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الغسيل األخرض للجوالن 2

املستندة إىل كل من الغاز الحيوي والكتلة الحيوية. 2 وقد أكّدت القرارات الالحقة 
عىل تطوير صناعة الطاقة املتجددة بوصفها أولوية وطنيّة. 3

لقد لعب القطاع الخاص دورا رياديّا يف هذه الصناعة الوليدة، مع عمل الدولة عىل 
تحفيز وتيسري االستثامرات الخاصة. وقد وضعت الحكومة اإلرسائيلية تعريفات تغذية 

ملشاريع الطاقة املتجددة من أجل تشجيع املطورين عىل االستثامر يف إنتاج الطاقة 
املتجددة، ملتزمة، بذلك، يف رشاء الكهرباء مبعدالت عالية لفرتة طويلة من الزمن )20 

عاما يف العادة(.4

ومنذ اعتامد القرار رقم 4450، تم توليد الغالبية العظمى من الكهرباء الخرضاء يف 
السوق اإلرسائيلية من خالل مشاريع الطاقة الشمسية. 5 لقد تم تخصيص نسبة 

للطاقة املولّدة عن طريق الرياح بحّصة تبلغ 740 ميغا واط )أكرب من تلك املخصصة 
ملشاريع الطاقة الشمسية املتوسطة والكبرية مجتمعة(، لكن سعتها الفعلية قد ظلّت 

ضئيلة يف نطاق الـ 27 ميغا واط. 6 ومع ذلك، فإن هذه الحقيقة قد تتغري جذريا 
خالل السنوات املقبلة. 

لقد أرست الخطة الوطنية العامة رقم 10 / ج / 2، التي أقرتها الحكومة اإلرسائيلية 
سنة 2014، املبادئ التوجيهية لخطط وتصاريح بناء توربينات الرياح. 7 وقد حددت 
الوثائق املرتبطة بسياساتها، والتي نرشها سنة 2012 فريق وزاري،8 املواقع املحتملة 

ملشاريع توليد الطاقة بالرياح. ويف ظل غياب ترسيم خرائط لنظام الرياح من قبل 
خدمة األرصاد الجوية اإلرسائيلية، فقد استندت العملية إىل مقرتحات قّدمها مطّورون 

خاّصون، تم استئجار خدماتهم من خالل مناقصات عاّمة. 9

بدًءا من كانون أول/ ديسمرب سنة 2018، تم منح تراخيص مرشوطة لـ 23 مرشوًعا 
من جانب رشكة الكهرباء اإلرسائيلية، وذلك بسعة إجاملية تبلغ 81٦.8 ميغا واط. 

ومن املتوقع توصيل جميع هذه املشاريع بشبكة الكهرباء الوطنية بني عامي 2020 
و2023 .10

استهداف الجوالن السوري لبناء مزارع الرياح

تقع ثالثة من املشاريع التي من املقرر توصيلها بالشبكة القطرية سنة 2020، والتي 
متثّل ما يقارب نصف اإلنتاجية املتوقّعة )395 ميغا واط( يف الجوالن السوري املحتّل.11 
كام يجري تطوير مرشوع إضايف إلنتاج الطاقة عن طريق الرياح بسعة 152 ميغا واط 

2  شابريا، يوسف حاييم، »تأثري توليد الكهرباء عىل جودة الهواء يف إرسائيل”. يف  التقرير السنوي  

68א،  مراقب الّدولة اإلرسائيلية، mevaker.gov.i،  25 ترشين أول / أكتوبر 2017.

3  أنظر عىل سبيل املثال  القرار رقم 542  )أيلول/ سبتمرب 2015(،  القرار رقم 1403  ) نيسان/ 

أبريل 2016( و والقرار رقم 3269ر  بشأن الحّد من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة كفاءة استهالك الطاقة 

.gov.il ،الوطنية

 Ronen, Yaniv, ”Electricity generation from renewable energies in Israel - follow  4

 up on the implementation of Government Devision No. 4450. Submitted to the Committee

 of Interior and Environmental Protection.” The Knesset: Research and Information Center,

.Knesset.gov.il, 3 March 2013

وفقا لتقرير مراقب الدولة اإلرسائييل للعام 2017، فإن هنالك 678.33 واط من أصل 732.94 واط   5

من مصادر الطاقة املتجددة، قد تم توليدها باستخدام تقنية PV )الشمسية(. شابريا، يوسف حاييم، ”تأثري توليد 

الكهرباء عىل جودة الهواء يف إرسائيل.” يف التقرير السنوي رقم 68אر

، مكتب مراقب الدولة، mevaker.gov.il،  25 ترشين أول / أكتوبر 2017.

6  املصدر السابق.

7  ”قرار الحكومة رقم 1995: ترسيم املخطط الوطني لتوربينات الرياح d/2/10" )بالعربية(، ديوان 

رئيس الوزراء، Office, gov.il, 29  آب/ أغسطس 2014. 

8  تألّف الفريق من ممثلني عن مختلف الهيئات الحكومية وغري الحكومية، مبا يف ذلك إدارة 

التخطيط اإلرسائيلية، ورشكة الكهرباء اإلرسائيلية، ووزارة الدفاع اإلرسائيلية.

9  ”الفريق الوزاري املشرتك لفحص خاليا األرض مع إمكانية إنشاء مزارع كبرية لتوربينات الرياح: 

iplan. ،توصيات للمجلس الوطني للتخطيط والبناء: ملّخص املرحلة األوىل« )بالعربية(، إدارة التخطيط اإلرسائيلية

.Who Profits نيسان / أبريل 2014. مدونة لدى ،gov.il

10  ” قامئة بالرتاخيص املرشوطة )محدثة بتاريخ 11/2018(   ” )بالعربية(،  حالة الرتاخيص املرشوطة 

والدامئة، ، سلطة الكهرباء،  pua.gov.il. تم الولوج إىل املوقع بتاريخ 16 كانون ثاين / يناير  2019.

