيــة  حنينــا  بيــت  عــن  الصناعيــة 

الــذي  الرئي�ضــي  الطريــق  عــن  ُعزلنــا  ألننــا  منزلنــا  فــي  يزوروننــا  النــاس  عــاد  فمــا   ... فــي عزلنــا  الطــرق 
كان يصــل إلــى منزلنــا. وُيضطــر هــؤالء ]الــزوار[ إلــى ســلوك طريــق التفافــي أطــول، وهــم ال يعرفــون 

إلينــا«.128  املــؤدي  الطريــق 

كمــا بّيــن رجــل آخــر مــن ســكان املنطقــة، والــذي ال يــزال يســكن فــي املنــزل نفســه منــذ 57 عاًمــا، كيــف يشــعر 

منزلــه.  يغــادر  عندمــا  تحتــه  يــرزح  الــذي  وبالضغــط  الفلســطينيين،  أقرانــه  بقيــة  عــن  واالنفصــال  بالعزلــة 

وصــّرح هــذا الرجــل بقولــه: 

»املواصــات إلــى عطــروت ومنهــا إلــى خارجهــا صعبــة. ويتعيــن علــى األطفــال فــي الصبــاح الذهــاب إلــى 
لــي ســتة  الشــارع الرئي�ضــي، وغالًبــا مــا يمــرون بالجنــود اإلســرائيليين وهــم فــي طريقهــم إلــى املدرســة. 
أطفــال تتــراوح أعمارهــم مــن 12 عاًمــا إلــى 27 عاًمــا. وعندمــا تذهــب ابنتــي الصغــرى، التــي تبلــغ مــن 
صباًحــا   6:00 الســاعة  فــي  املنــزل  مغــادرة  إلــى  ضطــر 

ُ
ت الصبــاح،  فــي  املدرســة  إلــى  عاًمــا،   12 العمــر 

ألنــه ال يوجــد طريــق مباشــر مــن عطــروت إلــى مدرســتها فــي بيــت حنينــا. فخــط املواصــات يســير مــن 
تغــادر  العــادة، ال  بيــت حنينــا، ممــا يجعــل الطريــق أطــول. وفــي  إلــى  يعــود  ثــم  إلــى قلنديــا،  عطــروت 
ابنتــي وحدهــا فــي الصبــاح ألن الوقــت مبكــر جــًدا. ومــن األفضــل أن يرافقهــا أحــد مــا مــن البيــت ألن 
الطــرق خاليــة فــي ذلــك الوقــت املبكــر ]مــن النهــار[ وليســت مأمونــة. وليــس مــن الســهل علــيَّ كذلــك 
نــي 

ّ
 مــا أطلــب مــن أحــد أبنائــي الذيــن يقــودون الســيارة أن يقل

ً
أن أذهــب إلــى أي مــكان مــن بيتــي. وعــادة

فــي ســيارته. ويزورنــا عــدد أقــل مــن النــاس بســبب عــدم وجــود مواصــات تصــل إلــى منزلنــا، ويســتغرق 
 للوصــول إلــى هنــا«.129 

ً
األمــر وقًتــا طويــا

127  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.

128  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.

129  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.
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ج( مصادرة األراضي 

قطــت الصــورة مــن ســطح أحــد املنــازل هنــاك. جميــع 
ُ
أراٍض زراعيــة فلســطينية فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة. الت

الحقــوق محفوظــة ملؤسســة الحــق )2019( 

التــي  السياســة  تفرزهــا  التــي  اآلثــار  أيًضــا  هــم  أكــدوا  آخريــن  ســكان  مــع  مقابــات  الحــق  مؤسســة  أجــرت 

بقولــه:  أحدهــم  صــّرح  حيــث  أراضيهــم،  مصــادرة  فــي  إســرائيل  تنتهجهــا 

علــن 
ُ
ــا إلينــا ت

ً
»فــي مطلــع الســبعينات مــن القــرن املا�ضــي، أرســلت ]الحكومــة اإلســرائيلية[ إلينــا أوراق

فيهــا نيتهــا مصــادرة األرا�ضــي فــي هــذه املنطقــة. ومنعونــا مــن زراعــة هــذه األرا�ضــي، التــي تحولــت اآلن 
ن�ضــئ قبــل عاميــن«.130 

ُ
إلــى طــرق ودّوار أ

وعلــى هــذا املنــوال، أشــار أحــد الســكان اآلخريــن إلــى أن بلديــة القــدس اإلســرائيلية أخطرتــه مرتيــن خــال 

العــام املنصــرم بــأن األرض التــي يملكهــا، والتــي تبلــغ مســاحتها خمســة دونمــات، بمــا األرض التــي يقــع عليهــا 

علــن عنهــا باعتبارهــا مــن فئــة أرا�ضــي دولــة فــي وقــت ســابق، وأن البلديــة تنــوي شــق طريــق عليهــا. 
ُ
منزلــه، قــد أ

وأكــد هــذا الرجــل أن أرضــه مزروعــة بأشــجار التيــن والزيتــون والليمــون والخــوخ. 

130  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.
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د( حظر البناء والتوسع 

فــي عطــروت قيــوًدا مشــددة عندمــا يقدمــون الطلبــات   عمــا تقــدم، يواجــه الســكان الفلســطينيون 
ً

وفضــا

أرجــاء  بقيــة  فــي  الحــال  عليــه  هــو  كمــا  وذلــك  اإلســرائيلية،  الســلطات  مــن  البنــاء  رخــص  علــى  للحصــول 

القــدس الشــرقية.131 فــا ُيســمح للفلســطينيين مــن أبنــاء القــدس الشــرقية إال بالبنــاء علــى مــا نســبته 13 فــي 

املائــة مــن أرا�ضــي املدينــة، ومعظــم هــذه املســاحة مكتــظ فــي األصــل باملبانــي املقامــة عليهــا مــن قبــل.132 وفــي 

خصــص مســاحة تبلــغ 35 فــي املائــة مــن أرا�ضــي القــدس الشــرقية إلقامــة املســتوطنات اإلســرائيلية 
ُ
املقابــل، ت

بنــاء  رخصــة   100 إلــى   50 عــن  يزيــد  ال  مــا  إســرائيل  تديرهــا  التــي  القــدس  بلديــة  تمنــح  كمــا  وتوســيعها.133 

ا 
ً
فــي الســنة للفلســطينيين،134 الذيــن يخضعــون إلــى جانــب ذلــك كلــه إلــى إجــراءات معقــدة تتضمــن شــروط

باهظــة.135  مــن مصاريــف  مــا يرتبــط بذلــك  ناهيــك عــن دفــع  التعقيــد إلثبــات ملكيــة أراضيهــم،  فــي  مغاليــة 

 مــا تتجــاوز التكلفــة التــي يســتتبعها تقديــم الطلبــات للحصــول علــى الرخــص واملســاعدة 
ً
 لذلــك، عــادة

ً
ونتيجــة

القــدس  أبنــاء  مــن  العــادي  الفلســطيني  املواطــن  يــد  فــي  املتاحــة  املاليــة  اإلمكانيــات  لهــا  الازمــة  القانونيــة 

أحــد  صــّرح  البنــاء،  رخــص  علــى  الحصــول  فــي  التمييــز  علــى  القائمــة  بالسياســات  يتعلــق  وفيمــا  الشــرقية. 

الحــق:  املنطقــة ملؤسســة  ســكان 

»ال ُيســمح لنــا بالبنــاء علــى األرا�ضــي املحيطــة بمنزلنــا، علــى الرغــم مــن أننــا نملكهــا«.136  

وقــال آخر: 

»قدمنــا طلًبــا للحصــول علــى رخصــة لبنــاء منــزل جديــد هنــا، ولكنهــم ]بلديــة القــدس[ رفضــوا وطلبــوا 
ــا يزيــد عــن مليــون شــيكل ]285,715 دوالًرا[ ... وقبــل ســبعة أعــوام، هدمــوا مبًنــى إضافًيــا فــوق 

ً
مبلغ

املنــزل ألنــه لــم يكــن مرخًصــا«.137 

فــي سياســات التنظيــم  ان: الحالــة الفلســطينية: التمييــز 
ّ
131  بديــل - املركــز الفلســطيني ملصــادر حقــوق املواطنــة والاجئيــن ، »التهجيــر القســري للســك

والتخطيــط الحضــري«، ورقــة عمــل رقــم 17، )حزيــران 2015(، علــى املوقــع اإللكترونــي:

>https//:www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/wp17-FPT-zoning-Ara.pdf<.

132  مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، »عمليــات الهــدم، بمــا فيهــا الهــدم الذاتــي، تســّجل أرقاًمــا قياســية، فــي القــدس الشــرقية خــال شــهر 

نيســان/أبريل 2019« )14 أيار/مايو 2019(، على املوقع اإللكتروني:

>https://www.ochaopt.org/ar/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019-1<. 

133  املصدر السابق. 

134 انظر:
Al-Haq, Demolitions in East Jerusalem Leave 52 Palestinians Homeless )2 February 2012(, available at: >http://www.alhaq.org/
monitoring-documentation/6933.html<.

135  مكتــب األمــم املتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية، »عمليــات الهــدم، بمــا فيهــا الهــدم الذاتــي، تســّجل أرقاًمــا قياســية، فــي القــدس الشــرقية خــال شــهر 

نيســان/أبريل 2019« )14 أيار/مايو 2019(، على املوقع اإللكتروني:
>https://www.ochaopt.org/ar/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019-1.<

136  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.

137  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.

https://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/wp17-FPT-zoning-Ara.pdf
https://www.ochaopt.org/ar/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019-1
http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6933.html
http://www.alhaq.org/monitoring-documentation/6933.html
https://www.ochaopt.org/ar/content/record-number-demolitions-including-self-demolitions-east-jerusalem-april-2019-1
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4-4-3   الضوضاء، والتلوّث ومكب النفايات في عطروت 

أشــكال  مــن  وغيــره  الهــواء  تلــوث  مســتويات  تزايــد  وفــي  البيئــة  تدهــور  فــي  رئيســية  عوامــل  املصانــع  ل 
ّ
تشــك

التلــوث. وليســت املصانــع التــي تــزاول عملهــا فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة اســتثناًء علــى ذلــك. فبعــض 

هــذه املصانــع يعمــل علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم، وتنبعــث منهــا ملّوثــات ســامة فــي الهــواء علــى الــدوام. وممــا 

َعــّد إحــدى أكبــر املســتوطنات 
ُ
ال شــك فيــه أن البصمــة اإليكولوجية فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، التــي ت

ــف تأثيــًرا ضــاًرا علــى ســامة األرا�ضــي املحيطــة بهــا والســكان القاطنيــن حولهــا. 
ّ
الصناعيــة فــي القــدس،138 تخل

مصنــع الباطــون فــي عطــروت139

أ( الضوضاء 

يتعــرض الفلســطينيين الذيــن يســكنون فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة باســتمرار للضجيــج والضوضــاء 

هــذا  وفــي  بعــض األحيــان.  فــي  الليــل  أثنــاء  فــي  اليــوم، وحتــى  مــدار  بهــم علــى  عــن املصانــع املحيطــة  الصــادرة 

املقــام، صــرح أحــد الســكان: 

»الضجيــج الصــادر عــن املحــركات مرتفــع، وهــم يعملــون علــى مــدار 24 ســاعة«.140 

138 انظر: 
Atarot-Jerusalem, available at: >http://www.atarot-jerusalem.org.il<.

