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 ،في االنتھاكات بدقّةالعالم. نحقق  جمیع أنحاء في اإلنسانحقوق  نعدافع ھیومن رايتس ووتش تُ 
الحقائق على نطاق واسع، ونضغط على أصحاب السلطة الحترام الحقوق وضمان العدالة.  نعرضو

كرامة اإلنسان  لدعم ةكجزء من حركة حیويتعمل ، وھیومن رايتس ووتش منظمة دولیة مستقلة
  حقوق اإلنسان للجمیع. قضیة وتعزيز

 
دولة، ومكاتب في أمستردام،  40ھیومن رايتس ووتش منظمة دولیة لھا عاملین في أكثر من 

س، ولوس أنجلولندن، و، جوھانسبرغوغوما، وجنیف، وشیكاغو، وبروكسل، وبرلین، وبیروت، و
 ،واشنطنو تونس،وتورنتو، وطوكیو، وسكو، یسان فرانسوباريس، ونیويورك، ونیروبي، وموسكو، و

 وزيورخ.
 
 https://www.hrw.org/ar من المعلومات، ُيرجى زيارة:لمزيد  
 
 

ويتركز عمله بمراقبة، بحث ونشر حقائق وتقارير  2012"كِِرم ناڤوت" ھو جسم مدني ُأِسَس سنة 
لیة في الضفة الغربیة. غالبیة العمل الذي تتعلق بسیاسة االستیطان وسیاسة األراضي االسرائی

 من مساحة الضفة الغربیة. في المئة 61والتي ُتشكل  Cتجريه الُمنظمة يتم في مناطق 
 

تجري "ِكِرم ناڤوت" بحث فريد واألَول من نوعِه لھدف َھْز ُأسس سیاسة سرقة األراضي التي تقوم 
 بھا دولة اسرائیل في الضفة الغربیة. 

 
لتي اربیة (ولیس فقط مناطق ُمعینة)، ث إِلى ظواھر وزوايا تُخص كل مساحة الضفة الغيتطرق البح

لم يتم النظر والبحث الكافي لھا حتى الیوم. ھدفنا ھو إِعالم الجمھور العام في اسرائیل، الضفة 
 ذا الیوم.وموضعیة التي لم يتم كشفھا حتى ھالغربیة والعالم كله عن حقائق جديدة 

 
 https://www.keremnavot.org/arabicلمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة: 
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 لخصم
 

في قرية عین جِده ه قطعة أرض عن وأعمام لماضي، ورث والد عوني شعیبثالثینات القرن ا في
يبرود الفلسطینیة، شمال شرق رام هللا، في الضفة الغربیة المحتلة. كانوا يزرعون األرض قمحا 

، بدأ المستوطنون اإلسرائیلیون 1975صا، ويستخدمونھا للترويح عن النفس. لكن في وشعیرا وحمّ 
 باالستیالء على جزء من األراضي الزراعیة في عین يبرود، وأنشأوا مستوطنة عوفرا.

 
 المستوطنات غیر قانونیة بموجب القانون اإلنساني الدولي، وُيعتبر نقل المدنیین التابعینُتعتبر 

إلى األراضي المحتلة جريمة حرب بموجب "نظام روما األساسي" المنشئ لـ  للقوة المحتلة
القسري.  النزوحبالحماية القانونیة من  "المحكمة الجنائیة الدولیة"، ويتمتع فلسطینیو الضفة الغربیة

ن الوصول إلى مولكن، على امتداد السنوات، منعت السلطات اإلسرائیلیة سكان عین يبرود 
ب وعائلته زراعة أي وسع شعیفي یة وسمحت للمستوطنین بتوسیع عوفرا. لم يعد أراضیھم الزراع

 .أرضھمشيء أو حتى زيارة قطعة 
 

عندما علم أن مستوطنین بنوا منزال على قطعة األرض، ويؤجرونه للزائرين  شعیب ، تفاجأ2018في 
عقارات  Booking.com. كما تعرض شركة للسفرياتالعالمیة  Airbnbعبر منصّة ُتديرھا شركة 

 لإليجار في عوفرا، فوق أراض فلسطینیة خاصة.
 

واالنتفاع  منزل فوقھافي بناء  حرمانه من الحقممنوع من الوصول إلى أرضه، ناھیك عن شعیب 
ألن حاملي بطاقات الھوية الفلسطینیة ال ُيسمح لھم بدخول المستوطنات إال إذا كانوا  ،من إيجاره

بالبقاء في  لي بطاقات الھوية الفلسطینیةمحاعماال ويحملون تصاريح خاصة. كما ال ُيسمح للسیاح 
بینما ُيسمح  ،ر في المستوطناتأو أي عقارات أخرى لالستئجاشعیب على أرض  ُبنيالمنزل الذي 

يحمل الجنسیة األمريكیة أيضا، إال أنه ال يستطیع شعیب بذلك لإلسرائیلیین واألجانب. ورغم أن 
في سجل السكان أدرجته رائیل ألن إس –فا للمواطنین األمريكیین اآلخرين خال –دخول عوفرا 

ئجار العقار الذي ُبني على أرض است Airbnbوھكذا ُتسّھل الفلسطینیین الذي تحتفظ به لديھا. 
يستطیع إذ  عقار في المستوطنات، في ظروف تتسم بتمییز متأصل: 100یب، وأكثر من شع

 .العقارات بینما ُيحرم الفلسطینیون من ذلك ئیلیون واألجانب دفع المال الستئجاراإلسرا
 

عشرات العقارات في مستوطنات  Booking.comو Airbnb شركتا  یف تعرضھذا التقرير كق يوثّ 
طنات ون اإلنساني الدولي، تعتبر المستو. بموجب القانوُتسھل تأجیرھاالمحتلة  الضفة الغربیة

 علیھا. يتسببُبنیت غیر قانونیة بصرف النظر عن وضع األرض التي  المدنیة في األراضي المحتلة
ل منعھم من موجود عقارات في المستوطنات في انتھاكات خطیرة لحقوق الفلسطینیین، بما يش

القیود المفروضة على  ھذه الوصول إلى األراضي الخاصة القريبة منھم وتقیید حركتھم. كما تتسبب
افظة على العائلة. وما ل على خدمات التعلیم والصحة والمحالتنقل في تقیید حقھم في الحصو