 Emek و ،)Emek Habacha Wind Energies Ltd )96MW 11  املشاريع الثالثة هي

Haruchot LP )169MW(، و Ruach Beresheet )130MW(. هنالك مرشوع رابع خاص بـ 

 List of” .2023 من املقرر إنشاؤه يف الغسانية يف الجوالن، سنة )Green Wind Energy )15MW

conditional licenses )محدث بتاريخ  11/2018(” )بالعربية(,   حالة الرتاخيص املرشوطة والدامئة  ،  

سلطة الكهرباء اإلرسائيلية  pua.gov.il. تم الولوج إىل املوقع بتاريخ 16 ترشين ثاين / يناير  2019 .

مقّدمة

عىل الرغم من أّن الشمس أو الرياح ال تعّدان موارد محدودة، فإن استغاللهام لتوليد 
الكهرباء ال يخلو من قيود مادية. إذ يتطلب إنتاج الطاقة الخرضاء ظروفا جغرافية 

مواتية، ومساحات شاسعة من األرض. وقد ارتبط ظهور سوق الطاقة الخرضاء يف 
السياق اإلرسائييل، عىل مدى العقد املايض، ارتباطا وثيقا بالسيطرة اإلرسائيلية عىل 

األرايض الفلسطينية والسورية. 

أظهر بحث سابق أجرته منظمة Who Profits املكانة املركزية لألرض الفلسطينية 
يف تطوير الطاقة الشمسية اإلرسائيلية. 1 إذ كشفنا بأن غور األردن الواقع يف الضفة 

الغربية املحتلة، إىل جانب منطقة النقب، قد كان محّط تركيز إنتاج الطاقة الشمسية. 
وعىل النقيض من ذلك، فقد استهدف تطوير الطاقة املولّدة من الرياح غالبا الجوالن 

السوري املحتل. وهنا تتنافس الرشكات الخاصة بشكل متزايد عىل أخذ موطئ قدم لها 
يف هذه السوق الناشئة. وكام هو موضح أدناه، فإن الوصول إىل األرايض السورية التي 

تم ضمها بشكل غري قانوين، حيث تجري الرياح والتدفقات الهوائية املثالية لتوليد 
الكهرباء بقوة الرياح، وتعّد مسألة حيوية ملقابلة القدرة اإلرسائيلية عىل إنتاج أهدافها 

عىل صعيد الطاقة. إن طاقة الرياح تعد أيضا أمرا شديد الربحية للمستثمرين، 
بعائدات سنوية تبلغ مئات ماليني الشواقل. ومن املقرر أن تستفيد املستوطنات 
اإلرسائيلية أيضا من تطوير موضوعة توليد الطاقة الكهربائية بالرياح يف الجوالن، 

وذلك من خالل األرايض الزراعية التي تسيطر عليها للمطّورين. ويف بعض الحاالت، 
متنح املستوطنات حقوق حيازة أسهم أقلّية يف هذه املشاريع. 

يبحث هذا التقرير العاجل يف أربعة مشاريع تجارية ملزارع إنتاج الرياح، التي هي 
قيد التطوير حاليا يف الجوالن السوري املحتل. هذه املشاريع هي مشاريع الغسانية؛ 
وادي الدموع؛ روح بريشيت؛ مزرعة طاقة الرياح النظيفة )ARAN(. سنقوم، يف كل 
من هذه املزارع، بالكشف عن مشاركة الرشكات الدولية واإلرسائيلية، وهذه الرشكات 

 ،General Electric ،Enlight Renewable Energy، Energy Group تشمل
وغريها من الرشكات. 

ويجادل هذا التقرير بأن ظهور هذه السوق يعّد حالة من حاالت الغسيل األخرض: 
ففي حني يتم توصيفها بأنّها ״الحل األخرض״ ملتطلبات الطاقة الوطنية يف إرسائيل، 

فإن منو هذه الصناعة يف الجوالن املحتل يعّد يف الواقع جزءا متأصال من توسيع 
سيطرة إرسائيل عىل الجوالن السوري. 

املنهجية

يستند هذا التقرير إىل كل من البحث املكتبي وامليداين. ويشمل البحث املكتبي جمع 
وتحليل املعلومات املتأتية من مصادر عامة مختلفة، مبا يف ذلك سجاّلت الرشكات 
واملنشورات، والوثائق الصادرة من مسّجل الرشكات اإلرسائييل، والصحف، وغريها 

من مصادر وسائل اإلعالم واملنشورات الصادرة عن سلطات الدولة املختلفة. يف حني 
تضمن البحث امليداين زيارة إىل مزرعة الريح يف الغسانية، رشقي الجوالن، وكذلك 
زيارة ملوقع مزرعة الرياح املخططة عىل مشارف بلدة مجدل شمس السورية. إن 

 .Who Profits املصادر املتعلقة مبعلومات الرشكات املقدمة مسّجلة لدى

تواصلت Who Profits، قبل النرش، مع جميع الرشكات املذكورة يف هذا البحث 
وطلبت تعليقها. ومل ترد حتى اآلن سوى رشكة واحدة، هي رشكة أڤريام محدودة 

الضامن )أنظر املرفق رقم 1(

السوق اإلرسائيلية لتوليد الطاقة بالرياح

اعتمدت الحكومة اإلرسائيلية، سنة 2009، القرار رقم 4450، الذي يحدد وجوب توليد 
10% من الطاقة يف البالد من مصادر الطاقة املتجددة بحلول العام 2020. 1ويف العام 

2011، صادقت الحكومة يف قرارها رقم 3484 عىل الهدف الذي تم إقراره سنة 2009، 
حيث حدد حصصا محددة لرتكيب تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات 

1  ”القرار الحكومي رقم 4450: تحديد هدف توجيهي وصياغة تدابري لتعزيز مصادر الطاقة 

املتجددة، وخاصة يف منطقتي النقب والعربة.  ” )بالعربية( ، ديوان رئيس الحكومة، gov.il, 29 كانون ثاين / يناير 

.2009
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أي من األرايض املحتلة بطريقة ال تعود بالنفع عىل السكان الواقعني تحت االحتالل 
باملقام األول، ألي غرض، إال إذا تعلّق األمر بالرضورات العسكرية. ومبا أن مزارع 

الرياح ال تخدم مثل هذا الغرض، فال يوجد أي مربر قانوين ملثل هذا االنتهاك الصارخ 
للقانون الدويل. 

