بيان صحفي

االستيطان اإلسرائيلي في القدس الشرق ّية:
متورطة في مشروع "القطار الخفيف"
ثالث شركات فرنس ّية
ّ
باريس 31 ،يونيو/حزيران  – 8132بينما تعارض الحكومة الفرنس ّية قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف
1
مؤسسات فرنس ّية ،هي
ضوء على مشاركة ثالث
ّ
بالقدس كعاصمة إلسرائيل ،تنشر من ّظماتنا اليوم تقريرا يس ّلط ال ّ
سسات العموم ّية  SNCFو RATPو Caisse des dépôts et
 EGISو ( SYSTRAفرعان للمؤ ّ
 )consignationsو ،Alstomفي إنجاز مشروع القطار الخفيف بالقدس والذي يم ّثل أداة رمز ّية لسياسة
االستيطان والض ّم التي تسلكها إسرائيل وترمي من خاللها إلى ربط القدس الغرب ّية بالمستوطنات االسرائيل ّية المقامة
على األراضي الفلسطين ّية في القدس الشرق ّية في انتهاك صارخ للقانون ال ّدولي من خالل توسعة شبكة القطار وإنشاء
خ ّطين جديدين ينتهيان في مستوطنات.
ينتهك االستيطان في القدس الشرقيّة و"ضمّها" من قبل الدّولة االسرائيليّة أحكام القانون الدّولي كما أكدّت عليه العديد من
قرارات مجلس األمن (خاصّة منها القرارات رقم  874لسنة  0841ورقم  4338لسنة .)4102
عمومي في أغلبه في إنجاز المشروع ،وتلك الشركات هي:
تساهم ثالث شركات فرنس ّية من بينها شركتان ذات رأسمال
ّ
 شركة  ،EGIS RAILوهي فرع من مجمع  EGISالذي تملكه بنسبة  77بالمائة شركة Caisse des
.dépôts et consignations
 شركة  SYSTRAوهي فرع مشترك لك ّل من  SNCFو  RATPحيث لك ّل منهما  84بالمائة من رأسمال
.SYSTRA
ّ
بالخطين الجديدين وفي ال ّتنسيق بين مختلف
تساهم هاتان الشركتان الهندسيتان بشكل نشط في الدّراسات المتعلّقة
األطراف المكلّفة بتنفيذ المشروع.
 الشركة الثالثة هي  ALSTOMالتي اضطلعت بدور ها ّم في المرحلة األولى من مشروع القطار الخفيف
وشاركت في طلب العروض الخاص بالمرحلة الثانية منه.
تقول ماريز ارتيغلو ،الرّئيسة المساعدة للرّابطة الفرنسيّة لحقوق االنسان والفدراليّة الدّوليّة لحقوق االنسان (:)FIDH
" ّ
تمثل مشاركة فرعين لمؤسّسات عموميّة و Alstomأمرا فاضحا خاصّة أنّ تلك الشركات تخضع للقانون المتعلّق بواجب
تو ّخي العناية الضروريّة بحقوق االنسان ،والتزمت باحترام حقوق االنسان من خالل توقيعها على »االتفاق العالمي لألمم
ضم إليها بعدم التورّط في االنتهاكات
المتحدة« وليس لتلك ال ّنصوص أيّ صبغة اختياريّة بل هي ملزمة لألطراف التي تن ّ
الجسيمة للقانون الدّولي".
تتح ّمل الحكومة الفرنس ّية مسؤول ّية مضاعفة:
في إطار إلتزاماتها بموجب القانون الدولي بالواجب "في الحماية من انتهاكات األطراف الثالثة لحقوق اإلنسان"،
المتم ّثل هنا في الشركات المعن ّية،
سسات العموم ّية الثالث التي تملك أغلب ّية أسهم الشركتين المعن ّيتين.
لكونها تشرف على المؤ ّ
يقول برتران هابلبرن ،رئيس جمعيّة ال ّتضامن الفرنسيّة الفلسطينيّة (" :)AFPSكيف لنا أن نفسّر تقاعس الحكومة إزاء
مشاركة كيانات من القطاع العام في االستيطان اإلسرائيلي غير ال ّ
شرعي بينما من جانب آخر تشجبه الحكومة الفرنسية
مرارا وتكرارا؟ لقد حان الوقت لالنتقال من األقوال إلى األفعال".
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جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية ،والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل ،والكنفدرالية العامة للعمل ،والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان،
ومؤسسة الحق ،والرابطة الفرنسية لحقوق اإلنسان ،واالتحاد النقابي  ،Solidairesوشبكة المنظمات الفرنسية من أجل فلسطين.
1

تنزيل تقرير "القطار الخفيف في القدس :شركات فرنسيّة تساهم في االستيطان اإلسرائيلي في األرض الفلسطينيّة
المحتلّة"
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