ین مبنیة على أراض تعترف السلطات عأن بعض العقارات الُمدرجة على الموق وھة يزيد الطین بلّ 
تعرض Airbnb  معرفته بأنّ ن من الوصول إلیھا. بعد فلسطینیین ممنوعیلة بأنھا  ملك اإلسرائیلی

 لـ "ھیومن رايتس ووتش": "أن يحتّل أحدھم أرضك، فذلك غیرشعیب ال عقارا ُبني على أرضه، ق
 لیجني منه األرباح، فذلك الظلم بعینه". ويؤّجرهقانوني. أما أن يبني أحدھم منزال على أرضك 

 
جعل مستوطنات الضفة الغربیة  في Booking.com و Airbnbُيساعد النشاط التجاري الذي تقوم به 

نقل مواطنیھا إلیھا بشكل غیر في مستدامة، فتساعد إسرائیل تصبح مربحة أكثر، وبالتالي 
لّل ضل إسرائیل، فتُ خقانوني. وفي الكثیر من الحاالت، تعرض الشركتان العقارات على أنھا دا

 الزائرين بشأن المكان الذي سیقیمون فیه وُتخفي عنھم حقیقة أن أموالھم تفید االستیطان. ولذلك
في "إسرائیل"  إقامة أماكنفي حجز  Booking.com و Airbnbقد يجد السیاح الذين يعتمدون على 

 أنفسھم يقضون عطلتھم في مستوطنة غیر قانونیة بالضفة الغربیة.
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في مستوطنات إسرائیلیة  قعوي Airbnbارا معروضا على عق 139ھذا التقرير معلومات حول يقّدم 
 2018مارس/آذار  22لشرقیة، في أوقات مختلفة بین القدس اباستثناء في الضفة الغربیة المحتلة، 

منھا  5 ،2018حتى يولیو/تموز  Booking.comعقارا معروضا على موقع  26، و2018تموز /يولیو 6و 
 17ھذه العقارات، ومنھا  لتقرير وضع األراضي التي تقع علیھافي كال الموقعین. كما ُيحلّل امعروضة 

ولكن تم  ،ملكیة خاصة للفلسطینیین اسرائیلیة بأنھاإل عقارا مبنیا على أراض تعترف السلطات
عقارا آخر في أراض أعلنتھا  65الء علیھا لُتستخدم حصرا من قبل المستوطنین. كما يوجد یاالست

السلطات ال تكتفي  إسرائیل أراض عامة عبر آلیة تشمل في الغالب أراض فلسطینیة خاصة. 
الضفة الغربیة على المدنیین اإلسرائیلیین، وفي ذلك في األراضي "العامة"  بتوزيع اإلسرائیلیة

میز ضّد الفلسطینیین، حیث تخصص بطريقة تُ  وإنما تفعل ذلكانتھاك للقانون اإلنساني الدولي، 
 للفلسطینیین. فقط بالمئة 0.25إلسرائیلیین وللمدنیین ل ةوزّعالمة من األراضي بالمئ 99.75

 
نیت علیھا بعض العقارات. لم يوافق ن يملكون أراض بُ ییفلسطین من التقرير أيضا معلومات قدمي

وال يستطیعون  أصحاب ھذه األراضي على استخدامھا لبناء عقارات لإليجار، وال يتقاسمون أرباحھا
 خاصة بھم ھناك ناھیك عن بناء عقاراتحتى البقاء في المنازل التي تؤجر على أراضیھم، 

 .وتأجیرھا
 

في جوھرھا التمییز الذي تقبل التي  Airbnbشركة سیاسة عدم التمییز الخاصة بيحلل التقرير كما 
بشكل واضح تمارسه السلطات اإلسرائیلیة في مستوطنات الضفة الغربیة. تسمح ھذه السیاسة 

خارج الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي، خالفا للمسؤولیات الحقوقیة الواجبة مناطق بالتمییز في 
"مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان"،  بموجب Airbnbعلى 

المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة ھي  االندماج وعدم التمییز.مراعاة والتزامھا الُمعلن ب
الذي ُيسمح فیه  ِكِرم ناڤوتھیومن رايتس ووتش والذي وجدته  في العالم المثال الوحید
تمییز تجاه النزالء على أساس بالبموجب القانون  Airbnbلكي العقار قید التأجیر لدى لمضیفي/ما

 األصل القومي أو العرقي.
 

في مستوطنات إسرائیلیة   Booking.comو Airbnb تتّم عبرالتقرير أيضا بعض اإليجارات التي يوثق 
عرض إيجار في القدس الشرقیة ھناك في القدس الشرقیة. حتى وقت قريب، كان  غیر قانونیة

ن نفس العرض، وقت نشره، معلومات م النزالء يأنه "ال يوجد عرب في المنطقة". كما تضمّ ُيعلِ 
 ة، أي أنھا داخل إسرائیل.غربیللنزالء بأن الشقة موجودة في القدس المضلّلة 
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أن المستوطنات  كِِرم ناڤوت، وجدت ھیومن رايتس ووتش وینإلى أبحاث وتوثیق مستفیضاستنادا 
تساھم بطبیعتھا في انتھاكات خطیرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي. 

 Airbnbمثل  المستوطنات أو معھا،ال تستطیع الشركات التي تتعاطى نشاطا تجاريا في 
الء علیھا یستتخفیف ھذه االنتھاكات أو تجنبھا ألن نشاطاتھا تتم في أراض تم اال ، Booking.comو

بصفتھا قوّة احتالل.  إسرائیلبطريقة غیر قانونیة، في ظروف تمییزية، وفي انتھاك خطیر اللتزامات 
حتى مع افتراض حسن النیة، ال تستطیع ھذه الشركات وال مستأجري العقارات تخفیف أو "إصالح" 

العسكرية التمییزية االنتھاكات التي تساھم فیھا المستوطنات، وال يستطیعون تجنب التشريعات 
 التي تحول فعلیا دون إيجار العقارات للفلسطینیین المقیمین في الضفة الغربیة.

 
، وغیرھا من  Booking.comو Airbnbوفاء أن  كِِرم ناڤوتوتعتقد ھیومن رايتس ووتش ولذلك 

أي نشاط عن القیام بالتوقف الشركات التجارية، بالتزاماتھا في مجال حقوق اإلنسان يفرض علیھا 
يعني التوقف عن عرض عقارات في مستوطنات ما تجاري في المستوطنات اإلسرائیلیة ومعھا. 