لقد قوبلت مسألة بناء توربينات الرياح يف الجوالن مبعارضة من وزارة الدفاع 
اإلرسائيلية التي تّدعي بأن التوربينات سوف تتداخل مع مجالها الجوي وستهدد 

املصالح العسكرية االسرتاتيجية. 15 وكاشرتاط مسبق للموافقة عىل مشاريع الرياح، 
فقد طالبت وزارة الدفاع اإلرسائيلية بتطوير حل تكنولوجي تقدر قيمته بـ 250 مليون 

دوالر أمرييك، ممول بالكامل من خارج ميزانية الدفاع. 16 هذا ما يثبت كذلك عدم 
وجود رضورة عسكرية إلقامة مزارع الرياح، وهو يشري يف الواقع بشكل رصيح إىل 

عدم وجود رضورة عسكرية كامنة وراء إنشاء هذه املزارع يف الجوالن املحتل، وهذا 
ما يعزز ادعاءنا بأن األمر يشكل انتهاكا صارخا للقوانني الدوليّة. 

حول الجوالن السوري املحتل

يف أعقاب االحتالل اإلرسائييل للجوالن، تم طرد 95% من سكانه السوريني قرسا، كام 
تم تدمري 340 بلدة وقرية بشكل كامل. ويف الوقت الحارض، يعيش ما يقارب الـ 20 
ألف سوري17 يف خمسة قرى هي مجدل شمس، بقعاثا، عني قينيا، الغجر، ومسعدة، 

والتي تشّكل حوايل 5% من الجوالن. أما الـ 95% املتبقية فتستحوذ عليها املستوطنات 
والجيش والسلطات اإلرسائيلية18. أما اليوم، فإن هنالك 2٦،2٦1 مستوطنا يهوديا 

إرسائيليا يعيشون يف 34 مستوطنة غري قانونية19 تم بناؤها عىل أنقاض القرى السورية 
املدمرة. 

يف كانون أول / ديسمرب 1981، مرر الكنيست قانون هضبة الجوالن، الذي ضم 
الجوالن بشكل أحادي الجانب إىل إرسائيل، وقد قوبل القانون الذي ضم الجوالن 

املحتل مبعارضة من الشعب السوري الواقع تحت االحتالل، وترفض الغالبية العظمى 
من السوريني حتى اآلن قبول الجنسية اإلرسائيلية. 20هذا، وال يعرتف املجتمع الدويل 
بالسيادة اإلرسائيلية عىل الجوالن، وقد أعلن قرار مجلس األمن رقم 497 بأن قانون 

الضم للعام 1981 هو قانون ״الٍغ وباطل״. 21

وتجني الرشكات الخاصة أرباحا هائلة من استغالل األرايض واملوارد الخصبة 
يف الجوالن، باإلضافة إىل مصادرة األرايض، والتنمية السياحية، وإنشاء وتوسيع 

املستوطنات اإلرسائيليّة. كام وتشارك الرشكات أيضا يف عمليات هدم املنازل التي 
نفذت ضد منازل سورية يف الجوالن، وهي سياسة تشكل انتهاكا مبارشا ألحكام 

القانون اإلنساين منازل وقانون حقوق اإلنسان الدويل. 22 

تعّد املياه واحدة من أهم املوارد الطبيعية التي تسيطر عليها إرسائيل وتستغلها يف 
الجوالن السوري. ويوفر الجوالن ثلث املياه لبحرية طربيا، املصدر الرئييس للمياه يف 

إرسائيل. 23هذه املوارد ممنوعة عىل السوريني يف الجوالن الذين ال يستطيعون السيطرة 
عليها واالستفادة منها.  لالمر تاثري سلبي بشكل خاص عىل املزارعني السوريني الذي 

يحصلون عىل حصص مياه اصغر اذا ما قورنت باملستوطنني االرسائيليني، مام يجعلهم 

15  ” وزارة الدفاع: وسائل تكنولوجية مبئات املاليني كرشط لتشغيل توربينات توليد ” 

)بالعربية(، الكنيست اإلرسائييل، , knesset.gov.il, 18 كانون ثاين / يناير 2017.

Zafrir, Rinat, ”Golan Wind Turbine Project May Be Shelved Over Objec-  16

.tions of Israel Air Force” Haaretz, haaretz.com, 14 January 2018

https://www.un.int/syria/syria/syrian-golan  17  راجع

.Al-Marsad: 50 years of Occupation of the Syrian Golan. June 2017  18

19  املصدر السابق.

مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة، ال يُسمح للقوة املحتلة بنقل سكانها إىل األرايض املحتلة. وهذا يعني أن 

أي عملية إلنشاء وتوطيد وتوسيع املستوطنات يعد غري قانوين مبوجب القانون اإلنساين.

 Al Marsad, Elections in Syrian Villages in Occupied Golan. February  20

2018

https://www.un.org/press/en/2017/ga11982.doc.htm  راجع  21

 House Demolition in Who Profits 22   ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة تقرير

the Syrian Golan: Hyundai Heavy Industries

Golan Heights,” Israeli Ministry of Foreign Affairs, mfa.gov.il”  23. تم الولوج 

.January 2019 15 إىل املوقع بتاريخ

يف شاميل الجوالن من خالل لجنة البنى التحتية الوطنية اإلرسائيلية. 12

لقد بلغت األهمية االسرتاتيجية التي ميثلها الجوالن بالنسبة إلنتاج الطاقة الخرضاء 
اإلرسائيلية، درجة أن وزارة البنى التحتية الوطنية اإلرسائيلية قد أصدرت توجيهاتها إىل 
رشكة الكهرباء اإلرسائيلية إلعداد خطة عامة لضامن نقل الطاقة املولّدة من توربينات 

الرياح يف الجوالن إىل شبكة الكهرباء الوطنية. 13

هذا، وتستلزم الخطة الوطنية ٦2/א للبنى التحتية مّد كابل بسعة 1٦1 كيلو واط، من 
مفرتق الحولة - بار أون، وقد صادقت عليه لجنة البنى التحتية الوطنية يف 2٦ آذار / 
مارس 2018، مبد بنية تحتية للكهرباء يف األرايض املحتلة لغرض تلقي الطاقة الناتجة 
عن مشاريع الرياح يف الجوالن، ونقلها إىل رشكة الكهرباء اإلرسائيلية. وتتضمن الخطة 

أيضا توسيع املحطة الفرعية الكهربائية املوجودة يف مستوطنة كترسين.