139  مصنع باطون عطروت – شمال القدس، على املوقع اإللكتروني: 
>https://www.shapir.co.il/en/concrete-plants/atarot-concrete-plant-north-jerusalem/<.

140  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.

http://www.atarot-jerusalem.org.il
https://www.shapir.co.il/en/concrete-plants/atarot-concrete-plant-north-jerusalem/
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حظيــرة  عــن  الصادريــن  والضوضــاء  الضجيــج  يشــكله  الــذي  اإلزعــاج  إلــى  اآلخريــن  الســكان  أحــد  وأشــار 

والقطــط:  الــكاب  مــن  كبيــر  عــدد  فيهــا  يوجــد  حيــث  منزلــه،  بجــوار  تقــع  التــي  املوا�ضــي 

الكبيــرة  اآلالت  عــن  الضجيــج  ويصــدر   ... الليــل  فــي  ســوًءا  يــزداد  وهــو  عادًيــا.  ليــس  »الضجيــج 
واملحــركات التــي تعمــل علــى مــدار 24 ســاعة فــي اليــوم فــي أغلــب األحــوال، و]مــن[ تحميــل البضائــع. 
، وهــي ال 

ً
وهنــاك أيًضــا مــا يقــرب مــن 700 كلــب فــي حظيــرة املوا�ضــي التــي تقــع بجــوار منزلنــا مباشــرة

النبــاح«.141  عــن   
ّ

تكــف

ب( التلوث 

جريــت مؤخــًرا إلــى أن مســتويات تلــوث الهــواء فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة 
ُ
تشــير إحــدى الدراســات التــي أ

كميــات  تصــدر  املســتوطنة  هــذه  فــي  العاملــة  فاملصانــع  األيــام.142  معظــم  فــي  بهــا  املســموح  الحــدود  تتجــاوز 

كبيــرة مــن الجزيئــات الصغيــرة التــي يمكــن أن تتســبب فــي تهّيــج الجهــاز التنف�ضــي وتشــكل خطــًرا علــى األطفــال 

واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن أمــراض تنفســية وأمــراض القلــب وكبــار الســن والحوامــل بوجــه خــاص.143 

 ،
ً

 عــن ذلــك، يتأثــر بعــض ســكان املنطقــة تأثــًرا مباشــًرا بعمــل مصانــع بعينهــا. فمصنــع بيلزبيــري، مثــا
ً

وفضــا

يقــع فــي الجهــة الشــمالية مــن محــل إقامــة إحــدى األســر التــي أجرينــا مقابلــة معهــا. ووفًقــا ملــا يقولــه أحــد أفــراد 

هــذه األســرة، فــإن أســرته تعانــي أيًضــا مــن »النفايــات التــي يتخلــص منهــا املصنــع ويتركهــا فــي الخــارج« فــي مــكان 

إلــى  إلــى بلديــة القــدس مــرات عــدة، ممــا أف�ضــى  بــأن أســرته رفعــت شــكاواها  قريــب مــن املنــزل، كمــا صــّرح 

 :
ً

فــرض الغرامــات علــى املصانــع فــي بعــض الحــاالت. ويضيــف قائــا

روائــح  تصــدر  وهــي  منزلنــا،  عــن  متــًرا   150-100 تبعــد  ومصانــع  للدواجــن  مســالخ  أيًضــا  »هنــاك 
 144 كريهــة«.

طويلــة  فتــرة  مــدى  علــى  الدقيــق،  قبيــل  مــن  الصناعيــة،  واملنتجــات  والغــازات  األبخــرة  استنشــاق  ويعــّرض 

منهــا.145  التنفســية  األمــراض  ســيما  شــتى، وال  بأمــراض  اإلصابــة  لخطــر  الســكان  صحــة 

141  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.

142 انظر: 
Haaretz, ‘Key Product from Jerusalem Industrial Zone: Air Pollution’ )15 January, 2018( available at: >https://www.haaretz.com/israel-
news/.premium-key-product-from-jerusalem-industrial-zone-air-pollution-1.5462323<.

143  املصدر السابق. 

144  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.

145 انظر: 
Cedars Sinai, Occupational Lung Diseases, available at: >https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/o/
occupational-lung-diseases.html<.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-key-product-from-jerusalem-industrial-zone-air-pollution-1.5462323
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-key-product-from-jerusalem-industrial-zone-air-pollution-1.5462323
https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/o/occupational-lung-diseases.html
https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/o/occupational-lung-diseases.html
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ج( مكب النفايات في عطروت 

 عــن النفايــات الصــادرة عــن مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، تتخلــص بلديــة القــدس بكميــات كبيــرة 
ً

فضــا

مــن نفاياتهــا فــي مكــب النفايــات فــي عطــروت. وتنتــج مدينــة القــدس نحــو 1,500 طــن مــن النفايــات فــي اليــوم، 

ويشــهد إنتــاج النفايــات فــي هــذه املدينــة زيــادة تبلــغ نســبتها 4 فــي املائــة فــي الســنة.146 ويضــم الســكان األكثــر 

أنحــاء  فــي بقيــة  فــي عطــروت، الســكان املقيميــن  إلــى جانــب الســكان الفلســطينيين  تضــرًرا مــن هــذا املكــب، 

بيــت حنينــا، وال ســيما أولئــك القاطنــون فــي حــي الهجــرة، باإلضافــة إلــى الــرام وضاحيــة البريــد. وفــي الوقــت 

نفســه، تبعــد املســتوطنة األقــرب إلــى هــذا املكــب، وهــي مســتوطنة نافــي يعكــوف، نحــو ســتة كيلومتــرات عنــه، 

وهــي بالتالــي ال تتأثــر بالروائــح وغيرهــا مــن اآلثــار الضــارة الناجمــة عــن املكــب إال فــي أحــوال نــادرة.147 

مكــب  بســبب  فادحــة  أضــرار  الصناعيــة  عطــروت  مســتوطنة  فــي  الفلســطينيين  بالســكان  لحقــت  وقــد 

املكــب:  مــن  الشــرقية  الجهــة  فــي  منزلهــا  يقــع  ســيدة  تقــول  املقــام،  هــذا  ففــي  املذكــور.  النفايــات 

»لقــد م�ضــى علــى وجــود املكــب عشــرة أعــوام اآلن. وهــو يجمــع كل أنــواع النفايــات. والروائــح الصــادرة 

طــاق وهــي تنبعــث منــه علــى مــدار العــام، فــي أثنــاء النهــار أحياًنــا وفــي أثنــاء الليــل 
ُ
عــن هــذا املكــب ال ت

فــي أحيــان أخــرى. وعندمــا تعصــف الريــاح العاتيــة أو عندمــا يكــون الجــو حــاًرا، يــزداد الوضــع ســوًءا 

تكلفــة  ارتفــاع  إلــى  يف�ضــي  ممــا  الهــواء،  مكيفــات  ونشــغل  النوافــذ  نغلــق  أن  علينــا  يتعيــن  حيــث   ...

العمــر 70  مــن  البالــغ  ... وفــي بعــض األحيــان، يتقيــأ زوجــي  مــن املصاريــف  فواتيــر الكهربــاء واملزيــد 

عاًمــا بســبب الرائحــة«.148 

كمــا اشــتكت ســيدة أخــرى، تســكن فــي نهايــة الشــارع، مــن املكــب ومــن الروائــح القويــة التــي تنبعــث منــه. كمــا 

قالــت إنهــا تجــد نفســها مضطــرة إلــى إغــاق النوافــذ وشــراء »املزيــد مــن املــراوح و]تركيــب[ وحــدات تكييــف 

الهــواء«،149 ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع تكلفــة فواتيــر الكهربــاء عليهــا فــي نهايــة املطــاف. 

146 انظر: 
 Haaretz, ‘What a Waste: Jerusalem’s Underused Sorting Center’ )16 August 2019(, available at: >https://www.haaretz.com/israel-news/.
premium-what-a-waste-jerusalem-s-underused-sorting-center-1.7688483<.

 >https://bit.ly/3bKCJLx< :147  شبكة األناضول، مصانع »عطروت« اإلسرائيلية بالقدس... استيطان برائحة املوت، )2017(، على املوقع اإللكتروني

148  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.

149  مقابلة أجريت في يوم 21 أيلول/سبتمبر 2019، وهي محفوظة لدى مؤسسة الحق.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-what-a-waste-jerusalem-s-underused-sorting-center-1.7688483
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-what-a-waste-jerusalem-s-underused-sorting-center-1.7688483
https://bit.ly/3bKCJLx
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التحليل القانوني 

ينظــم القانــون الدولــي اإلنســاني، بوصفــه القانــون الخــاص، االحتــال العســكري اإلســرائيلي الجاثــم علــى 

امللحقــة  الائحــة  القانــون  هــذا  غــزة. ويضــم  الشــرقية، وقطــاع  القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة،  الضفــة  أرا�ضــي 

باتفاقيــة الهــاي الرابعــة املتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريــة لســنة 1907 )الئحــة الهــاي(، واتفاقيــة 

جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة األشــخاص املدنييــن فــي وقــت الحــرب لســنة 1949 )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، 

البرتوكــول اإلضافــي األول امللحــق  التــي يقررهــا  بمــا فيهــا األحــكام العرفيــة  العرفــي،  الدولــي  القانــون  وأحــكام 

املســلحة  املنازعــات  ضحايــا  بحمايــة  واملتعلــق   1949 آب/أغســطس   12 فــي  املعقــودة  جنيــف  باتفاقيــات 

األول(.  اإلضافــي  )البروتوكــول  الدوليــة 

 عــن ذلــك، فــإن إســرائيل، بصفتهــا الســلطة القائمــة باالحتــال، ملَزمــة بتطبيــق معاهــدات حقــوق 
ً

وفضــا

اإلنســان خــارج نطــاق واليتهــا اإلقليميــة علــى اإلقليــم الواقــع تحــت احتالهــا، حيــث تعمــل هــذه املعاهــدات 