ھیومن رايتس ووتش بحسب وجھة نظر  ھذه األنشطةالضفة الغربیة أو تسھیل استئجارھا ألن 
 تساھم بطبیعتھا في حصول انتھاكات خطیرة. كِِرم ناڤوتو
 

إدعاءات رفض فیھا  ,ومن رايتس ووتشمقابلة ھاتفیة مع ھیعلى إجراء  Airbnb أحد ُمضیفي وافق
. كما أصحاب األراضین الفلسطینیین من الوصول إلیھاأن يكون ھو أو المستوطنون اآلخرون يمنعون 

أجرى مضیف آخر مقابلة مباشرة مع باحث ھیومن رايتس ووتش الذي أقام في منزله المستأجر، 
 قیة ردودا كتابیة. سنعرض ھذه الردود بالتفصیل في ھذا التقرير.وقّدم مضیف من القدس الشر

 تاجتماع بتقنیة الفیديو مع ھیومن رايتس ووتش بغرض مناقشة ھذا التقرير، قالت مارغريفي 
، إن الشركة ال ُتحّمل المضیفین Airbnbريتشاردسون، مديرة فريق السیاسة العالمیة في 

األخطاء الواردة في تسمیات  وبخصوص. لسلطات الحكومیةمسؤولیة تقیید الوصول الذي تفرضه ا

 
في مستوطنة نوفي برات اإلسرائیلیة في الضفة  Airbnb صورة من داخل عقار معروض على

 خاص 2016 ©الغربیة المحتلة. 
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على إصالح العروض التي تتضمن أخطاء، ولكن الشركة  تعمل Airbnbالمواقع الجغرافیة، قالت إن 
شر تقییم عقب اإلقامة أو بتنبیه عبر نتعتمد أساسا على الزبائن في تحديد ھذه األخطاء، سواء 

 الضفة الغربیة، قالتالخاص ب سیاقالالشركة مباشرة عبر االتصال بخدمة الزبائن. وفي ما يتعلق ب
اإلعالن عن المضیفین في المستوطنات اإلسرائیلیة  فرض علىال ت Airbnbريتشاردسون إن 

فلسطینیین ألن تقیید دخول الفلسطینیین إلى المستوطنات تفرضه السلطات استقبال ال رفضھم
اإلسرائیلیة، ولیس المضیفین. قارنت ريتشاردسون ھذا الوضع برفض حكومة ما منح تأشیرة لزبون 

 .Airbnbدى معیّن ل
 

كتابیا لـ ھیومن رايتس ووتش، تم تضمینه في ھذا التقرير، قالت فیه إنھا ردا  Booking.comقّدمت 
تتیح عقارات لإليجار.  منصّةفقط تعمل كوكالة سفر أو سیاحة، بل تدير  ال تشتري أو تبیع الغرف وال

نات طساھم في الحفاظ على المستوافق تخدمة أو مر توفیر كما قالت إن ھذا النشاط ال ُيعتبر
 ووجودھا.

 
 الحصول علىحتاجون إلى ي والاألراضي الفلسطینیة المحتلة  فيالفلسطینیون لیسوا أجانب 

قوانین ُوضعت الذين  المحلیون، بل ھم السكان إلى الخارجافرون مسأنھم  لو كماتأشیرة سفر 
. ولكن بدل ذلك، يجد الفلسطینیون أنفسھم مھّجرين ورفاھیتھم اية مصالحھماالحتالل لحم
 كِِرم ناڤوتو. تعتقد ھیومن رايتس ووتش العواملمییز الناتج عن االستیطان، وغیره من وخاضعین للت

يجار العقارات تدعم طنات عبر مساعدتھا في إأن المساھمة في االستدامة المالیة للمستو
 بأنھا شرعیة، وھي غیر ذلك.تعزيز التصوّر استمرار المستوطنات ووجودھا وتساھم في 

 
النشاط التجاري وحقوق اإلنسان، تتحمل الشركات  األمم المتحدة التوجیھیة بشأنبموجب مبادئ 

في الحاالت  التجارية مسؤولیة االمتناع عن االسھام في االنتھاكات الخطیرة، حتى وإن كان ذلك
تجارية في مناطق أو سیاقات معینة. تعتقد ھیومن رايتس ووتش ال تھاأنشط القصوى يعني وقف

ن انتھاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي متفشیة بشكل أ كِِرم ناڤوتو
لكي يلتزمان  Booking.com و Airbnbإلى درجة أن  واسع في المستوطنات اإلسرائیلیة

  عن نشر أي عروض لعقارات ھناك.  التوقف بمسؤولیاتھما في مجال حقوق اإلنسان، علیھما 
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 التوصیات
  

  Booking.comو  Airbnb إلى
خدمات في أو تقديم اللتزامات الدولیة في مجال حقوق اإلنسان، يجب الكف عن احتراما ل •

إلى المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة، بما يشمل عرض أي عقارات ھناك أو 
 تسھیل إيجار عقارات في المستوطنات.

قة مع مبادئ متفأنشطة تجارية في األراضي المحتلة تكون إجراء سیاسة خاصة ب وضع •
األمم المتحدة التوجیھیة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. يجب أن تعالج ھذه 

السیاسة خطر االسھام في االنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي 
ي للمدنیین إلى األراضي المحتلة من قبل أو االستفادة منھا، بما يشمل النقل غیر القانون

 قوة االحتالل.
منع جمیع الُمضیفین من التمییز ضّد الزبائن على أساس األصل القومي أو النوع  •

االجتماعي أو التوجه الجنسي أو الوضع االجتماعي أو الدين أو العرق، واستثناء السماح 
 زبائن من الجنس اآلخر. ستقبالا للمضیفین الذين يتقاسمون فضاءاتھم مع الزبائن برفض

 

 Airbnbإلى 
المسؤولیات المضّمنة في مبادئ األعمال  قة معمتفتغییر سیاسة عدم التمییز بما يجعلھا  •

التجارية وحقوق اإلنسان، بما في ذلك إلغاء االستثناء المتعلق بالسماح للمضیفین خارج 
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي بالتمییز ضّد الزبائن على أساس األصل القومي، النوع 

 الوضع االجتماعي. وأاالجتماعي، التوجه الجنسي 
 

 الحكومة اإلسرائیلیةإلى 
 .تفكیك جمیع المستوطنات اإلسرائیلیة المدنیة في الضفة الغربیة •
زدوج الذي يمیّز ضّد فلسطینیي الضفة الغربیة لصالح مفي انتظار ذلك، إلغاء النظام ال •