إن تصنيف العديد من مزارع الرياح، إىل جانب البنية التحتية املرتبطة بها، بوصفها 
بنية تحتية وطنية، توضح أنها تهدف يف املقام األول إىل إفادة االقتصاد والسكان 

اإلرسائيليني. وكام أشار اجتامع اللجنة اإلقليمية للواء الشامل للتخطيط والبناء، مبا 
يتعلق بالخطة الوطنية رقم ٦2 / א، فمن املتوقع أن متد مشاريع الطاقة الكهربائية 

املولدة بالرياح إىل 500،000 أرسة إرسائيلية14وهو عدد مياثل تقريبا مائة ضعف عدد 
األرس السورية. 

تنّص املادة رقم 55 من لوائح الهاي أن مسؤولية القوة املحتلة تقترص عىل اإلرشاف 
عىل املمتلكات العامة غري املنقولة، كاألرايض. وبناء عليه، فيحظر عىل إرسائيل 

استغالل األرض بطريقة تفيد مواطنيها أو اقتصادها الوطني. وعالوة عىل ذلك، تنّص 
قواعد االنتفاع يف القانون اإلنساين الدويل عىل أن دولة االحتالل ممنوعة من استخدام 

 Tel Aviv ,)بالعربية( ”Energix Renewable Energies 2017 Annual Report”  12

.Stock Exchange Corporate Actions Systems )MAYA(, maya.tase.co.il, 12 March 2018

13  خطة البنية التحتية الوطنية رقم ٦2 / א: كابل عايل التوتر 1٦1 كيلو واط الحولة، 

مفرتق بار أون ومحطة كترسين الفرعية.

14  محرض الجتامع اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء مبنطقة الشامل، اجتامع رقم 

2018007، 5 آذار / مارس 2918.

مزرعة الغسانية لتوليد الطاقة من الرياح، الجوالن السوري املحتل. الصورة: من يربح، ترشين الثاين 2018
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مزارع الريح التجارية يف الجوالن السوري والرشكات املتواطئة

مزرعة الغسانية للرياح . 1

الحالة: نشطة; تحت قيد الرتقية

املوقع: وادي الغسانية

مساحة املرشوع: 3475.٦85  دونم 

الطاقة االنتاجية: 15.0 ميغا واط

Green Wind Energy, EffiSolar :الرشكات

تقع مزرعة الرياح التي متلكها رشكة Green Wind Energy الخاصة، عىل تلة 
الغسانية )جبل بني غسان( ومن املخطط ترقية املزرعة الحالية. املساهمة الرئيسية 
يف الرشكة هي رشكة Effiwind Energy Ltd التي متلكها رشكة EffiSolar الكندية. 

والرشكتني األخريني الضالعتني يف املرشوع هام Multi Green )2010( محدودة 
الضامن وGunther Wind Energy محدودة الضامن، وكليهام مملوكتني لرشكة 

Tracks Holdings اإلرسائيلية محدودة الضامن. 

تحتوي مزرعة الرياح عىل 10 توربينات جرى بناؤها سنة 1992. ويف إطار خطة 
تهدف إىل ترقية مزرعة الرياح، سيتم تفكيك التوربينات الحالية واستبدالها بستة 
توربينات جديدة يبلغ طولها 80 مرتا، ستقوم بتوليد 15 ميغا واط من الكهرباء. 

وباالستناد إىل ما رصح به مجلس الجوالن اإلقليمي، تعّد مزرعة الرياح هذه ״مركز 
جذب سياحي يجتذب عرشات آالف السياح. وبعد تأسيس الزارع، فإن هذا املشهد 

املذهل سيجتذب املسافرين الذين سيتعلمون أيضا عن إنتاج الطاقة الخرضاء بواسطة 
الرياح״. 27

وإىل جانب مرشوع الغسانية، فإن رشكة Effisolar تخطط لتطوير مزرعة ريح أخرى 
تنتج 15 ميغا واط أخرى يف مستوطنة مريوم جوالن. 28

Effisolar

بروفيل الرشكة: رشكة كندية خاصة للطاقة املتجددة تأسست سنة 2008 ولها مواقع 

يف كل من أونتاريو ونيو جرييس وسيبان وإرسائيل. 

امللكية: 

الرئيس: لورنس نيومان

املدير العام: وليام تشيو 

الرشكات التابعة: متتلك الرشكة رشكة تابعة إرسائيلية تحت نفس االسم. وتشمل 

 .EffiSolar New Jersey LLC الرشكات التابعة األخرى أيضا

 GDF SUEZ Canada, Inc; Algonquin Power & Utilities Corp; :الرشكاء

Kalix Wind AB

املكتب الرئييس: Fawcett Rd, Coquitlam, BC V3K 6V2 220-17, كندا

رقم الهاتف: 1+ 604 6762457

www. effisolar. ca:موقع االنرتنت

/https://golan.org.il/green/energy27  موقع اإلنرتنت الخاص مبجلس الجوالن اإلقليمي

https://effisolar.ca/merom-golan-wind-project  28/. بنيت املستوطنة عىل أنقاض قرية باب 

الهوى )أنظر تقرير زوخروت سنة 2006: تقرير زوخروت: ”זוכרות את כיבוש הגולן” )ذاكرات )زوخروت( - 

ذاكرات إحتالل الجوالن(

غري قادرين عىل املنافسة يف السوق الزراعية. 24 كام منحت إرسائيل رخصة للتنقيب 
عن البرتول لرشكات خاصة يف الجوالن، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للامدة 55 من لوائح 

الهاي25. يف السنوات السابقة، منح مجلس البرتول التابع لوزارة الطاقة واملياه اإلرسائيلية 
لرشكة أفيك للنفط والغاز رخصة حرصية للتنقيب عن النفط ملدة ثالثة سنوات يف 

الجوالن املحتل. وتغطي رخصة التنقيب عن البرتول ما مساحته 39٦. 5 كيلومرتا مربعا 
يف الجزء الجنويب من الجوالن. 