بالتكامــل مــع أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني. وممــا لــه أهميتــه فــي هــذا املقــام أن الحــق فــي تقريــر املصيــر 

ا أساســًيا لضمــان 
ً
 جوهرًيــا مــن مبــادئ القانــون الدولــي، حيــث يشــكل إعمــال هــذا الحــق شــرط

ً
يمثــل مبــدأ

 عــن ذلــك، يحظــر مبــدأ الســيادة 
ً
حقــوق اإلنســان الواجبــة لألفــراد ومراعاتهــا علــى الوجــه الفعــال.150 وفضــا

الدائمــة علــى املــوارد الطبيعيــة، باعتبــاره محــوًرا أساســًيا مــن محــاور الحــق فــي تقريــر املصيــر، علــى الســلطة 

 غيــر مشــروع املــوارد الطبيعيــة التــي يزخــر اإلقليــم املحتــل بهــا، بمــا 
ً

القائمــة باالحتــال أن تســتغل اســتغاال

يشــمله ذلــك مــن اســتعمال األرا�ضــي لغايــات االســتيطان، وتكفــل الحمايــة لقــدرة الســكان الواقعيــن تحــت 

االحتــال علــى التصــرف فــي ثرواتهــم ومواردهــم الطبيعيــة بمــا يتفــق مــع حقوقهــم فــي تقريــر املصيــر والنمــاء.151 

150  اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان، التعليــق العــام رقــم 12: حــق تقريــر املصيــر للشــعوب )املــادة 1( )13 آذار/مــارس 1984(، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم 

 .)CCPR/C/21/Rev.1(

151  قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة  )XXVIII(  3175(( 17 كانــون األول/ديســمبر 1973(، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم ))A/RES/3175)XXVIII(؛ 

وقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة )XVII(  1803((   )17 كانــون األول/ديســمبر 1962(، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم )A/ RES/1803)XVII((؛ وانظــر، أيًضــا: 

Armed Activities Congo/Uganda )n 192( paragraph 244-245.
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5-1   انتفاء الصفة القانونية عن المستوطنات 

غــزة  وقطــاع  الشــرقية،  القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة،  الضفــة  طــال  الــذي  اإلســرائيلي  االحتــال  بدايــة  منــذ 

أركانهــا  ــد 
ّ
القانونيــة عنهــا وتوط الصفــة  تنتفــي  التــي  املســتوطنات  تقيــم  إســرائيل  تفتــأ  لــم  العــام 1967،  فــي 

الصفــة  انعــدام  املتحــدة  األمــم  هيئــة  عــن  الصــادرة  القــرارات  بــه  ُيســتهان  ال  عــدد  ــد 
ّ

أك وقــد  وتوّســعها. 

القانونيــة للمســتوطنات اإلســرائيلية املقامــة فــي األرض الفلســطينية املحتلــة بموجــب القانــون الدولــي، بمــا 

يشــمله ذلــك مــن قــرارات صــدرت فــي هــذا الشــأن عــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة،152 ومجلــس األمــن 

التابــع لألمــم املتحــدة153 وهيئــات األمــم املتحــدة املنشــأة بموجــب معاهــدات حقــوق اإلنســان.154 فعلــى ســبيل 

أن  ويعلــن  بوضــوح  املتحــدة  لألمــم  التابــع  األمــن  مجلــس  عــن  الصــادر   )1979(  446 القــرار  يديــن  املثــال، 
»سياســة إســرائيل وممارســاتها فــي إقامــة املســتوطنات فــي األرا�ضــي الفلســطينية واألرا�ضــي العربيــة األخــرى 

املحتلــة منــذ عــام 1967 ليــس لهــا شــرعية قانونيــة«.155 وحتــى عهــد قريــب، انتقــدت املاحظــات الختاميــة 

التــي وجهتهــا لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري إلســرائيل فــي العــام 2019 تقصيــر الســلطات اإلســرائيلية 

»املســتوطنات  أن  إلــى  اللجنــة  خلصــت  حيــث  املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  علــى  االتفاقيــة  تطبيــق  فــي 

الشــرقية،  القــدس  فيهــا  بمــا  الغربيــة،  الضفــة  فــي  ســيما  وال  املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  فــي  اإلســرائيلية 
الســكان كلهــم بحقــوق  إنهــا عقبــة تعيــق تمتــع  بــل  الدولــي فحســب،  القانــون  ليســت غيــر قانونيــة بموجــب 

العرقــي«.156  أو  القومــي  بينهــم بســبب األصــل  تفريــق  اإلنســان، دون 

ل املمارســات التــي تنفذهــا إســرائيل علــى نطــاق واســع وممنهــج علــى صعيــد نقــل ســكانها املدنييــن إلــى 
ّ
وتشــك

ا للعديــد 
ً
فــي الضفــة الغربيــة املحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، انتهــاك املســتوطنات اإلســرائيلية املقامــة 

مــن أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني، حيــث ترقــى هــذه املمارســات إلــى مرتبــة املخالفــات الجســيمة التــي تمــس 

املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  وقــرار  و16؛   15 والفقرتــان  الديباجــة   ،)2012(  ،)66/17( املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  قــرار   ،
ً
مثــا انظــر،    152

و11.   5-4 والفقــرات  الديباجــة   ،)2018  ،)73/255( املتحــدة  لألمــم  العامــة  الجمعيــة  وقــرار  4؛  والفقــرة  الديباجــة   ،)2016(  ،)71/95(

، قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 446 )1979(، الفقــرة 1؛ وقــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 452 )1979(، الديباجــة؛ 
ً
153  انظــر، مثــا

وقــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 465 )1980(، الفقرتــان 5 و6؛ وقــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 2334 )2016(، الفقــرات 1-3؛ وقــرار 

مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة 2334 )2016(، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم )S/RES/2334(، الفقــرة 1. 

التمييــز  القضــاء علــى  الفقــرة 87؛ وماحظــات لجنــة  العــام 1994،  فــي  العنصــري  التمييــز  القضــاء علــى  عــن لجنــة  الصــادر  التقريــر   ،
ً
مثــا انظــر،    154

التمييــز  علــى  القضــاء  لجنــة  وماحظــات  و32؛   14 الفقرتــان   ،2007 العنصــري،  التمييــز  علــى  القضــاء  لجنــة  وماحظــات  10؛  الفقــرة   ،1998 العنصــري، 

 .4 الفقــرة   ،2019 العنصــري،  التمييــز  علــى  القضــاء  لجنــة  وماحظــات  و10؛   4 الفقرتــان   ،2012 العنصــري، 

155  قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 446 )1979(، الفقرة 1. 

156  االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، املاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقاريــر الدولــي مــن الســابع عشــر إلــى 

التاســع عشــر إلســرائيل، )CERD/C/ISR/CO/17-19(، )27 كانــون الثاني/ينايــر 2020(، الفقــرة 4. 
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اتفاقيــات جنيــف، وجرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.157 فعلــى ســبيل املثــال، تتعــارض الصفــة الدائمــة 

التــي يكتســيها نظــام االســتيطان مــع الطابــع املؤقــت الــذي َيِســم االحتــال الحربــي ومــع املبــدأ التحفظــي الــذي 

حســب  وذلــك  احتالهــا،  تحــت  الواقــع  اإلقليــم  إدارة  فــي  باالحتــال  القائمــة  الســلطة  عمــل  عليــه  يتأســس 

فــي املــادة 43 مــن الئحــة الهــاي واملــادة 64 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.158 ويمثــل مــا تقــوم  النــص الــوارد 

الفلســطينيون ملكيــة خاصــة  التــي يملكهــا  الزراعيــة  مــن مصــادرة األرا�ضــي  بــه إســرائيل علــى نطــاق واســع 

وإعــادة تصنيــف األرا�ضــي الفلســطينية اململوكــة ملكيــة عامــة ضمــن فئــة أرا�ضــي الدولــة مخالفــة لألحــكام 

التــي تنــص علــى حمايــة املمتلــكات الخاصــة بموجــب أحــكام املــادة 46 مــن الئحــة الهــاي، وإســاءة اســتعمال 

األعيــان املصــادرة علــى خــاف مــا تنــص عليــه املادتــان 52 و53 مــن الئحــة الهــاي، واإلخــال بميــزة االنتفــاع 

التــي تقررهــا املــادة 55 مــن الئحــة الهــاي.159 

وتتعلــق املحظــورات، بصفــة خاصــة، بالترحيــل القســري للســكان املحمييــن ونقــل الســكان املدنييــن التابعيــن 

للســلطة القائمــة باالحتــال لغايــات اســتعمار اإلقليــم الواقــع تحــت االحتــال. وقــد تســفر البيئــة القســرية 

التــي تفرضهــا إســرائيل فــي القــدس الشــرقية املحتلــة، وفــي غيرهــا مــن املناطــق فــي األرض الفلســطينية املحتلــة، 

إلــى ترحيــل الســكان الفلســطينيين املحمييــن قســًرا عــن ديارهــم وأراضيهــم. وفــي هــذا املضمــار، تحظــر املــادة 

نفيهــم  أو  املحمييــن  الفــردي لألشــخاص  أو  الجماعــي  الجبــري  »النقــل  الرابعــة  اتفاقيــة جنيــف  مــن   )1(49

يجــوز  أنــه »ال  علــى  االتفاقيــة  هــذه  مــن   )6(49 املــادة  تنــص  ذلــك،  عــن   
ً
املحتلــة«.160 وفضــا األرا�ضــي  مــن 

لدولــة االحتــال أن ترحــل أو تنقــل جــزًءا مــن ســكانها املدنييــن إلــى األرا�ضــي التــي تحتلهــا«.161 فقــد ترقــى هــذه 

تقــع  اإلنســانية،  ضــد  وجريمــة  حــرب  جريمــة  بتوصيفهــا  القســري،  الترحيــل  جريمــة  مرتبــة  إلــى  املمارســات 

وفــي  الســابقة  الفقــرة  فــي  التاليــة، فضــا عــن االنتهــاكات الجســيمة املحــددة  تعــد األعمــال   « املــادة 85)4()ج(:  البروتوكــول اإلضافــي األول )1977(،    157

االتفاقيــات، بمثابــة انتهــاكات جســيمة لهــذا اللحــق »البروتوكــول«. إذا اقترفــت عــن عمــد، مخالفــة لاتفاقيــات أو اللحــق »البروتوكــول«: ]...[ )ج( ممارســة التفرقــة 

العنصريــة )االبارتهيــد( وغيرهــا مــن األســاليب املبنيــة علــي التمييــز العنصــري واملنافيــة لإلنســانية واملهينــة. والتــي مــن شــأنها النيــل مــن الكرامــة الشــخصية«. 
158 انظر:

 Y Arai- Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with 
International Human Rights Law )Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2009(, 106, fn. 53. :وانظر، أيًضا

E H Schwenk, “Legislative Power of the Military Occupant under Article 43, Hague Regulations“ )1945( 54 Yale Legal Journal 393, 403.