المستوطنین اإلسرائیلیین، بما يشمل مجاالت البناء ومنح التصاريح، تصاريح استصالح 
 وارد والوصول إلیھا، وغیرھا من مجاالت االنتھاك المنھجي لحقوقھم.الم توزيعاألراضي، 

 

 إلى مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان
 دراجھما فيإ لتحديد ما إذا كانا يستحقان Booking.comو  Airbnbسلوك في تدقیق النظر  •

تساعد  التي بیانات التي تعدھا المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان حول الشركاتالقاعدة 
من بناء وتطوير المستوطنات  بشكل مباشر أو غیر مباشر أو تسّھل أو تجني أرباحاً 

 اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة.
نشر قاعدة البیانات الخاصة بھذه الشركات في أقرب وقت ممكن إلعالم الرأي العام  •

 بأنشطتھا في المستوطنات.
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 التقرير منھجیة
 
 ،على االنترنت Booking.com و Airbnbنشرتھا  اعروض ِكِرم ناڤوتوووتش  رايتساجعت ھیومن ر

نفس العقارات على وقامت في أغلب الحاالت بالتحقق من موقعھا من خالل التدقیق في عروض ل
في زيارات میدانیة للمواقع قامت خاللھا بمقارنة الصور مع العقارات  أخرى،إلكترونیة مواقع 

المضیفین. واعتمادا  لطرح أسئلة علىااللكترونیة  Airbnb رض، وباستخدام منصةالموجودة على األ
"، فرع اإلسرائیلیةمن "اإلدارة المدنیة  كِِرم ناڤوتعلى معطیات عن وضع األرض حصلت علیھا 

ِكِرم وحّددت ھیومن رايتس ووتش  في الضفة الغربیة،یین الجیش اإلسرائیلي المعني بشؤون المدن
أصحاب وضع األراضي التي تقع علیھا أغلب العقارات، وفي بعض الحاالت اتصلت المنظمتان ب ناڤوت

عقارات  3 كِِرم ناڤوتومعھم مقابالت. زارت ھیومن رايتس ووتش  األراضي الفلسطینیین وأجرت
الفلسطینیة المحلیة،  صادرة عن السلطات أراضي ، وراجعت سجالتAirbnbمعروضة على 

 7ومقابالت مع مسؤولین في القرى  5وسافرت إلى قرى فلسطینیة قريبة من العقارات وأجرت 
بعض أصحاب األرض إخفاء طلب انُتزعت منھم أراض لصالح المستوطنات. سكان مقابالت مع 
التعرض إلى  خشیة خاصة بأراضیھمبوثائق تزويدنا الكثیر منھم اجراء مقابالت أو رفض ھوياتھم، و

وخشیة استخدام المعلومات المتعلقة بأراضیھم إلبرام  ،انتقام محتمل من السلطات اإلسرائیلیة
 في األراضي الواقعة داخل المستوطنات. ةشائع ةمشكل يعقود شراء وھمیة، وھ

 
" 2017لعام  Booking.comو"تقرير تأثیر   Airbnbراجعت المنظمتان سیاسة عدم التمییز الخاصة ب

)Booking.com’s 2017 Impact Report( عقاراتھم  وراسلتا الشركتین والمضیفین الذين تناولنا
إلى قّدم باحثون من ھیومن رايتس ووتش النتائج األولیة للتقرير  .بالنقاش في ھذا التقريرتحديداً 

أغسطس/آب  20 في اجتماع بتقنیة الفیديو يوم Airbnb لدىممثلي فريق السیاسة العالمیة 
أجابت ئلة الكتابیة. ة من األسعلى النتائج وعلى مجموع فیه أعضاء من ذلك الفريق، ردّ 2018

Booking.com لقد  مكتوب، تم تضمینه في ھذا التقرير.بیان ضا على مجموعة من األسئلة في أي
 حق.أدرجنا الردود التي تلقیناھا في التقرير وقمنا بطباعتھا كاملة في المال

 
الخاصة  اإللكترونیة مضیفین عبر منصة التراسل 6ما التمست المنظمتان تعلیقات وردود من ك

وآخر في  من ھؤالء لم يردّوا، بینما ردّ مضیفان في عقار في القدس الشرقیة Airbnb .4ب
منھا في ھذا التقرير. طلبت المنظمتان بشكل منفصل مقتطفات  برسائل تم تضمین میھاشموناي
تھا عنه على دموقع تخییم انبالیم، باستخدام معلومات اتصال وج مضیف سابع، منردودا من 

منھا في ھذا التقرير. وأجرت ھیومن مقتطفات قابلة عبر الھاتف، وتم تضمین ماالنترنت، وأجرت معه 
رايتس ووتش مقابلة مباشرة مع مضیف ثامن، بعد االلتقاء به أثناء إقامة في العقار المستأجر 

 على مضیفین 4 من وردود تعلیقات أيضا ووتش رايتس ھیومن التمست المقابلة له. وشرح سبب
Booking.com، منھم أحدا يرد لم ولكن. 

 
 المسؤول االسرائیلي الجیش من فرع ,ھیومن رايتس ووتش اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیةراسلت 

رة في التقرير، لطلب معلومات عن وضع قطع األرض المذكو ,الغربیة الضفة في المدنیة الشؤون عن
 ردّ حتى كتابة ھذا التقرير. ولكنھا لم تتلق أي

 
جمیع األشخاص الذين أجريت معھم مقابالت وافقوا علیھا بكل حرية. كما شرحت ھیومن رايتس 

لھم أي  الھم الغرض من المقابالت وكیف سیتم استخدام المعلومات، ولم تقّدم ِكِرم ناڤوتوووتش 
 قابل مالي.م
 
   . علیھا تنطبق قد التحلیالت بعض أن رغم الجوالن، مرتفعات التقرير نطاق يشمل ال
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 .Iالمستوطنات في لإليجار المعروضة العقارات 
 اإلسرائیلیة

 

 خلفیةال
لیة للمستوطنین الیھود ويفرض یلة تفضمتعتمد إسرائیل نظاما مزدوجا في الضفة الغربیة يوفر معا

الحاالت  من عديدالوفي  –توفر إسرائیل للمستوطنین فمن جھة، ظروفا قاسیة على الفلسطینیین. 
والحوافز المالیة لتشجیع  ،والموارد ،المیاه شبكاتو ،األرض –للشركات التجارية في المستوطنات 