متثل صناعة طاقة الرياح النامية يف إرسائيل جبهة جديدة الستغالل املوارد الطبيعية 
السورية من جانب الدولة اإلرسائيلية والرشكات الخاصة. وقد اكتُِشف بأن هضبة 

الجوالن غنية بالرياح، حيث تبلغ رسعة الرياح فيها تقريبا ضعف رسعتها يف السهل 
الساحيل يف إرسائيل، وهي تحتوي عىل مناطق مفتوحة واسعة وكثافة سكانية 
منخفضة، وهذه الظروف تجعل املنطقة مثالية لتوليد الطاقة بواسطة الرياح. 

إن أربعة مشاريع لتوليد الطاقة بقوة الرياح من أصل خمسة هي اآلن يف طور 
التطوير، تفيد املستوطنات الزراعية اإلرسائيلية. 26 هنالك مرشوع واحد، رغم أنه 

يّدعي أنه يهدف إلفادة املجتمعات الدرزية، ينطوي عىل تعاقدات إيجار استغاللية، 
ويهدد بفرض قيود عىل النمو املستقبيل للبلدات الدرزية. إن مشاريع الرياح 

اإلرسائيلية ال تستهدف فقط استغالل الرياح، بل إنها أيضا تستهدف األرايض السورية، 
مبا يعني تقوية السيطرة اإلرسائيلية عىل الجوالن، وما يعني مامرسة إجراء غسيل 

أخرض لوجودها فوق األرايض املحتلة. 

 Al- Marsad, Israeli Agricultural Settlement Expansion in the Occupied  24

Syrian Golan During the Syrian Conflict. 2014

 Al-Marsad, Oil and natural gas in the occupied Syrian Golan Illegal  25

 Genie  ملزيد من املعلومات، أنظر بروفيل رشكة.exploitation by Israel as occupying power

Energy  ورشكة Afek Oil and Gas التابعة لها.

26  معظم املستوطنات يف الجوالن تعد مستوطنات زراعية تعاونية )كيبوتسات وقرى 

تعاونية(.

الفتة بجانب مزرعة الغسانية، الجوالن السوري املحتل. الصورة: من يربح، ترشين الثاين 2018
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اإليرادات: 37.388 مليون شيكل إرسائييل جديد يف 2017 .

امللكية: املساهمون الرئيسيون: Psagot Investment House )%10.58(، رشكة 
 Phoenix Insurance )9. 41%( ، Noked Capital )8. 11%( Harel Insurance

Investments and Financial Services )7. 62%( ، Clal Insurance Enterpris-
))%13 .5( es Holdings Ltd )6. 8%( ، Migdal

املدير العام: غلعاد يافيتز 

Tlamim En- ،)Enlight Eshkol Havazelet )100% الرشكات التابعة:
 Eshkol Ella ،)Talmey Bilu Green Energies Ltd )100% ،)light )100%

 ،)Eshkol Brosh -Idan-Enlight L. P )100% ،)Kramim-Enlight L. P )100%
 Sde Nehemia-Enlight ،)Eshkol Zait - Zait Yarok - Enlight, L. P )100%

 Eshkol Havazelet - Halutzyut Enlight L. P, )79. 49%( ،)L. P )100%
 Mivtahim Green Energies )51%(, Golan Fruits - Enlight L. P )51%(,

 Eshkol Gefen-Barbur-Enlight L. P )51%(, Kinetic Energies - Alternative
 Electrical Energies Ltd )60. 09%(, Emek Habacha. Wind Energy Ltd

 )36. 54%(, Orsol Energy 3 )90%(, Tullynamoyle Wind Farm 3 Limited
 )Ireland( )50. 1%(, Vjetroelektrana Lukovac D. O. O )Croatia( )50. 1%(,

)Ew-K-Wind D. O. O )Serbia( )50. 1%

الحضور الدويل: إيرلندا، رصبيا، كرواتيا، بولندا، إسبانيا

املكتب الرئييس: 13 شارع عامل، رأس العني، 4802949، إرسائيل

هاتف: +972-3-9008700

 www. enlightenergy. co. il:موقع االنرتنت

جرنال إلكرتيك

بروفيل الرشكة: رشكة صناعية رقمية يتم تداول أسهمها علنا، ومقرها يف الواليات 
املتحدة. وهي تنشط يف مجاالت الطاقة والطاقة املتجددة والنفط والغاز والطريان 

والرعاية الصحية والنقل واإلضاءة والتمويل. 

GE االتّجار: تداول علني يف بورصة نيويورك تحت رمز املؤرش

اإليرادات: 122.1 مليار دوالر سنة 2017

 BlackRock 7.25( ورشكة%( Vanguard امللكية: املساهمون الرئيسيون: مجموعة
)2.37%( State Street Corporation )3. 76%( ، FMR LLCو ،)٦.24%( .Inc

الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة: جون فالنريي

الرشكات التابعة: متتلك الرشكة أكرث من 150 رشكة فرعية يف جميع أرجاء العامل. 

 Enlight للرشكة اتفاقيات مع كل من .Microsoft، South32, Danfoss :الرشكاء
 .TAHAL ومجموعة رشكات Renewable

الحضور الدويل: عاملي

Farnsworth Street, Boston, MA 02210, USA 41 :املكتب الرئييس

هاتف: +1-617-443-3000

 www. ge. com:موقع االنرتنت

NExtcom Group

بروفيل الرشكة: رشكة إرسائيلية تجارية عامة متخصصة يف البنى التحتية لالتصاالت 
ويف كل من الطاقة املتجددة واألمن والهندسة املدنية. 

 مزرعة الريح يف وادي الدموع )عيمق هباخا(	. 

الحالة: مصادق عليها، رخصة مرشوطة

املوقع: الجوالن السوري املحتل، يف مستوطنات ألوين هباشان، كيدمات تسفي، 
نفيه أتيف، وأوديم

مساحة املرشوع: 523,200 مرت مربع

الطاقة االنتاجية: 9٦ ميغا واط

عدد املنازل التي ميدها املرشوع بالطاقة: 40,000

Enlight Renewable Energy, E. A. Ben Dov Wind Energy :الرشكات

Kinetic Energies - Alternative Elec-  مملوكة بشكل مشرتك من قبل كل من
trical Energies Ltd29 وإييل بن دوف. تعّد مزرعة الرياح الواقعة يف وادي الدموع 

)عيمق هباخا( مرشوع توليد طاقة بالرياح من املخطط أن يتم بناؤه يف شامل رشق 
الجوالن السوري. وحني يبارش هذا املرشوع العمل، فإنه سيصبح مزرعة الرياح األكرب 

يف السوق اإلرسائيلية. 