159  تحظــر املــادة 55 مــن الئحــة الهــاي علــى الســلطة القائمــة باالحتــال »إتــاف املمتلــكات املعنيــة أو نــزع ملكيتهــا، وال يتصــور أنــه يجــوز للمســؤول اإلداري 

أو املنتفــع ]وهــو الســلطة القائمــة باالحتــال[ أن يســتخدم تلــك املمتلــكات مــن أجــل تقويــض اقتصــاد اإلقليــم الواقــع تحــت االحتــال أو تدميــره، أو حرمــان 

ســكانه مــن ]...[ مــن الفحــم والنفــط والحديــد والفــوالذ ]...[ دون أن يلقــى عقابــا علــى صنيعــه، بالنظــر إلــى أن ذلــك قــد يرقــى إلــى منزلــة الســلب غيــر املشــروع«. انظــر: 
United States of America v E. Von Weizsaecker et al., US Military Tribunal at Nuremburg )Judgment, 14 April 1949(, in Trials of War 
Criminals before the Nuremberg Military Tribunals, Vol. XIV, 747.

160  املادة 49)1(، اتفاقية جنيف الرابعة. 

161  املادة 49)6(، اتفاقية جنيف الرابعة.
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ضمــن نطــاق اختصــاص املحكمــة الجنائيــة الدوليــة.162 

وفــي شــهر كانــون األول/ديســمبر 2019، اختتمــت املدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة دراســة أوليــة 

أجراهــا مكتبهــا علــى مــدى خمســة أعــوام بشــأن الحالــة فــي فلســطين، حيــث خلصــت إلــى أن: 

»املدعيــة مقتنعــة بوجــود أســاس معقــول إلطــاق تحقيــق فــي الحالــة فــي فلســطين، بنــاًء علــى املــادة 
رتكــب 

ُ
كبــت أو ت

ُ
53)1( مــن النظــام. وثمــة أســاس معقــول يحمــل علــى االعتقــاد بــأن جرائــم حــرب ارت

فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وقطــاع غــزة )»غــزة« أو »قطــاع غــزة«(، وقــد حــددت 
املدعيــة العامــة دعــاوى ُيحتمــل أن تنشــأ عــن هــذه الحالــة ويمكــن قبولهــا«.163 

فــي  النظــر  إلــى  املســألة  تتحــول  اإلقليمــي،  االختصــاص  حــول  التمهيديــة  الدائــرة  تجريهــا  دراســة  وعقــب 

تلــك  فيهــا  بمــا  املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  فــي  كبــت 
ُ
ارت التــي  الجرائــم  عــن  الفرديــة  الجنائيــة  املســؤولية 

الجرائــم التــي يرتكــز عليهــا املشــروع االســتيطاني الــذي تنتفــي الصفــة القانونيــة عنــه، بمــا يشــمله مــن إقامــة 

الحصــر.  ال  املثــال  ســبيل  علــى  الصناعيــة  عطــروت  مســتوطنة 

5-2   الحق في تقرير المصير والسيادة الدائمة 

َعّد مستوطنة عطروت الصناعية خير مثال على الضم الذي يطال األرض الفلسطينية املحتلة، وال سيما 
ُ
ت

ا لحقــوق الفلســطينيين غيــر القابلــة للتصــرف، 
ً
انتهــاك القــدس الشــرقية، بحكــم األمــر الواقــع، بمــا يشــكل 

وال ســيما الحــق فــي تقريــر املصيــر، وبمــا يشــمله مــن مبــدأ الســيادة الدائمــة علــى املــوارد الطبيعيــة.164 وُيعــد 

 أساســية مــن ركائــز ميثــاق األمــم املتحــدة، علــى الوجــه الــذي يــرد تأكيــده فــي املــادة 
ً
مبــدأ تقريــر املصيــر ركيــزة

1)2( منــه وعلــى نحــو مــا أعيــد بيانــه فــي املــادة األولــى املشــتركة بيــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة 

162  املــادة 7)1()د( و8)2()ب()8( مــن نظــام رومــا األسا�ضــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )اعتمــد فــي 17 تموز/يوليــو 1998 ودخــل حيــز النفــاذ والســريان فــي 

  .)UNTS 3 2187( ،)2002 1 تموز/يوليو

163 انظر:
 No. ICC-01/18, Situation in the State of Palestine, Prosecution request pursuant to article 19)3( for a ruling on the Court’s territorial 
jurisdiction in Palestine, )22 January 2020( para. 2.

164  إعــان مبــادئ القانــون الدولــي املتعلقــة بالعاقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول وفًقــا مليثــاق األمــم املتحــدة )اإلعــان بشــأن العاقــات الوديــة(، قــرار 

 .)A/RES/2625)XXV(( وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم ،)24 تشــرين األول/أكتوبــر 1970( ،))XXV( 2625( الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
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 علــى ذلــك، 
ً
والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.165 وعــاوة

الشــعوب  حــق  الدولــي،  القانــون  قواعــد  مــن  قطعيــة  قاعــدة  وباعتبــاره  املصيــر،  تقريــر  فــي  الحــق  يتضمــن 

الســعي  فــي  و...  السيا�ضــي  تقريــر مركزهــا  »فــي  والحريــة  الطبيعيــة«،  بثرواتهــا ومواردهــا  الحــر  »التصــرف  فــي 

لتحقيــق نمائهــا االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي«.166 وفــي هــذا الســياق، اعتبــرت محكمــة العــدل الدوليــة 

فــي الفتــوى التــي أصدرتهــا فــي قضيــة الجــدار أن بنــاء هــذا الجــدار فــي األرض الفلســطينية املحتلــة، والنظــام 

املرتبــط بــه، بمــا يشــمله مــن فــرض القيــود علــى التنقــل ومصــادرة األرا�ضــي وتدميــر املمتلــكات، واملســتوطنات 

 بالقواعــد القطعيــة اآلمــرة التــي يقررهــا القانــون الدولــي، بــل إنــه ين�ضــئ االلتزامــات 
ً

اإلســرائيلية، يشــكل إخــاال

البنيــة التحتيــة ملســتوطنة عطــروت اإلســرائيلية،  الكافــة.167 وبذلــك، تفــرض  ذات الحجيــة املطلقــة تجــاه 

قلنديــا،  وفــي  حولهــا  املقامــة  العســكرية  والحواجــز  بهــا  املحيــط  والتوســع  الضــم  جــدار  مــن  بهــا  يقتــرن  ومــا 

ا لحقــوق اإلنســان األساســية، ومــن جملتهــا 
ً
قيــوًدا تكبــل حريــة الفلســطينيين فــي التنقــل، بمــا يشــكل انتهــاك

الحــق فــي تقريــر املصيــر والســيادة علــى األرا�ضــي واملــوارد الطبيعيــة، والحــق فــي العمــل والحــق فــي الســكن، 

مــن جملــة حقــوق أخــرى.168 

5-3   الحق في السكن الالئق 

قــام املســتوطنات اإلســرائيلية، ومــا يرتبــط بهــا مــن بنيــة تحتيــة، علــى األرا�ضــي الفلســطينية املصــادرة، ممــا 
ُ
ت

يف�ضــي إلــى التهجيــر القســري ألبنــاء الشــعب الفلســطيني علــى نطــاق واســع وعلــى نحــو ممنهــج مــن ديارهــم 

مــن  الكبيــر  »العــدد  الحقائــق  لتق�ضــي  املســتقلة  الدوليــة  البعثــة  الحظــت  املثــال،  ســبيل  فعلــى  وأراضيهــم. 

حــاالت هــدم املبانــي، وأوامــر الهــدم، واإلخــاء القســري، ومخططــات ‘الترحيــل’ فــي املناطــق املحــددة لتدعيــم 

165  الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، الوثيقــة رقــم )UNTS 171 999(، 16 كانــون األول/ديســمبر 

 16 ،)UNTS 171 999( 1966، علــى املوقــع اإللكترونــي: الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، الوثيقــة رقــم

>https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx<  :كانــون األول/ديســمبر 1966، علــى املوقــع اإللكترونــي

وقــد صدقــت إســرائيل علــى هــذا العهــد فــي يــوم 3 تشــرين األول/أكتوبــر 1991. والجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة 

https://www.ohchr.org/AR/< :16 كانــون األول/ديســمبر 1966، علــى املوقــع اإللكترونــي ،)A/RES/2200A)XXI(( واالجتماعيــة والثقافيــة، الوثيقــة رقــم

ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx<. وقــد صدقــت إســرائيل علــى هــذا العهــد فــي يــوم 3 تشــرين األول/أكتوبــر 1991. 

166  املــادة 1، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية؛ واملــادة 1، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة؛ 

 ،))XXV( 2625( ؛ والجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، القــرار)UNTS XVI 1( ،)1945 واملــادة 1)2(، ميثــاق األمــم املتحــدة )اعتمــد فــي 24 تشــرين األول/أكتوبــر

 ،))XV( 1514( اإلعــان بشــأن العاقــات الوديــة، الفقــرة 1؛ وإعــان منــح االســتقال للبلــدان والشــعوب املســتعمرة، الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، القــرار

)14 كانــون األول/ديســمبر 1960(، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم ))A/RES/1514 )XV(، الفقــرة 2. 