ھّجر الفلسطینیین تُ و ، تصادر إسرائیل األراضي الفلسطینیة،أخرى ومن جھةٍ المستوطنات. نمو 
ربیة الخاضعة تمنعھم من البناء في جمیع أراضي الضفة الغوتقیّد حريّتھم في التنقل، وقسرا، 

 1ء والكھرباء.ض قیودا مشددة على وصولھم إلى المابالمئة منھا، وتفر 1لسلطتھا اإلدارية باستثناء 
بمثابة نقل تعسفي للسكان الخاضعین لالحتالل، وھو انتھاك أحیاناً ون تأثیر ھذه السیاسات يكو

یعون بناء منزل أو كسب للقانون اإلنساني الدولي، ألن العديد من الفلسطینیین الذين ال يستط
إلى  كلیا  النزوحالرزق ُيجبرون فعلیا على االنتقال إلى أراض خاضعة إلدارة السلطة الفلسطینیة أو 

 2خارج الضفة الغربیة.
 

أن تسھیل االستیطان واألعمال التجارية في المستوطنات  كِِرم ناڤوتوھیومن رايتس ووتش تعتقد 
يساھم في النظام التمییزي الذي تعتمده إسرائیل لصالح المستوطنات. كما يساعد النشاط 

أنھا شرعیة، ويسمح تحقیق استدامتھا االقتصادية، ويغذي االعتقاد بفي التجاري في المستوطنات 
في الضفة الغربیة وجودھم اإلسرائیلیین الذين يتسبب جعلھا جذابة للمستوطنین لھا بالتوسع وي

 في وقوع االنتھاكات المذكورة أعاله.
 

من مساھمة الشركات التجارية في النھب  محّددة ما يتعلق بإيجار العقارات، ھناك مخاوففي 
من قبل سلطة االحتالل عبر الكائنة في االراضي المحتلة واالستیالء على الممتلكات الخاصة 

الممتلكات على أراض خاصة  ، الحتمال وجود ھذهأو خاصة دام القوة لتحقیق أرباح شخصیةاستخ
 3استولت علیھا إسرائیل بطريقة غیر شرعیة، كما ھو موضح أدناه.

 
Airbnb 
Airbnb  عقارات لإليجار لفترات قصیرة، تشمل منازل وشقق وغرف في تعرض ھي منصة عالمیة

رسوما على المضیفین  Airbnb، تفرض موقعھا اإللكترونيمنازل. بحسب االرشادات المتوفرة على 
واستنادا إلى عینة من االستطالعات  4ئة من مبلغ اإليجار الذي يدفعه الضیوف،بالم 5و 3بین تتراوح 

 18و 12اوح على ما يبدو بین تتر مباشرة التي تأخذھا من الضیوفبشأن الموقع، فإن الرسوم ال
إلى أنه يعرض عقارات في جمیع أنحاء العالم  Airbnbئة من سعر اإليجار. تشیر مراجعة موقع المب

تقريبا، باستثناء المناطق الخاضعة لعقوبات أمريكیة أو دولیة، مثل القرم، إيران، كوريا الشمالیة، 

                                            
كیف تسھم األعمال التجارية بالمستوطنات في انتھاك إسرائیل ، تجارة االحتالل: ھیومن رايتس ووتش 1

 . https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401، 2016، يناير/كانون الثاني لحقوق الفلسطینیین
انفصال وانعدام المساواة، معاملة إسرائیل التمییزية في األراضي الفلسطینیة ھیومن رايتس ووتش،   2

 . 40-35ص -، صhttps://www.hrw.org/ar/report/2010/12/19/256166، 2010األول ، ديسمبر/كانون المحتلة
3  Business and International Humanitarian Law: An Introduction to the “International Committee of the Red Cross, 

Rights and Obligations of Business Enterprises under International Humanitarian Law,https://shop.icrc.org/les-
entreprises-et-le-droit-international-humanitaire-introduction-aux-droits-et-obligations-des-entreprises-au-regard-du-droit-

international-humanitaire-2574.html ) 2018)أكتوبر/تشرين األول  28تم االطالع في. 
تم االطالع في (، Airbnb ،https://www.airbnb.com/b/financials?newTab=trueانظر موقع  4

 . )2018يولیو/تموز  20

https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401
https://www.hrw.org/ar/report/2010/12/19/256166
https://shop.icrc.org/les-entreprises-et-le-droit-international-humanitaire-introduction-aux-droits-et-obligations-des-entreprises-au-regard-du-droit-international-humanitaire-2574.html
https://shop.icrc.org/les-entreprises-et-le-droit-international-humanitaire-introduction-aux-droits-et-obligations-des-entreprises-au-regard-du-droit-international-humanitaire-2574.html
https://shop.icrc.org/les-entreprises-et-le-droit-international-humanitaire-introduction-aux-droits-et-obligations-des-entreprises-au-regard-du-droit-international-humanitaire-2574.html
https://www.airbnb.com/b/financials?newTab=true
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ن يتناولھما ھذا يبدو. بالنسبة إلى الشركتین اللتیتوجد فیھا أي عروض على ما وسوريا، التي ال 
الضفة الغربیة بینما تركز  اإلسرائیلیّة في مستوطناتالبشكل أكبر في  Airbnbالتقرير، تنشط 
Booking.com التي يوجد األقل انتشارا في المستوطنات، و الصغیرة على اإلقامة في الفنادق
 ط في مناطق حضرية.القلیل منھا فق

 
رايتس ووتش  ، وجدت ھیومن2018يولیو/تموز  6إلى  2018مارس/آذار  22في الفترة الممتدة من 

دون من لعقارات في مستوطنات إسرائیلیة في الضفة الغربیة،  Airbnbعرضا على  139 وكِِرم ناڤوت
، أي خالل فترة كتابة التقرير نشطاعرضا  29: كان يوجد العروضالقدس الشرقیة. من مجموع ھذه 

أن يحجزا بناءاً  المحتملین ائنللزبالذي يمكن  الخاص بالعقارالجدول الزمني أنھا كانت متاحة على 
 يمكنھم إضافة. كما أن عدد العقارات الموجودة في المستوطنات غیر ثابت، ألن المضیفین علیه

لفترة على قائمة العقارات المعروضة في ا العاالطبحرية. ُيمكن  أو إزالتھا كما يحلو لھم العقارات
 ھنا. المعنیة في التقرير