يستحوذ املرشوع عىل 523،200 مرتا مربعا من األرايض السورية املحتلة، ومن املتوقّع 
أن يولّد 9٦ ميغا واط من خالل 30 من توربينات الرياح، وهو ما يكفي لتزويد حوايل 

40،000 منزال بالطاقة. وتقدر تكلفة املرشوع بـ ٦٦0 مليون شيكل جديد، بعائدات 
سنوية متوقعة ترتاوح ما بني 100 إىل 110 مليون شيكل جديد من مبيعات الكهرباء 

عىل مدار 20 عاما. 

يف أيار / مايو 2018، تم التعاقد مع كل من Minrav وNextcom لبناء وتشغيل 
وصيانة مرشوع مزرعة رياح بربح يقّدر بـ 13٦ مليون شيكل جديد طوال فرتة 

الرتخيص. ويحتوي املرشوع أيضا عىل اتفاقيات TSA )اتفاقية الخدمة االنتقالية( 
واتفاقيات الدعم الوظيفي )FSA( مع رشكة General Electric متعددة الجنسيات 

واملتداولة يف الواليات املتحدة، ومبوجب اتفاقية الخدمة االنتقالية ستقوم رشكة 
جرنال موتورز بتوريد ونقل وتركيب وتنصيب التوربينات. ومبوجب اتفاقيات الدعم 

الوظيفي ستقوم جرنال موتورز بتشغيل وصيانة التوربينات لفرتة الرتخيص. 

يتم متويل املرشوع من قبل كونسورتيوم يقوده بنك هبوعليم مبوجب اتفاقية متويل 
غري رجعي تم توقيعها يف شهر متوز / يوليو 2018. ووفقا لصحيفة غلوبس االقتصادية 

اإلرسائيلية، فإن القرض املرتبط بغالء املعيشة والبالغة قيمته 525 مليون شيكل 
سيغطي فرتة البناء، والتي سيتم خاللها القرض، ويحتمل فائدة 3-3. %5، إىل جانب 

18 سنة أخرى تتحمل خاللها 2. 3 - 2. 8%، حيث يحتفظ الكونرستيوم بضامن لجميع 
األصول والحقوق واإليرادات املتأتية منها، والتي يحق لرشكة املرشوع الحصول عليها. 

وتستفيد من املرشوع مستوطنات أورتال وألوين هبشان، كيدمات تسفي، ونفي أتيف 
وأودم. 

ستكون لدى الجيش اإلرسائييل القدرة عىل التحكم املبارش يف تشغيل التوربينات من 
خالل مفتاح يقع يف مركز التحكم التابع للقوات الجوية. 

ENliGht rENEwablE ENErGy

بروفيل الرشكة: رشكة إرسائيلية تجارية عامة متخصصة يف تطوير وبناء وتشغيل 
مشاريع الطاقة املتجددة. 

ENLT االتّجار: تداول علني يف بورصة تل أبيب تحت رمز املؤرش

Kinetic Energies - Alternative Electrical Energies  29 األغلبية )٦0%( مملوكة 

للرشكة اإلرسائيلية املتداولة Enlight Renewable Energies. وكانت األسهم املتبقية مملوكة سابًقا 

Who Prof- لرشكة أفريام  م.ض. اإلرسائيلية  ومع ذلك، فقد أوردت رشكة أفريام يف رسالتها املوجهة إىل

its  بتاريخ 18 شباط / فرباير  بأن مصلحة الرضائب اإلرسائيلية قد وافقت يف 2٦ كانون ثاين / يناير 

 Who عىل نقل أنشطة طاقة الرياح الخاصة برشكة أفريام إىل طرف ثالث. يف هذا الوقت، ليست لدى

Profits معلومات عن هوية الطرف الثالث. وقد تم إرفاق رّد الرشكة بهذا التقرير.
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3 .ruach bErEshEEt

الحالة: مخطط؛ رخصة مرشوطة

املوقع: الجوالن السوري املحتل؛ يف املستوطنات: يوناتان، رمات ماغشيميم، ميڤو 
حاما، أفني إيتان، ألوين هبشان، ناتور، كاناف، ومعاليه جمال

مساحة املرشوع: 12,٦54,000 مرت مربع

الطاقة االنتاجية: 130 ميغا واط

عدد املنازل التي ميدها املرشوع بالطاقة: 60,000

 Enlight Renewable Energy :الرشكات

متت املوافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للتخطيط والبناء للبنى التحتية الوطنية 
يف متوز / يوليو 2018، ومن املخطط بناء مرشوع مزرعة روح بريشيت لتوليد الطاقة 

بالرياح عىل جبل بريس )تل الفرس( يف جنوب رشقي الجوالن. وال تزال املوافقة 
النهائية عىل املرشوع معلقة يف املجلس الوزاري اإلرسائييل املصغر. 

غالبية أسهم الرشكة مملوكة لرشكة Enlight Renewable Energy اإلرسائيلية )٦0%( 
املتداولة علناً، تستحوذ مزرعة الرياح املخططة عىل مساحة 12،٦54،000 مرتًا مربًّعا 
من األرايض السورية ومن املتوقع أن تولد 130 ميغا واط من خالل 42 توربني رياح، 

وهي طاقة تكفي إلمداد ما يقرب من ٦0،000 أرسة. تبلغ التكلفة التقديرية للمرشوع 
750 مليون شيكل، مع مدفوعات كهرباء سنوية متوقعة بقيمة 117 مليون شيكل 

إرسائييل جديد مبجرد أن تصبح املزرعة نشطة بالكامل. 

سيتم متديد الكهرباء املولّدة يف هذه املزرعة من خالل شبكة تحت أرضية تتكون من 
الكابالت عالية التوتر إىل محطة محوالت عليا موجودة داخل املزرعة، ومن هنالك، 
وعرب كابل عايل التوتر مزروع يف األرض، يتم تحويل الكهرباء إىل محطة فرعية تقع 

بالقرب من الكابل عايل التوتر الحايل املسمى ״كوريس كيناروت״، الواقع يف إطار 
مجلس الجوالن اإلقليمي. 