167  محكمــة العــدل الدوليــة، اآلثــار القانونيــة الناشــئة عــن تشــييد جــدار فــي األرض الفلســطينية املحتلــة )الفتــوى(، الفقــرة 120، علــى املوقــع اإللكترونــي: 

 .pdf.ar-2004-opinions-advisory/opinions-advisory/files/org.cij-icj.www//:https

168  انظر: 
Al-Haq, Occupying Jerusalem’s Old City: Israeli Policies of Isolation, Intimidation and Transformation )2019(, available at: http://www.
alhaq.org/publications/15212.html

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf
http://www.alhaq.org/publications/15212.html
http://www.alhaq.org/publications/15212.html
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املســتوطنات«.169 وفــي هــذا الســياق، تحظــر املــادة 53 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى دولــة االحتــال أن 

 
ً
تدمــر أي ممتلــكات خاصــة عامــة، إال إذا كانــت العمليــات الحربيــة تقت�ضــي حتًمــا هــذا التدميــر.170 وفضــا

نطــاق كبيــر وتعتبــر  املمتلــكات وغصبهــا علــى  تدميــر  املذكــورة  االتفاقيــة  مــن   147 املــادة  ذلــك، تحظــر  عــن 

هــذا العمــل مخالفــة جســيمة لاتفاقيــة.171 وفــي ضــوء مــا تقــدم، فقــد ترقــى السياســة املمنهجــة التــي تنفذهــا 

علــى  إقليمهــا  إلــى  وضمهــا  املحتلــة  الفلســطينية  األرض  فــي  األرا�ضــي  مــوارد  مصــادرة  صعيــد  علــى  إســرائيل 

أســاس دائــم إلــى مرتبــة املخالفــة الجســيمة التــي تمــس اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وجريمــة حــرب بموجــب نظــام 

رومــا األسا�ضــي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 

ا يخــل بحقهــم 
ً
كمــا تشــكل التدابيــر التمييزيــة التــي تفرضهــا الســلطات اإلســرائيلية علــى الفلســطينيين انتهــاك

فــي الســكن الائــق فــي عطــروت.172 وينطــوي الحــق فــي الســكن الائــق بالضــرورة علــى ضمــان توافــر الخدمــات 

والتجهيــزات واملرافــق والبنيــة التحتيــة املائمــة التــي ال يســتغني عنهــا هــؤالء فــي حياتهــم اليوميــة.173 

وحســبما تؤكــده الشــهادات التــي أدلــى بهــا الفلســطينيون الذيــن يســكنون فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، 

إلــى  الشــهادات  هــذه  تشــير  كمــا  املحمييــن.  الفلســطينيين  الســكان  متنــاول  فــي  ليســت  الخدمــات  هــذه  فــإن 

فهــا منظومــة التخطيــط والتنظيــم الحضــري التــي تمــارس التمييــز بحقهــم.174 
ّ
العواقــب الوخيمــة التــي تخل

غيــر موصولــة  البلديــة األساســية، ومنازلهــم  الخدمــات  مــن  فــي عطــروت  القاطنــون  الفلســطينيون  فُيحــرم 

منهــا  والتخلــص  النفايــات  خدمــات جمــع  البلديــة  تقــدم  وال  املناســبة،  والطــرق  الصحــي  الصــرف  بشــبكات 

إســرائيل  تقّصــر  ولذلــك،  للبلديــة.  مســتحقة  ضرائــب  مــن  عليهــم  مــا  يدفعــون  أنهــم  مــن  الرغــم  علــى  لهــم، 

ــف عــن احتــرام الحــق فــي الســكن الائــق، علــى الوجــه الــذي تنــص عليــه املــادة 11)1( مــن العهــد الدولــي 
ّ
وتتخل

الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة175 واملــادة 2)2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحــوق 

بنــاء املســتوطنات  آثــار  فــي  التابــع لألمــم املتحــدة، تقريــر البعثــة الدوليــة املســتقلة لتق�ضــي الحقائــق مــن أجــل التحقيــق  169  مجلــس حقــوق اإلنســان 

اإلســـرائيلية علـــى الحقـــوق املدنيـــة والـــسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحـــاء األرض الفلسطينية املحتلة، بما فيها 

القــدس الشــرقية )7 شــباط/فبراير 2013(، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم )A/HRC/22/63(، الفقــرة 65. 

170  املادة 53، اتفاقية جنيف الرابعة. 

171  املادة 147، اتفاقية جنيف الرابعة. 

172   املادة 11)1(، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

173  مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان واملوئل، الحق في السكن الائق، صحيفة الوقائع رقم 1، التنقيح 1، 2009، على املوقع اإللكتروني: 

>https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50f538e42<.

174 انظر:
 Al-Haq, Special Focus: Highest Rate of Demolitions in Shu’fat Refugee Camp in 15 Years )2018(, available at: >http://www.alhaq.org/
advocacy/6123.html<;

وال يســمح للفلســطينيين مــن أبنــاء القــدس الشــرقية إال بالبنــاء علــى مســاحة تبلــغ نســبتها 13 فــي املائــة مــن املدينــة، وهــو مــا يــدل علــى التدابيــر التمييزيــة التــي 

تنفذهــا إســرائيل بصــورة ممنهجــة بحــق هــؤالء الفلســطينيين. 

175  املادة 11)1(، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50f538e42
http://www.alhaq.org/advocacy/6123.html
http://www.alhaq.org/advocacy/6123.html
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املدنيــة والسياســية، واللتــان تشــترطان إعمــال الحقــوق املكفولــة دون تمييــز.176 

5-4   الحق في حرية التنقل 

يقتصــر  التــي  والطــرق  الحواجــز  مــن  فيــه  بمــا  بهــا،  املرتبــط  والنظــام  اإلســرائيلية  املســتوطنات  تفــرض 

علــى  جمــة  قيــوًدا  والبوابــات،  والتوســع  الضــم  كجــدار  املاديــة،  والعقبــات  املســتوطنين  علــى  اســتخدامها 

قــدرة الفلســطينيين علــى التنقــل بحريــة داخــل الضفــة الغربيــة املحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية. وعلــى 

اعتبــارات  ذريعــة  تحــت  التنقــل  علــى  بعينهــا  قيــوًدا  تفــرض  قــد  باالحتــال  القائمــة  الســلطة  أن  مــن  الرغــم 

الضــرورة العســكرية و«اســتتباب النظــام العــام واألمــن وضمانهمــا«، فــإن إنفــاذ هيــكل يقــوم علــى الســيطرة 

االجتماعيــة فــي أساســه، بمــا ينطــوي عليــه مــن فــرض القيــود علــى التنقــل، لغايــات إرســاء دعائــم االســتعمار 

 منــذ 72 عاًمــا، ال تســتوفي ســقف االســتثناءات األمنيــة التــي تقررهــا الئحــة الهــاي.177 
ً

الــذي ال يــزال متواصــا

وفــي هــذا اإلطــار، تنــص املــادة 12)1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية علــى أنــه »لــكل 

فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة التنقــل فيــه وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه«.178 

كمــا يــرد النــص علــى هــذا الحــق فــي املــادة 13 مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان.179 ويجــب فــي أي قيــود 

تفــرض علــى هــذا الحــق أن »]...[ ينــص عليهــا القانــون، وتكــون ضروريــة لحمايــة األمــن القومــي أو النظــام 
الحقــوق  مــع  متمشــية  وتكــون  وحرياتهــم،  اآلخريــن  حقــوق  أو  العامــة  اآلداب  أو  العامــة  الصحــة  أو  العــام 

األخــرى املعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد.«180 

كمــا تفــرض إســرائيل القيــود التمييزيــة العســيرة علــى الحريــة الواجبــة للفلســطينيين فــي التنقــل مــن خــال 

املســتوطنات  هــذه  فقــد كفلــت  التحتيــة.  البنيــة  مــن شــبكات  بهــا  يرتبــط  ومــا  املســتوطنات  إقامــة وتوســيع 

إلســرائيل أن تعــزل التجمعــات الســكانية الفلســطينية عــن بعضهــا بعًضــا مــن الناحيتيــن املاديــة والجغرافيــة، 

 عــن ذلــك، 
ً

حســبما يظهــر ذلــك جلًيــا فــي فصــل الــرام وعزلهــا بســبب مســتوطنة عطــروت والجــدار. وفضــا

فــي  حريتهــم  تكبــل  التــي  القيــود  الصناعيــة  عطــروت  مســتوطنة  فــي  يعيشــون  الذيــن  الفلســطينيون  يواجــه 

التنقــل، ممــا أف�ضــى إلــى عزلهــم عــن التجمعــات الســكانية الفلســطينية التــي تجاورهــم وتقــع فــي محيطهــم، 

ناهيــك عــن تقييــد إمكانيــة وصولهــم إلــى املؤسســات التعليميــة.181 

176  املادة 2)2(، العهد الدولي الخاص بالحوق املدنية والسياسية.

177  املادة 43 من الئحة الهاي. 

178  املادة 12)1(، العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

179  املادة 13، اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان. 

180  12)3( من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 

181  املادة 13، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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5-5   الحق في الصحة 

تخالــف إســرائيل االلتزامــات املترتبــة عليهــا بصفتهــا الســلطة القائمــة باالحتــال، والتــي تملــي عليهــا احتــرام 

حــق التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه وحمايتــه وإعمالــه لصالــح الســكان الفلســطينيين.182 

ففــي هــذا الســياق، تشــترط املــادة 12)2()د( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

قـــدم  عـــلى  الوصـــول  إمكانيـــة  توفــر  أن  باالحتــال،  القائمــة  الســلطة  بصفتهــا  إســرائيل،  علــى  والثقافيــة 

 
ً
املســـاواة وفــي الوقـــت املناســـب إلــى الخدمـــات الصـــحية األساســـية الوقائيـــة والعاجيـــة والتأهيـــلية.183 وزيــادة

شــروط  علــى   ،1991 العــام  فــي  عليهــا  إســرائيل  صّدقــت  التــي  الطفــل،  حقــوق  اتفاقيــة  تنــص  ذلــك،  علــى 

املعنــي  الخــاص  املقــرر  ركــز  وقــد  الهــواء.184  بتلــوث  املرتبطــة  البيئــة  املخاطــر  إزالــة  منهــا  الغايــة  تفصيليــة 

التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  إلــى  رفعــه  الــذي  األخيــر  الســنوي  التقريــر  فــي  والبيئــة،  اإلنســان  بحقــوق 

فــي بيئــة صحيــة  فــي تنفــس هــواء نقــي يشــكل أحــد العناصــر الحيويــة للحــق  لألمــم املتحــدة، علــى أن الحــق 

ومســتدامة، وتطــرق إلــى اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن تلــوث الهــواء علــى التمتــع بطائفــة مــن حقــوق اإلنســان، 

فــي الصحــة، وذلــك بالنســبة للفئــات الضعيفــة بصفــة خاصــة.185  فــي الحيــاة والحــق  وال ســيما الحــق 

مــن مســتوطنة عطــروت  علــى مقربــة  القاطنــون  الفلســطينيون  الســكان  بهــا  أدلــى  التــي  الشــهادات  وتســلط 

الصناعيــة الضــوء علــى أن اآلثــار البيئيــة والصحيــة التــي يخلفهــا استنشــاق األبخــرة والغــازات واملنتجــات 

 عــن ذلــك، تقــع 
ً
الصناعيــة، مــن قبيــل الدقيــق، علــى مــدى فتــرة طويلــة تعــرض صحتهــم للخطــر.186 وفضــا

العمــل  أماكــن  فــي  الرعايــة الصحيــة والســامة  تدابيــر  تأميــن  تملــي عليهــا  إيجابيــة  التزامــات  تحــت  إســرائيل 

التمييــز.187  مــن  يخلــو  نحــو  الفلســطينيين علــى  للعمــال 

182  املــادة 26 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وانظــر، أيًضــا، مجلــس حقــوق اإلنســان، »تقريــر املقــرر الخــاص املعنــي بحالــة حقــوق اإلنســان فــي األرض 

الفقــرة 63.   ،)A/HRC/37/75( وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم ،)آذار/مــارس 2019 الفلســطينية املحتلــة منــذ عــام 1967«، )15 

183  لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، التعليــق العــام رقــم 14: الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه )املــادة 12 مــن 

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة(، 11 آب/أغســطس 2000، وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم ). E/C.12/2000/4(، الفقــرة 17. 