 
 )2018مارس/آذار إلى يولیو/تموز (اعتبارا من  Airbnbالعقارات المعروضة على 

المستوطنة   
 اإلسرائیلیة

 الوصف يذكر ھل
 العقار أن

 في المعروض
 إسرائیل؟

 أن" الحي" يذكر ھل
  يقع المعروض العقار

 إسرائیل؟ في

 تاريخ العرض

 6/5/2018 ال ال ألفي منشیه 1
 6/5/2018 نعم ال ألفي منشیه 2
 6/5/2018 ال ال ألفي منشیه 3
 6/19/2018 ال ال علمون 4
 6/19/2018 نعم ال علمون 5
 6/26/2018 نعم نعم علمون 6
 6/19/2018 نعم ال ألون 7
 6/26/2018 ال ال ألون 8
 6/19/2018 ال ال ألون 9

 4/12/2018 نعم ال ألون شفوت 10
 4/12/2018 ال ال ألون شفوت 11
 4/9/2018 ال ال ألون شفوت 12
 4/12/2018 نعم ال ألون شفوت 13
 6/12/2018 نعم ال أرئیل 14
 6/12/2018 ال ال أرئیل 15
 6/12/2018 ال ال أرئیل 16
 6/28/2018 نعم ال أفنات 17
 6/5/2018 ال ال أفنات 18
 4/10/2018 نعم ال أفنات 19
 4/10/2018 ال ال أفنات 20
 6/5/2018 نعم ال أفنات 21
 6/28/2018 نعم ال أفنات 22
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المستوطنة  
 اإلسرائیلیة

 الوصف يذكر ھل
 العقار أن

 في المعروض
 إسرائیل؟

 أن" الحي" يذكر ھل
  يقع المعروض العقار

 إسرائیل؟ في

 تاريخ العرض

 6/28/2018 نعم ال أفنات 23
 6/5/2018 ال ال أفنات 24
 4/10/2018 ال ال أفنات 25
 4/23/2018 نعم ال بركان 26
 4/12/2018 نعم ال بات عین 27
 4/12/2018 نعم ال بات عین 28
 4/12/2018 نعم ال بات عین 29
 6/5/2018 ال ال بات عین 30
 6/26/2018 ال ال بیت إيل 31
 6/28/2018 ال ال حجايبیت  32
 4/23/2018 نعم ال شیلو 33
 6/26/2018 نعم ال دولف 34
 6/12/2018 نعم ال أفرات 35
 ُيدرج المضیف لكن ال، ال أفرات 36

 الوصف ضمن إسرائیل
6/12/2018 

 6/12/2018 ال ال أفرات 37

 6/12/2018 نعم ال أفرات 38
 6/12/2018 ال ال أفرات 39
 6/12/2018 ال ال العازار  40
 4/12/2018 ال ال عیلي 41
 4/12/2018 نعم ال عیلي 42
 6/26/2018 نعم ال إيتس افرايم 43
 6/26/2018 ال ال جڤع بنیامین 44
 6/26/2018 ال ال جڤع بنیامین 45
 وصف في لكن نعم، ال ھار أدار 46

 الجزء في ولیس الحي
 إن بي إير  تضعه الذي

  بي

6/26/2018 

 4/2/2018 ال ال ھار أدار 47
 6/26/2018 ال ال ھار أدار 48

 6/26/2018 ال ال ھار أدار 49
 6/26/2018 ال ال ھار أدار 50
 4/13/2018 ال ال ھار براخا 51
 4/13/2018 ال ال ھار براخا 52
 6/13/2018 ال ال ھشمونايیم 53
 6/26/2018 ال ال ھشمونايیم 54
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المستوطنة  
 اإلسرائیلیة

 الوصف يذكر ھل
 العقار أن

 في المعروض
 إسرائیل؟

 أن" الحي" يذكر ھل
  يقع المعروض العقار

 إسرائیل؟ في

 تاريخ العرض

 6/26/2018 ال نعم ھشمونايیم 55
 5/3/2018 نعم ال إيتمار 56
 المضیفون يقول لكن ال، ال كالیا 57

 في يعیشون إنھم
 " إسرائیل كالیا،"

6/5/2018 

 6/5/2018 نعم ال كالیا 58

 6/5/2018 نعم ال كالیا 59
 4/10/2018 نعم ال كرمي تسور 60
 4/30/2018 ال ال كرني شمرون 61
 6/12/2018 ال ال كرني شمرون 62
 6/27/2018 ال ال  كرني شمرون 63
 6/13/2018 ال ال كیدار 64
 6/19/2018 نعم ال كفار أدومیم 65
 3/22/2018 ال ال كفار أدومیم 66
 6/26/2018 ال ال كفار أدومیم 67
 6/27/2018 ال ال كفار أدومیم 68
 6/27/2018 نعم ال كفار أدومیم 69
 6/26/2018 ال ال كفار أدومیم 70
 6/19/2018 ال ال كفار أدومیم 71
 6/19/2018 ال ال كفار أدومیم 72
 6/26/2018 نعم ال كفار أدومیم 73
 6/19/2018 ال ال كفار أدومیم 74
 6/26/2018 ال ال كفار أدومیم 75
 6/19/2018 ال ال كفار أدومیم 76
 6/19/2018 ال ال كفار أدومیم 77
 6/19/2018 ال ال كفار أدومیم 78
 6/19/2018 ال ال كفار أدومیم 79
 6/19/2018 نعم نعم كفار أدومیم 80
 4/12/2018 نعم ال عتصیونكفار  81
البؤرة االستیطانیة  82

 خفات جلعاد
 6/5/2018 ال ال

البؤرة االستیطانیة  83
 شیلو / كیدا

 4/12/2018 نعم ال

 4/9/2018 ال ال كريات أربع 84
 4/4/2018 نعم ال كريات أربع 85

 4/12/2018 نعم ال كوخاف ھاشھار 86
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المستوطنة  
 اإلسرائیلیة