يّدعي داعمو املرشوع بأنه »سيجلب منافع اقتصادية كبرية« للمرشوع االستيطاين يف 
جنوب رشقي الجوالن، وذلك خاصة ألن التوربينات ال تشغل سوى القليل من األرايض 
وال تعطّل العمل الزراعي. كام أن مستوطنات أفني إيتان، كناف يوناتان، ميڤو حاماة، 

رمات ماغشيميم، وألوين هبشان، لديها خيار لالنضامم إىل املرشوع كرشكاء أقلية يف 
األسهم. 

لقد متت املصادقة عىل املرشوع من قبل وزارة الدفاع رشيطة أن تحصل الوزارة عىل 
مئات ماليني الشواقل لقاء »تطوير ورشاء وسائل تكنولوجية تتيح مواجهة مشكلة 

كبرية جدا تزعج جيش الدفاع ]بحسب نص الترصيح[ ال ميكن التداول يف تفاصيلها«. 

4 .clEaN wiNd ENErGy )araN( farm

الحالة: مخطط لها 

املوقع: الجوالن السوري املحتل؛ قريتي مجدل شمس ومسعدة

مساحة املرشوع:  ٦013.09٦ دونم 

الطاقة االنتاجية: 152 ميغا واط

عدد املنازل التي ميدها املرشوع بالطاقة: 66,000

Energix :الرشكات

 Clean Wind Energy بواسطة رشكة ،Energix تم تطوير هذا املرشوع من قبل
ARAN(( التابعة لها، حيث متلك Energix 73% من أسهمها العادية, إىل جانب 

100% من الحصص التي تضمن لها حقوق اإلدارة، مبا فيها تعيني جميع أعضاء مجلس 
األمناء. 30

30  تقرير الرشكة السنوي 2017

NXTM االتّجار: تداول علني يف بورصة تل أبيب تحت رمز املؤرش

اإليرادات: 239.4 مليون شيكل إرسائييل جديد سنة 2017

امللكية: غاي يرسائييل، الذي يخدم أيضا كمدير تنفيذي ورئيس للرشكة، وميتلك. 
%٦2.27 من األسهم. 

 EVI MNG Ltd )100%( ; Nextcom Angola )100%( ; Bnext :الرشكات التابعة
Ltd )50%( ; Nextcom Communication Ltd )100%( ; Bintech Communi-
 cation services Ltd )100%( ; Harel Antennas )100%( ; Nextcom Energy

))100%

 Hot الرشكاء: تشتمل قامئة زبائن الرشكة عىل كل من: وزارة الدفاع اإلرسائيلية؛ رشكة
Telecommunication Systems; YES Telecom Corporation; Rafael Ad-

 Elbit Systems; Delek مصلحة السجون اإلرسائيلية؛ ،vanced Defense Systems
Natural Gas; Nokia Siemens Networks; الرشطة اإلرسائيلية؛ رشكة الصناعات 

الجّوية اإلرسائيلية )IAI(; رشكة الكهرباء اإلرسائيلية. 

الحضور الدويل: غانا، السنغال، أنغوال 

املكتب الرئييس: حورش هألونيم، منطقة رمات يشاي الصناعية، كفار يهوشواع 
3٦582، إرسائيل: 1-800-488-488

www. nextcomgroup. com:موقع االنرتنت

miNrav Group

بروفيل الرشكة: مجموعة من الرشكات املتخصصة يف خدمات البناء والهندسة، تديرها 
رشكة ميرناڤ القابضة اإلرسائيلية املتداولة. 

 .MNRV االتّجار: تداول علني يف بورصة تل أبيب تحت رمز املؤرش

اإليرادات: 821.49 مليون شيكل إرسائييل جديد يف 2017.

امللكية: غالبية أسهم الرشكة )%٦2.01( مملوكة من قبل أبراهام كوزينتسيك. تشمل 
قامئة املساهمني اآلخرين كل من: رشكة مينورا مڤطاحيم م. ض. )%7.54(، زيفا 

كوزينتسيك )%5.20( ورشكة فينيكس القابضة م. ض. )4.58%(. 

 ،)Unihead Biopark )100% ،)Minrav Engineering )100% :الرشكات التابعة
 Minrav Projects )71. 77%(, QualiTest ،)Minrav International Ltd )100%

 )49%(, Mabat LaNegev )33%(, Minrav Investments )71. 77%(, Minrav
)Infrastructures )71. 77%

الحضور الدويل: الواليات املتحدة، هنغاريا

املكتب الرئييس: 3 شارع هبوسم، إسدود، إرسائيل

هاتف: +972-8-8516262

 www. minrav. co. il:موقع االنرتنت

E. a. bEN dov wiNd ENErGy

بروفيل الرشكة: رشكة إرسائيلية خاصة متخصصة يف تطوير الطاقة املولّدة من الرياح

امللكية: ملكية خاصة إلييل بن دوف. 

E. A. Ben-Dov Emek Habacha Ltd :الرشكات التابعة

Enlight Renewable Energy :الرشكاء

املكتب الرئييس: 8 جادة هنديف، حيفا، 34٦1108، إرسائيل



الغسيل األخرض للجوالن 7

هاتف: 972-3-5668855+

www. energix-group. com:موقع االنرتنت

الخالصة

تلعب الرشكات الخاصة دورا رئيسيا يف صناعة الطاقة الخرضاء املزدهرة يف إرسائيل. 
وتشارك هذه الصناعة بشكل مبارش يف احتالل األرايض السورية والفلسطينية،39 كام 

وتسهم يف التهجري القرسي للفلسطينيني يف النقب. 40 

يف هذا التقرير الرسيع، قامت Who Profits بالتحقيق يف مخططات بناء مزارع 
رياح جديدة يف الجوالن املحتل. وقد بينت بأن هذه الخطط هي جزء من اسرتاتيجية 
لغسل االحتالل يف الجوالن السوري. يف حني يتم تصويرها عىل أنها محاوالت إيجابية 
لتوفري طاقة نظيفة ورخيصة، فإن انتاج الطاقة بواسطة الرياح يف الجوالن هو خدعة 

لتوسيع سيطرة إرسائيل وترسيخ وجودها يف املنطقة، يف حني يتم تجاهل حقوق 
املجتمع السوري يف موارده الخاصة. 