184  صدقــت إســرائيل علــى االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، 

والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 

وغيــره مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة. 

185  انظــر مجلــس حقــوق اإلنســان، مســألة التزامــات حقــوق اإلنســان املتعلقــة بالتمتــع ببيئــة آمنــة ونظيفــة وصحيــة ومســتدامة، تقريــر املقــرر الخــاص 

 .)A/HRC/40/55( وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم ،)للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، )8 كانــون الثاني/ينايــر 2019

186 انظر: 
 Cedars Sinai, Occupational Lung Diseases, available at: >https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/o/
occupational-lung-diseases.html<.

187 انظر: 
 Al-Haq, Occupied Livelihoods: Palestinians Striving for their Right to Work, )1 May 2012(, available at: >http://www.alhaq.org/
advocacy/6891.html<.

https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/o/occupational-lung-diseases.html
https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/o/occupational-lung-diseases.html
http://www.alhaq.org/advocacy/6891.html
http://www.alhaq.org/advocacy/6891.html


مســتوطنة عطروت |  املفتاح الصناعي يف خطة إرسائيل االســتعامرية االســتيطانية لفلســطني

A L -HAQ

53

5-6   مشاريع األعمال وحقوق اإلنسان 

بموجــب مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان، تقــع الســلطة القائمــة 

باالحتــال والــدول األخــرى تحــت التزامــات توجــب عليهــا أن تنظــم مــا تقــوم بــه املؤسســات التجاريــة املقيمــة 

فــي إقليمهــا و/أو واليتهــا القضائيــة مــن أنشــطة الفلســطينية فــي الخــارج.188 وبنــاًء علــى ذلــك، تترتــب التزامــات 

علــى الــدول بإنفــاذ القوانيــن والسياســات التــي تكفــل ‘الوفــاء بواجبهــا فــي احتــرام’ حقــوق اإلنســان وتقديــم 

إرشــادات فعالــة للمؤسســات التجاريــة التــي تقــع ضمــن واليتهــا القضائيــة.189 وفــي هــذا الخصــوص، ينبغــي 

األمــد  نزاعــات مســلحة طويلــة  يشــهد  فــي ســياق  تــزاول عملهــا  التــي  األعمــال  أن مشــاريع  أن تضمــن  للــدول 

وحــاالت االحتــال التــي طــال أمدهــا ال تتواطــأ فــي االنتهــاكات التــي تمــس حقــوق اإلنســان. وكخطــوة أولــى علــى 

الــدول أن تضمــن أن الشــركات تنفــذ قــدًرا متقدًمــا مــن العنايــة الواجبــة عندمــا  هــذا الصعيــد، تســتطيع 

التجاريــة  املؤسســات  إلــى  الكافيــة  املســاعدة  »تقديــم  جانــب  إلــى  املحتلــة،  الفلســطينية  األرض  فــي  تعمــل 

االنتهــاكات  فــي  تشــارك  التــي  املؤسســات  و»حرمــان  املضاعفــة«،  االنتهــاكات  مخاطــر  ومعالجــة  لتقييــم 

والخدمــات  الدعــم  علــى  الحصــول  مــن  الوضــع  معالجــة  فــي  التعــاون  وترفــض  اإلنســان  لحقــوق  الجســيمة 

خطــر  معالجــة  فــي  الحاليــة  إنفاذهــا  وتدابيــر  وأنظمتهــا  وتشــريعاتها  سياســاتها  فعاليــة  وكفالــة  العامــة، 

مشــاركة األعمــال التجاريــة فــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان«.190 وتتعــرض الشــركات التــي تشــارك 

فــي النشــاط االســتيطاني غيــر القانونــي، مــن قبيــل وجودهــا فــي عطــروت، لخطــر إدراجهــا علــى قاعــدة بيانــات 

األمــم املتحــدة ملشــاريع األعمــال الضالعــة فــي أنشــطة فــي املســتوطنات التــي تنتفــي الصفــة القانونيــة عنهــا،191 

الحــرب  جرائــم  ارتــكاب  فــي  يتواطــؤون  الذيــن  األفــراد  مــن  التجاريــة  املؤسســات  وكاء  يواجــه  قــد  حيــن  فــي 

والجرائــم ضــد اإلنســانية والتحريــض علــى ارتكابهــا عــن علــم منهــم بهــا املســؤولية الجنائيــة الفرديــة أمــام آليــة 

جنائيــة دوليــة، علــى شــاكلة املحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أو مــن خــال الواليــة القضائيــة العامليــة. 

188  مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، املبدأ الثاني. 

189  مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، املبدأ الثالث.

190  مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، املبدأ السابع. ولاطاع على تحليل مفصل، انظر، أيًضا: 

Maha Abdullah and Lydia de Leeuw, “Violations Set in Stone: HeidelbergCement in the Occupied Palestinian Territory“ )4 February 

2020(, available at: >http://www.alhaq.org/publications/16408.html<.

A/HRC/43/71(  191(، قاعــدة بيانــات تضــم جميــع مؤسســات األعمــال الضالعــة فــي األنشــطة املبينــة بالتفصيــل فــي الفقــرة 96 مــن تقريــر البعثــة الدوليــة 

املســتقلة لتق�ضــي الحقائــق مــن أجــل التحقيــق فــي آثــار بنــاء املســتوطنات اإلســرائيلية علــى الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 

https://undocs.org/< :للشــعب الفلســطيني فــي جميــع أنحــاء األرض الفلســطينية املحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية. الفقــرة 27، علــى املواقــع اإللكترونــي

. >ar/A/HRC/43/71

http://www.alhaq.org/publications/16408.html
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/71
https://undocs.org/ar/A/HRC/43/71
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النتيجة والتوصيات 

تمــس حقــوق اإلنســان.  التــي  االنتهــاكات  مــن  فــوق طبقــة  الصناعيــة علــى طبقــة  تتربــع مســتوطنة عطــروت 

ظهــره مــن تجاهــل مقصــود ومتعمــد لوجــود الســكان الفلســطينيين واالســتياء 
ُ
وتتجلــى هــذه االنتهــاكات فيمــا ت

هــذه  تتواصــل  ذلــك،   عــن 
ً

املســتوطنة عليهــا. وفضــا هــذه  قيمــت 
ُ
أ التــي  املنطقــة  فــي  الواقعــة  أراضيهــم  علــى 

الفلســطينيين  الســكان  علــى  مقبولــة  غيــر  معيشــية  ظــروف  فــرض  خــال  مــن  تفتــر  ال  بوتيــرة  االنتهــاكات 

تطبقــه  الــذي  األعــم  التمييــزي  النظــام  الصناعيــة  عطــروت  مســتوطنة  حالــة  تعكــس  كمــا  فيهــا.  القاطنيــن 

الفلســطينيين  أرا�ضــي  مصــادرة  علــى  ينطــوي  النظــام  فهــذا  والتنظيــم.  التخطيــط  صعيــد  علــى  إســرائيل 

ا منهجًيــا فــي حرمانهــم مــن الحصــول علــى رخــص البنــاء ويخلــق بيئــة غيــر 
ً
ووضــع اليــد عليهــا، ويســلك مســلك

فيهــا.  يعيشــوا  أن  الفلســطينيين  علــى  ويســتحيل  للســكن  صالحــة 

وفــي هــذه اآلونــة، تســلط مســتوطنة عطــروت الصناعيــة الضــوء علــى اآلثــار البيئيــة الفوريــة وطويلــة األمــد 

التــي يفرزهــا وجــود مســتوطنات صناعيــة علــى شــاكلتها فــي األرض الفلســطينية املحتلــة، ممــا يلحــق أضــراًرا 

 بصحــة أبنــاء التجمعــات الســكانية الفلســطينية. وفــي الوقــت نفســه، تكمــن أعمــق اآلثــار الناجمــة 
ً
مباشــرة

وتيــرة  تســريع  إلــى  يرمــي  الــذي  األمــد،  طويــل  اإلســرائيلي  املخطــط  فــي  الصناعيــة  عطــروت  مســتوطنة  عــن 

التنميــة االقتصاديــة فــي هــذه املســتوطنة، باعتبارهــا تتبــوأ موقًعــا محورًيــا فــي رفــد االســتعمار املتطــرف الــذي 

يغتصــب فلســطين ويلتهمهــا عــن بكــرة أبيهــا ويمحــو وجــود الفلســطينيين ويســتأصل شــأفتهم منهــا. 

ائيل، بصفتهــا القــوة القائمــة باالحتــال، إلــى:  وفــي ضــوء مــا تقــدم، تدعــو مؤسســة الحــق إســر

وجــه 	  دون  واســتغالها  الفلســطينية  الطبيعيــة  واملــوارد  األرا�ضــي  علــى  االســتياء  عــن  التوقــف 

الفــور.  علــى  مشــروع 

والتقيــد بااللتزامــات املترتبــة عليهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي 	 

اإلنســاني. 
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وتفكيــك جــدار الضــم والتوســع واملســتوطنات اإلســرائيلية املقامــة بــا ســند قانونــي فــي األرض 	 

الفلســطينية املحتلــة وإزالتهــا علــى الفــور، وبمــا يشــمله ذلــك مــن املناطــق الصناعيــة التــي تشــيدها 

إســرائيل علــى نحــو غيــر مشــروع علــى األرا�ضــي الفلســطينية التــي تحتلهــا. 

وتوفيــر ســبل االنتصــاف القانونيــة الفعالــة وجبــر الضــرر لصالــح جميــع األشــخاص الطبيعييــن 	 

واالعتبارييــن الذيــن لحقــت بهــم األضــرار بســبب وجــود مســتوطنة عطــروت الصناعيــة واألعمــال 

القائمــة فيهــا، واملشــروع االســتيطاني اإلســرائيلي برمتــه. 