 الوصف يذكر ھل
 العقار أن

 في المعروض
 إسرائیل؟

 أن" الحي" يذكر ھل
  يقع المعروض العقار

 إسرائیل؟ في

 تاريخ العرض

 6/12/2018 ال ال كوخاف يعقوب 87
 5/23/2018 ال ال كوخاف يعقوب 88
 5/23/2018 نعم ال معالیه أدومیم 89
 6/13/2018 ال ال معالیه أدومیم 90
 5/23/2018 ال ال معالیه أدومیم 91
 5/23/2018 ال ال معالیه أدومیم 92
 5/23/2018 ال ال معالیه أدومیم 93
 5/22/2018 ال ال معالیه افرايم 94
 5/22/2018 ال ال معالیه لیفونا 95
 5/22/2018 نعم ال معالیه مخماس 96
 6/26/2018 ال ال متتیاھو 97
 4/30/2018 نعم ال میفو حورون 98
 7/6/2018 ال ال مجدال عوز 99

 4/20/2018 نعم ال متسبیه شالیم 100
 4/20/2018 نعم ال متسبیه يريحو 101
 4/20/2018 نعم ال متسبیه يريحو 102
 6/13/2018 ال ال متسبیه يريحو 103
 6/26/2018 ال ال متسبیه يريحو 104
 6/26/2018 ال ال متسبیه يريحو 105
 6/12/2018 ال ال متسبیه يريحو 106
 6/26/2018 ال ال موديعین عیلیت 107
 4/30/2018 ال ال موديعین عیلیت 108
نتیف ھجدود /  109

 جلجال
 4/20/2018 ال ال

 6/28/2018 ال ال نیفي دانیال 110
 4/30/2018 نعم ال نیفي دانیال 111
 6/26/2018 نعم نعم نیلي 112
 4/30/2018 نعم ال نیران 113
 6/19/2018 ال ال براتنوفي  114
 6/19/2018 نعم ال نوفي برات 115
 6/19/2018 نعم ال نوفي برات 116
 4/30/2018 نعم ال نوكديم 117
 4/23/2018 ال ال عوفرا 118
 4/23/2018 ال ال عوفرا 119
 4/23/2018 ال ال عوفرا 120
 6/28/2018 نعم ال اورانیت 121
 4/23/2018 نعم ال اورانیت 122
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المستوطنة  
 اإلسرائیلیة

 الوصف يذكر ھل
 العقار أن

 في المعروض
 إسرائیل؟

 أن" الحي" يذكر ھل
  يقع المعروض العقار

 إسرائیل؟ في

 تاريخ العرض

 4/23/2018 ال ال اورانیت 123
 4/23/2018 نعم نعم بتزأيل  124
 2/4/2018 ال ال بساغوت 125
 4/23/2018 نعم ال رحیلیم 126
 6/27/2018 ال ال رفافا  127
 5/23/2018 ال ال ريمونیم 128
 4/30/2018 ال نعم سدي بوعز  129
 4/23/2018 نعم ال شعاري تكفا 130
 االستیطانیة البؤرة 131

 ايش/  شیلو
 كوديش

 6/5/2018 نعم ال

 6/28/2018 ال ال تقوع 132
 6/28/2018 نعم ال تقوع 133
 4/4/2018 نعم ال تقوع 134
 4/23/2018 نعم ال تقوع 135

 4/23/2018 نعم ال تقوع 136
 4/20/2018 ال ال تقوع 137
 4/20/2018 نعم ال تقوع 138
 6/5/2018 ال ال تومر 139

 
 

بشكل  ةمعروض افي الضفة الغربیة لكنھ Airbnbعلى عقارا  61من بین ھذه العروض، كان ھناك 
عقارا موجودا في أراض تعترف السلطات اإلسرائیلیة بأنھا  15في إسرائیل. وھناك  اخاطئ على أنھ

عقارا موجودا في أراض أعلنتھا  65ملكیة خاصة للفلسطینیین، ولكنھا محظورة على مالكیھا، و
 5انونیة، وإسرائیل "أراضي الدولة"، التي يمكن أن تشمل أراض تم االستیالء علیھا بطريقة غیر ق

على أراض كانت  33على أراض تزعم السلطات اإلسرائیلیة أن أصحابھا الفلسطینیین باعوھا، و
 27، منھا 1967تديرھا السلطات األردنیة التي كانت تسیطر على الضفة الغربیة حتى يونیو/حزيران 

وصاية  وكانت تحت 1948على أراض اشتراھا يھود قبل حرب  6مسجلة كأراض عامة و على أراض
 للوقفما مملوكان السلطات األردنیة. وھناك أيضا عقاران إضافیان يحمالن صیغة الوقف، أي أنھ

من  وكِِرم ناڤوتمؤسسة تدير المواقع المقدسة. لم تتمكن ھیومن رايتس ووتش  اإلسالمي، وھي
 عقارا آخر. 19البت نھائیا في الوضع الخاص بـ 

 
Booking.com 

عرضا على موقع  26 ناڤوتوجدت ھیومن رايتس ووتش وكرم  ،2018يولیو/تموز  25في 
Booking.com  القدس الشرقیة. وكانت من دون في مستوطنات إسرائیلیة بالضفة الغربیة، لعقارات

من التأكد  ناڤوت. تمكنت ھیومن رايتس ووتش وكرم Airbnbمن ھذه العقارات معروضة أيضا على  5
عقارا على أراض أعلنتھا السلطات اإلسرائیلیة  16يوجد حالة، حیث كان  25من وضع األرض في 

تابعة للدولة، منھا مناطق كانت قد استولت علیھا سابقا ألغراض عسكرية ثم حولتھا إلى أراض 
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على أراض صادرتھا السلطات اإلسرائیلیة  - 6عوفراو 5في معالیه أدومیم –للدولة. كما يوجد عقاران 
من أجل "االستخدام العام"، لكنھا شیدت علیھا في ما بعد مستوطنات خاصة باإلسرائیلیین فقط. 

، ثم استحوذت علیھا 1967عقارات على أراض كانت تديرھا السلطات األردنیة قبل  7كما توجد 
جل الرسمي على أنھا أراضي الدولة وأراض سالسلطات اإلسرائیلیة، بما فیھا أراض مسجلة في ال

 .1948ھا يھود قبل كلكان يم
 

عقارات في المستوطنات اإلسرائیلیة، ولكن باستثناء القدس  أخرىسفريات كما تعرض شركات 
الشرقیة، فإن عروضھا كانت محدودة من حیث العدد. يبدو أن السبب في ذلك ھو أن ھذه 

لضیافة، التي يوجد القلیل منھا فقط في المستوطنات الشركات تعرض أساسا الفنادق ودور ا
اإلسرائیلیة خارج القدس الشرقیة. تقتصر أبحاث ھذا التقرير على الشركات التي توفر منصات 

 مباشرة للزبائن إليجار العقارات، وال تشمل مواقع المراجعة واإلحالة.
 