تستغل مشاريع مزارع الرياح هذه األرايض السورية وتقوم بتوفري الخدمات 
للمستوطنات االرسائيلية غري القانونية، ويشكل هذا انتهاكا للقانون الدويل اإلنساين 

ويرتبط ارتباطا مبارشا بسياسات إرسائيل املتعلقة برتاجع التنمية واالستغالل يف 
الجوالن. وعالوة عىل ذلك، فمن املقرر أن تجني الرشكات الخاصة، بدعم من الحكومة 
اإلرسائيلية، أرباحا هائلة من مشاريع توليد الطاقة بالرياح يف الجوالن السوري املحتل. 
لقد كشف هذا التقرير، أنه يف حالة قطاع طاقة الرياح، كام هو الحال يف قطاع الطاقة 

الخرضاء عىل نطاق أوسع، فإن الرشكات الخاصة تتواطأ بشكل مبارش مع االحتالل 
اإلرسائييل ومع استغالل إرسائيل لكل من األرايض الفلسطينية والسورية وتستفيد 

منها. 

 Who Profits, Greenwashing the Occupation: The Solar Energy Industry  39

 .and the Israeli Occupation. January 2017
 Who Profits, Greenwashing the Naqab: The Israeli Industry of Solar Energy.  40

February 2017

هذا، ومن املرتقب أن تنتج توربينات الرياح الـ 52 الخاصة باملرشوع 152 ميغا واط 
من الكهرباء، التي ستكون كافية إلمداد ٦٦،000 منزال بالكهرباء. 31 يرتاوح املدخول 

املتوقّع من مزرعة الرياح هذه إىل 41 - 44 مليون دوالر أمرييك. 32 ويتقدم هذا 
املرشوع بواسطة اللجنة اإلرسائيلية الوطنية للبنى التحتية، التي تهدف إىل تعزيز 

مخططات مشاريع البنى التحتية التي تعترب ذات »أهمية وطنية«. وستقام مزارع 
الرياح يف موقعني: مرفق سحيتة جنوب رشق مجدل شمس، ويف مرفق رعبنة، جنوب 

غرب قرية مسعدة، وكليهام يقعان عىل أراض زراعية ميلكها مزارعون سوريون. أما 
املوقع الثالث فهو مفرتق بار أون، حيث توجد املحطة الكهربية. 

وتدعي الرشكة بأنها قد توصلت إىل اتفاقية مع أكرث من 200 مزارعا محلّيا حتى 
سنة 2017. 33 وتشمل العقود مطلبا يتمثل يف قيام املزارعني بتسجيل أراضيهم لدى 
إرسائيل، ومنح الرشكة ״تخصيصا من حقوق األرضية تتيح للرشكة تدمري واستغالل 

كل ما ترغب به عىل األرض املؤّجرة״. 34 وضامن ״انعدام الحرصية امللكية بني كل من 
رشكة Energix وأصحاب األرايض، وهو ما يتيح للطرف األول قدرات غري محدودة يف 

مترير حقوق العقد والتزاماته إىل رشكات أخرى أو أفراد آخرين״. 35

وبحسب املرصد، فإن التعويض املمنوح للمزارعني السوريني أقل بكثري من التعويضات 
التي منحت لإلرسائيليني الذين يؤجرون أرايض ملشاريع مامثلة. ففي حني عرض عىل 
املزارعني السوريني واحد يف املائة من مداخيل املرشوع، فقد عرض عىل اإلرسائيليني 
خمسة أضعاف هذه النسبة. 36 لقد أبدى جميع من وقّع عىل العقود من أصحاب 
األرايض عن عدم رضاهم عن تعامل Energix، مرصحني بأنه قد تم التالعب بهم 

لدفعهم للتوقيع عىل العقود، معربين عن استعدادهم إللغاء االتفاقيات التي جرى 
التوصل إليها مع الرشكة. 37 إن إقامة هذا املرشوع عىل أرايض بلدتني سوريتني )مجدل 

شمس ومسعدة( من شأنه أن يحد من قدرتيهام عىل التوسع. 38

ENErGix

 EnErgix بروفيل الرشكة: واحدة من رشكات الطاقة املتجددة األكرب يف إرسائيل. تقوم
ببناء مشاريع طاقة متجددة عىل املدى البعيد، ومتلك بعضا آخر منها. 

 .ENRG االتّجار: يتم التداول علنيا بأسهمها يف بورصة تل أبيب تحت رمز املؤرش

اإليرادات: 141.3 مليون شيكل إرسائييل جديد يف سنة 2017

Alo- بواسطة رشكة Energix Renewable Energies يتم التحكم يف  امللكية:

ny-Hetz Properties and Investments Ltd

املدير العام: آسا ليفنغر

 Energix Projects 2 Limited Partnership )100%( ; Clean :الرشكات التابعة

 Wind Energy )73%( ; Energix Projects 1 Limited Partnership )100%( ;

 Granot Energix Solar Projects )50%( ; Energix Neot Hovev Ltd )100%(

 ; Energix South Har Hebron Limited Partnership )50. 1%(; Orlik

 .)75%(; Wintromill )100%(; Caden Energix

الحضور الدويل: بولندا، الواليات املتحدة

املكتب الرئييس: شارع جابوتينسيك، رمات جان 5250501، إرسائيل

31  املصدر السابق.

32  ما بني 150 - 1٦0 مليون شيكل. عرض الرشكة أمام سوق املال، ترشين ثاين / نوفمرب 

.2018

33  التقرير السنوي للرشكة، 2017

 Southlea, Aaron, WINDFALL Developing Wind Energy in the Occupied  34

Golan. Al-Marsad, 2019

35  املصدر السابق.

36  املصدر السابق.

37  املصدر السابق.

38  املصدر السابق.

مكاتب رشكة Energix Group يف مجدل شمس. الصورة: من يربح، ترشين الثاين 2018
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 .AvEErAm Ltd :امللحق 1: رد رشكة
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