املحتلــة، 	  الفلســطينية  األرض  لضــم  وضعتــه  الــذي  بالهــدف  املتصلــة  لسياســاتها  حــد  ووضــع 

أمــده.  طــال  الــذي  احتالهــا  وإنهــاء 

األرض  فــي  الفلســطينيين  الســكان  حقــوق  حمايــة  عــن  الرئيســية  املســؤولية  إســرائيل  تتحمــل  وبينمــا 

الدولــي.  القانــون  عليهــا  يرتبهــا  التزامــات  تحــت  أيًضــا  الثالثــة  الــدول  تقــع  واحترامهــا،  املحتلــة  الفلســطينية 

خطيــر  إخــال  أي  بشــرعية  االعتــراف  عــن  االمتنــاع  منهــا  تقت�ضــي  مســؤولية  الــدول  هــذه  عاتــق  علــى  فيقــع 

تعاوًنــا  تتعــاون  أن  الــدول  تلــك  علــى  يتعيــن  كمــا  الدولــي.  القانــون  يقررهــا  التــي  القطعيــة  القواعــد  يمــس 

 فــي ســبيل وضــع حــد ألي إخــال خطيــر وأي وضــع تنتفــي الصفــة القانونيــة عنــه، وذلــك علــى الوجــه 
ً

فاعــا

 
ً
الــذي تنــص عليــه مشــاريع املــواد املتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن األفعــال غيــر املشــروعة دولًيــا.192 وعــاوة

علــى ذلــك، تنــص املــادة 1 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى أن تتعهــد األطــراف الســامية بــأن تحتــرم هــذه 

، علــى االلتــزام القانونــي 
ً
االتفاقيــة وتكفــل احترامهــا فــي جميــع األحــوال.193 وبنــاًء عليــه، تقــع املخالفــة، مثــا

الــذي يقت�ضــي اإلحجــام عــن تقديــم العــون أو املســاعدة فــي اإلبقــاء علــى الوضــع غيــر القانونــي فــي الحــاالت 

التــي تتعــاون فيهــا الــدول مــع األنشــطة االســتيطانية أو تقــدم الدعــم واإلســناد لهــا، ســواء كان ذلــك بطريــق 

إســرائيل.  مــع دولــة  أو متعــددة األطــراف تعقدهــا  ثنائيــة  اتفاقيــات  بنــاًء علــى  أم  مباشــر 

وفــي العــام 2016، أهــاب مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة فــي قــراره 2334 بجميــع الــدول »أن تميــز فــي 

تخــّل  ولذلــك،   194.»1967 عــام  منــذ  املحتلــة  واألرا�ضــي  إســرائيل  دولــة  إقليــم  بيــن  الصلــة  ذات  معاماتهــا 

الــدول الثالثــة بالواجبــات وااللتزامــات التــي يرتبهــا القانــون الدولــي عليهــا مــن خــال اســتمرارها فــي اســتيراد 

املنتجــات التــي ينتجهــا املســتوطنون اإلســرائيليون فــي املســتوطنات اإلســرائيلية املقامــة بــا صفــة قانونيــة. 

192  املادة 41، لجنة القانون الدولي، مشاريع املواد املتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير املشروعة دولًيا، )تشرين الثاني/نوفمبر 2001(. 

193  املادة 1، اتفاقية جنيف الرابعة. 

194  قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 2334 )2016(، وثيقة األمم املتحدة رقم )S/RES/2334(، الفقرة 5. 
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وتدعــو مؤسســة الحــق الــدول الثالثــة إلــى: 

الوجــه 	  علــى  اتفاقيــات جنيــف،  احتــرام  عليهــا ضمــان  يملــي  الــذي  لالتــزام  الفــور  علــى  االمتثــال 

تكفــل  وعمليــة  فعاليــة  تدابيــر  تبّنــي  خــال  مــن  منهــا،  األولــى  املشــتركة  املــادة  عليــه  تنــص  الــذي 
التثبــت مــن وفــاء إســرائيل بااللتزامــات املترتبــة عليهــا بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون 

الدولــي لحقــوق اإلنســان. 

والوفــاء بااللتزامــات التــي تمليهــا عليهــا املادتــان 146 و147 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن 	 

محاكمــة املســؤولين عــن ارتــكاب مخالفــات جســيمة تمــس اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. 

والتقيــد بااللتزامــات التــي يرتبهــا عليهــا القانــون الدولــي بضمــان وضــع حــد ملــا تقــوم بــه إســرائيل 	 

حــق  وإعمــال  واســع،  نطــاق  علــى  عليهــا  واالســتياء  الفلســطينية  للممتلــكات  مصــادرة  مــن 

مصيرهــم.  تقريــر  فــي  الفلســطينيين 

واتخاذ خطوات إيجابية وفعالة لوضع حد للوضع غير القانوني الســائد في األرض الفلســطينية 	 

املحتلــة، بمــا يتما�ضــى مــع التزاماتهــا ذات الحجيــة املطلقــة تجــاه الكافــة، حســب التأكيــد الــوارد 

علــى لســان محكمــة العــدل الدوليــة. 

وتنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي تقريــر بعثــة تق�ضــي الحقائــق بشــأن املســتوطنات اإلســرائيلية، 	 

فــي  املقامــة  اإلســرائيلية  املســتوطنات  تصدرهــا  التــي  املنتجــات  اســتيراد  تمنــع  تدابيــر  واعتمــاد 

املحتلــة.195  الفلســطينية  األرض 

التجاريــة وحقــوق اإلنســان، وضمــان 	  التوجيهيــة بشــأن األعمــال  وتنفيــذ مبــادئ األمــم املتحــدة 

الدولــي  القانــون  بأحــكام  والتزامهــا  القضائيــة  واليتهــا  نطــاق  ضمــن  املســجلة  الشــركات  امتثــال 

اإلنســاني.  الدولــي  والقانــون  اإلنســان  لحقــوق 

وتوظيــف قاعــدة بيانــات األمــم املتحــدة ملشــاريع األعمــال الضالعــة فــي أنشــطة فــي املســتوطنات 	 

اإلســرائيلية فــي األرض الفلســطينية املحتلــة، واتخــاذ التدابيــر املناســبة والفعالــة التــي تضمــن أن 

مشــاريع األعمــال املقيمــة فــي إقليمهــا و/أو واليتهــا القضائيــة تمتنــع عــن املشــاركة فــي االنتهــاكات 

التــي تمــس القانــون الدولــي. 

والتعــاون تعاوًنــا تاًمــا مــع مكتــب املدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومســاندة العمــل 	 

195  كلــف القــرار )A/HRC/19/L.35( بعثــة دوليــة مســتقلة بتق�ضــي الحقائــق للتحقيــق فــي مــا يترتــب علــى املســتوطنات اإلســرائيلية مــن تداعيــات بالنســبة 

إلــى الحقــوق املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني فــي جميـــع أنحــاء األرض الفلســطينية املحتلــة. ويمكــن االطــاع علــى 

A/( وثيقــة األمــم املتحــدة رقــم ،)( الصــادر عــن مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، )19 آذار/مــارس 2012L.35/19( التوصيــات كملــة فــي القــرار

 .35.L/19/HRC/A/ar/org.undocs//:https :علــى املوقــع اإللكترونــي ،)HRC/19/L.35

https://undocs.org/ar/A/HRC/19/L.35
https://undocs.org/ar/A/HRC/19/L.35
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رتكــب فــي األرض 
ُ
علــى فتــح تحقيــق علــى الفــور فــي جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية التــي ت

املحتلــة.  الفلســطينية 

غيــر  مــن  الفاعلــة  الجهــات  عاتــق  علــى  املســؤوليات  ترتيــب  علــى  الدولــي  القانــون  ينــص  ذلــك،  عــن   
ً

وفضــا

الــدول، بمــا فيهــا مشــاريع األعمــال. وعلــى وجــه التحديــد، يتوســع نطــاق القانــون الدولــي اإلنســاني لكــي ُيلــزم 

ــا وثيًقــا بــأي نــزاع مســلح«.196 وبنــاًء علــى ذلــك، يتعيــن علــى 
ً
»كل الجهــات الفاعلــة التــي ترتبــط أنشــطتها ارتباط

مشــاريع األعمــال القائمــة فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة أن تحتــرم القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون 

الدولــي اإلنســاني ومعاييــر حقــوق اإلنســان. ففــي هــذا املقــام، تنــص مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن 

األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان علــى وجــوب أن تتفــادى مشــاريع األعمــال التســبب فــي قــوع أي انتهــاكات 

تمــس حقــوق اإلنســان أو أن تســهم فــي وقوعهــا، ألنــه يجــب عليهــا أن تحتــرم القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 

َعــّد الشــركات التــي تســتغل حالــة 
ُ
والقانــون الدولــي اإلنســاني فــي حــاالت النــزاع املســلح. وترتيًبــا علــى ذلــك، ت

فــي  متواطئــة  التجــاري  الترّبــح  لغايــات  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  يســتهدف  الــذي  واالضطهــاد  االحتــال 

اقتــراف انتهــاكات خطيــرة لحقــوق اإلنســان، بــل ربمــا فــي اقتــراف جرائــم دوليــة. 

وتدعــو مؤسســة الحــق مشــاريع األعمــال التــي تــزاول عملهــا فــي مســتوطنة عطــروت الصناعيــة، 
وال ســيما الشــركات املتعــددة الجنســيات، إلــى: 

وجــه 	  دون  املقامــة  اإلســرائيلية  املســتوطنات  داخــل  الفــور  علــى  األعمــال  أنشــطة  جميــع  وقــف 

املحتلــة.  الفلســطينية  األرض  فــي  الفلســطينيين  أصحابهــا  مــن  املصــادرة  األرا�ضــي  علــى  قانونــي 

مســؤوليتها 	  تتحمــل  أن  عليهــا  يملــي  الــذي  الشــرط  يقتضيــه  ملــا  وفًقــا  والتصــرف  واالعتــراف 

باالنســحاب مــن العاقــات التجاريــة التــي تنشــأ عنهــا آثــار وخيمــة تمــس حقــوق اإلنســان، حســبما 

تبينــه مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان، وخاصــة فــي 

الحــاالت التــي ال يمكــن فيهــا التخفيــف مــن وطــأة هــذه اآلثــار ووقعهــا. 

ووقــف جميــع العاقــات التجاريــة األخــرى علــى الفــور مــع الشــركات التــي تواصــل مزاولــة أعمالهــا 	 

داخــل املســتوطنات اإلســرائيلية غيــر القانونيــة. 

بمــا 	  أساســها  فــي  اإلنســان  حقــوق  إلــى  تســتند  التــي  الواجبــة  العنايــة  مــن  متقــدم  قــدر  وتوخــي 

مــع مبــادئ األمــم املتحــدة التوجيهيــة بشــأن األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان، مــن  يتما�ضــى 

واحتماليــة  املســتقبل،  فــي  اإلنســان  حقــوق  علــى  الواقعــة  االنتهــاكات  فــي  التواطــؤ  تفــادي  أجــل 

196 انظر: 
 ICRC, Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the Rights and Obligations of Business Enterprises under 
International Humanitarian Law )December 2006( 14.
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النــزاع.  وحــاالت  املحتلــة  األقاليــم  فــي  دولــة  جرائــم  ارتــكاب 

أولئــك 	  فيهــم  بمــن  وفعــال،  مجــٍز  نحــو  علــى  الفلســطينيين  علــى  الواقــع  الضــرر  بجبــر  والتعهــد 

الذيــن اســتولت علــى أراضيهــم واســتغلتها دون وجــه مشــروع بخــاف ذلــك، بالتعــاون مــع قــوات 

االســتيطاني.  االســتعمار  وآلــة  اإلســرائيلية  االحتــال 

كمــا تدعــو مؤسســة الحــق الســلطة الفلســطينية إلــى: 

تقليــص 	  أجــل  مــن  الفلســطينية  األعمــال  الفلســطينيين ومشــاريع  للعمــال  بدائــل فعالــة  تقديــم 

اإلســرائيلية  املســتوطنات  علــى  عيشــهم  ُســبل  تأميــن  فــي  يعتمــدون  الذيــن  الفلســطينيين  عــدد 

بهــا.  املرتبطــة  األعمــال  ومشــاريع 

واالرتقــاء بمســتوى الدعــم الــذي تقدمــه للفلســطينيين فــي القــدس ومحيطهــا، بمــا يشــمل أولئــك 	 

الذيــن تتعــرض حقوقهــم النتهــاك ممنهــج بســبب مصــادرة أراضيهــم وبســبب املشــروع االســتيطاني 

الــذي تنفــذه إســرائيل علــى نحــو يخالــف القانــون، وذلــك بطــرق منهــا ضمــان الحــق فــي العمــل، 

إلــى ســبل االنتصــاف حيثمــا كان ذلــك ممكًنــا. وفــي  فــي مســتوى معي�ضــي الئــق والوصــول  والحــق 

هــذا الخصــوص، تعيــد مؤسســة الحــق تأكيــد الدعــوة التــي وجهتهــا إلــى الســلطة الفلســطينية لكــي 

ِعــّد موازنــة وخطــة وافيتيــن ووضعهمــا موضــع التنفيــذ مــن أجــل دعــم الفلســطينيين وإســنادهم 
ُ
ت

فــي ســبل عيشــهم ووجودهــم فــي القــدس. 

الدوليــة، 	  واملعاييــر  املحليــة  القوانيــن  مــع  يتوافــق  بمــا  ورقابيــة،  تقييديــة  تدابيــر  واعتمــاد 

وتلــك  الفلســطينية  األعمــال  مشــاريع  بيــن  األعمــال  وأنشــطة  التجاريــة  العاقــات  إقامــة  ملنــع 

االســتيطاني.  باملشــروع  املرتبطــة 

الدوليــة 	  الجنائيــة  للمحكمــة  العامــة  املدعيــة  مكتــب   
ّ

حــث إلــى  ترمــي  التــي  املســاعي  ومواصلــة 

علــى أن تفتــح تحقيًقــا فــي الحالــة فــي فلســطين، وأن تــدرج فيــه إجــراء التحقيقــات فــي مشــاركة 

الفلســطينية  األرض  فــي  ترتكــب  التــي  اإلنســانية  ضــد  والجرائــم  الحــرب  جرائــم  فــي  الشــركات 

ذلــك.  األمــر  اقت�ضــى  حيثمــا  املحتلــة، 

توجيهيــة 	  مبــادئ  وتنفيــذ  إصــدار  علــى  الجنســيات  املتعــددة  للشــركات  األصليــة  الــدول  وحــّض 

وتدابيــر للشــركات التــي تقــع ضمــن نطــاق واليتهــا القضائيــة، وتعمــل فــي املســتوطنات اإلســرائيلية 

أو ترتبــط بعاقــات مــع املشــروع االســتيطاني اإلســرائيلي، فــي ســياق تعزيــز مــا تتوخــاه مــن عنايــة 

واجبــة بحقــوق اإلنســان بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي. 

ومواصلــة العمــل علــى تأكيــد مركــز القــدس ومكانتهــا بموجــب أحــكام القانــون الدولــي وقواعــده. 	 
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The Metropolitan Jerusalem Master Plan 9

What will Jerusalem look like in 35 
years? What will the city's social 
character be? What will the citywide 
and inter-city transportation systems 
be like? What will be unique about the 
city? What kind of people will visit? 
What will be the city's central sites? 
The Jerusalem 5800 Plan presents an 
innovative, groundbreaking vision for 
the city of Jerusalem in the second 
half of the 21st century.

The Vision
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The City of Jerusalem in the Metropolitan Jerusalem Master Planاخملطــط الهيلكــي "القــدس 5800 للعام 2050" لطمس فلســطني واســتئصالها هنائًيا من الوجود



إصدارات أخرى 
لمؤسسة الحق ....
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احتالل البلدة القديمة في 

القدس | سياسات العزل 

والترهيب والتحويل اإلسرائيلية

تقرير مؤسسة الحق الرقابي 

على انتخابات مجالس الهيئات 

المحلية 

الوالية اإلقليمية للمحكمة 

الجنائية الدولية في فلسطين 

أسئلة وأجوبة

هدم المنازل واإلخالء القسري 

في سلوان | نقل إسرائيل 

للفلسطينيين من القدس

مناهضة التعذيب في 

المواثيق الدولية والواقع 

الفلسطيني.

سلسلة اعرف حقوقك:

حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة

مناهضة التعذيب، الرصد 

والتوثيق وسبل المواجهة

مالحظات على القرار بقانون 

بتعديل قانون المحكمة 

الدستورية العليا

سلسلة اعرف حقوقك:

حقوق المتهم في مرحلة 

القبض والتوقيف

دليل التحقيق الميداني.

قراءة قانونية تحليلية حول:

القرار بقانون بشأن جرائم قتل 

النساء على خلفية »شرف العائلة«

سلسلة اعرف حقوقك:

الحق في التجمع السلمي 

والممارسات الفضلى
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للتواصل مع المؤسسة على المواقع االلكترونية 
وصفحات التواصل االجتماعي

الهواتف الذكية

 www.alhaq.org موقع مؤسســة الحق:   

www.facebook.com/alhaqorganization الفيسبوك:   على  الحق  مؤسسة  صفحة 

www.twitter.com/AlHaq_org تويتر:  على  الحق  مؤسسة  صفحة 

www.vimeo.com/alhaq الفيميو:  على  الحق  مؤسسة  قناة 

www.youtube.com/Alhaqhr اليوتيوب:  على  الحق  مؤسسة  قناة 

| مقابل دير   »2  +1 الرئيسي  »طابق  54 الشارع   | مؤسسة الحق 
البروتستانت« »قاعة  االنجيلية  اندراوس  مار  كنيسة   | الالتين 

1413 - رام اهلل - الضفة الغربية - فلسطين ص.ب 

هاتف: 9/ 7/ 2954646 2 970 +

فاكس: 2954903 2 970 +

www.alhaq.org





A L - H A Q

حكومية  غير  فلسطينية،  إنسان  حقوق  مؤسسة  هي  اإلنسان،  أجل  من  القانون   -  “ “الحق  مؤسسة 
ومستقلة، مقّرها مدينة رام اهلل - الضفة الغربية، تأسست عام 1979 من قبل مجموعة من المحامين 
األراضي  اإلنسان واحترامها في  القانون، وتعزيز وصون حقوق  الفلسطينيين؛ بهدف توطيد مبدأ سيادة 

المحتلة.  الفلسطينية 

وعضوية  المتحدة،  األمم  في  االجتماعي  االقتصادي  المجلس  لدى  االستشارية  بالصفة  »الحق«  تتمتع 
إلى  باإلضافة  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الفدرالية  وعضوية  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطية  الشبكة 
لمناهضة  الدولية  والمنظمة  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق  الدولية  الشبكة  عضوية 
الفلسطينية،  اإلنسان  حقوق  منظمات  مجلس  وعضو  جنيف«،   - الدولية  »الحقوقيين  ولجنة  التعذيب، 
لعام  االنسان  لحقوق  الفرنسية  الجمهورية  جائزة  الحق  تّلقت  الفلسطينية.  األهلية  المنظمات  وشبكة 

2018، وجائزة حقوق اإلنسان واألعمال لعام 2019.

ينصب عمل »الحق« على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان الفردية والجماعية في األرض الفلسطينية 
التوعية  طريق  عن  والجرائم  االنتهاكات  لهذه  حد  وضع  بهدف  ومتابعتها،   1967 العام  منذ  المحتلة 
أو  منه  الوطني  سواء  القضاء  أمام  الدولية  الجرائم  مرتكبي  تقديم  على  والعمل  وآثارها،  بمخاطرها 
الدولي. وتقوم »الحق« بإعداد األبحاث والدراسات والمداخالت القانونية المتعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان 
في األرض  الفلسطينية المحتلة باالستناد إلى القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

دولية  بهيئات  وتتصل  اإلنسان،  حقوق  وانتهاكات  بقضايا  خاصة  وعالمية  محلية  حمالت  »الحق«   تنظم   
»الحق«  تقوم  كما  الشأن.  بهذا  الخاصة  المتحدة  األمم  آليات  وتستخدم  مختلفة  ومحلية  وإقليمية 
على  بالعمل  العالقة،  ذات  الدولة  ومنظمات  الفلسطيني،  المدني  المجتمع  منظمات  مع  وبالتعاون 
إدماج معايير حقوق اإلنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية. وأسست »الحق« 
مركزًا تطبيقيًا للقانون الدولي، ليساهم في بناء قدرات نشطاء وناشطات حقوق اإلنسان والصحفيين/

لتبادل  يهدف  الدولي  البعد  في  عمل  وبرنامج  واإلقليمي،  المحلي  المستويين  على  والمحاميين/ات  ات 
األكاديميين  النشطاء  بين  تجمع  المختلفة  ودروسها  بتطبيقاتها  ارتباطًا  القانونية  والعرفة  الخبرات 
الفقه  في  التأثير  في  للمساهمة  المتخصصة،  النقاش  حلقات  إلى  إضافة  الدوليين  وبين  المحليين 
في  المهتم  وللجمهور  للباحثين  الخدمة  توفر  متخصصة  قانونية  مكتبة  الحق  لدى  الدولي.  القانوني 

مجال القانون الدولي وحقوق اإلنسان.