 

 )2018يولیو/تموز  (اعتبارا من Booking.comالعقارات المعروضة على 

المستوطنة   
 اإلسرائیلیة

 عنوان يشیر ھل
 المعروض العقار

 في أنه إلى
 مستوطنة
 إسرائیلیة؟

 يشیر ھل
 العقار عنوان

 إلى المعروض
 في أنه

 إسرائیل؟

 البلدة وضع األرض
 الفلسطینیة

 فیھا تقع التي
 األرض ھذه

 مصادرتھا تمت ال نعم الموج  1
 لالستخدام
 وُأعلنت العسكري

 في دولة أراضي
  الحق وقت

 النبي موسى 

أراضي اشتراھا  نعم ال بات عین  2
 .1948الیھود قبل 

 غیر محدد 

-بیت أريه 3
 عوفريم

أراضي مملوكة  نعم ال
 للدولة

 اللبن الغربي

أراضي مملوكة  نعم ال بیت حورون  4
 للدولة

 الجیب

مملوكة أراضي  نعم ال جفعات زئیف 5
 للدولة

 الجیب

 الجیب غیر محدد نعم ال جفعات زئیف 6

                                            
en173nrdvmym.html?aid=304142;label=g-lh-bm-https://www.booking.com/hotel/il/dyrh-معروض ھنا:  5

1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-
AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;atlas_src=sr_iw_btn;dist=0;group_adults=2;group_children

=0;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;type=total&   تمت مصادرته 2018ولیو/تموز ي 27(تم االطالع في ،(
لـ "االستخدام العام" من قبل السلطات اإلسرائیلیة في السبعینات، بحسب معلومات قدمتھا اإلدارة المدنیة 

اإلسرائیلیة لـ كرم ناڤوت. حاولت ھیومن رايتس ووتش االتصال بالمضیف لطلب تعلیق، لكن العقار لم يكن 
  يقبل الحجوزات وقت النشر. 

gb.html?aid=304142;label=gen173nr-prh.en-https://www.booking.com/hotel/il/qdm-لعرض، المتوفر ھنا: ذا اھ 6
1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-

AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&room1=A%2CA&sb_
price_type=total&type=total&  يقع على أرض صادرتھا السلطات األردنیة ألغراض عسكرية، 2018يولیو/تموز  27(تم االطالع في ،(

دمتھا اإلدارة المدنیة ، بحسب معلومات ق1977لكن المصادرة لم تتم. ثم صادرته السلطات اإلسرائیلیة لـ "االستخدام العام" في 
 لم يردّوا. ماإلسرائیلیة لـ كرم ناڤوت. طلبت ھیومن رايتس ووتش تعلیقا من المضیفین، لكنھ

https://www.booking.com/hotel/il/qdm-prh.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&room1=A%2CA&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/il/qdm-prh.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&room1=A%2CA&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/il/qdm-prh.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&room1=A%2CA&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/il/qdm-prh.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&room1=A%2CA&sb_price_type=total&type=total&
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المستوطنة  
 اإلسرائیلیة

 عنوان يشیر ھل
 المعروض العقار

 في أنه إلى
 مستوطنة
 إسرائیلیة؟

 يشیر ھل
 العقار عنوان

 إلى المعروض
 في أنه

 إسرائیل؟

 البلدة وضع األرض
 الفلسطینیة

 فیھا تقع التي
 األرض ھذه

أراضي مملوكة  نعم ال ھاد أدار  7
 للدولة

 بدو

 مصادرتھا تمت نعم ال ھار براخا  8
 لالستخدام
 وُأعلنت العسكري

 في دولة أراضي
 الحق وقت

 بورين

أراضي مملوكة  نعم ال ھشمونايیم 9
 للدولة

 نعلین

أراضي مملوكة  نعم ال ھشمونايیم 10
 للدولة

 نعلین

 مصادرتھا تمت ال نعم كالیا  11
 لالستخدام
 وُأعلنت العسكري

 في دولة أراضي
 الحق وقت

 عرب السواحرة

كارني  12
 شومرون 

 مصادرتھا تمت نعم ال
 لالستخدام
 وُأعلنت العسكري

 في دولة أراضي
 الحق وقت

 دير إستیا

 قبل دولة أراضي ال نعم كفار أدومیم 13
 1967 حزيران/يونیو

 عناتا

 قبل دولة أراضي ال نعم كفار أدومیم 14
 1967 حزيران/يونیو

 عناتا

 قبل دولة أراضي ال نعم كفار أدومیم 15
 1967 حزيران/يونیو

 عناتا

 قبل دولة أراضي ال نعم كفار أدومیم 16
 1967 حزيران/يونیو

 عناتا

 قبل دولة أراضي ال نعم كفار أدومیم 17
 1967 حزيران/يونیو

 عناتا

أراضي اشتراھا  نعم ال كفار عتصیون 18
 .1948الیھود قبل 

 بیت أمر 

أراضي مملوكة  نعم ال كوخاف يعقوب 19
 للدولة

 كفر عقب

أراضي مملوكة  نعم ال كوخاف يعقوب 20
 للدولة

 كفر عقب

تمت مصادرتھا  نعم ال معالیه أدومیم  21
 لالستخدام العام.

 العیزرية
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المستوطنة  
 اإلسرائیلیة

 عنوان يشیر ھل
 المعروض العقار

 في أنه إلى
 مستوطنة
 إسرائیلیة؟

 يشیر ھل
 العقار عنوان

 إلى المعروض
 في أنه

 إسرائیل؟

 البلدة وضع األرض
 الفلسطینیة

 فیھا تقع التي
 األرض ھذه

متسوك  22
 دراجوت

أراضي مملوكة  ال نعم
 للدولة

 عرب التعامرة

متسوك  23
 دراجوت

أراضي مملوكة  ال نعم
 للدولة

 التعامرةعرب 

تمت مصادرتھا  نعم ال عوفرا 24
 لالستخدام العام.

 عین يبرود

أراضي مملوكة  ال نعم رحیلیم  25
 للدولة

 الساوية 

أراضي مملوكة  ال نعم فیرد يريحو 26
 للدولة

 النبي موسى 

 

 التمییز
متوفرة  Booking.comو  Airbnbلمعروضة لإليجار على وجودة في المستوطنات وامالعقارات ال

المواطنون والمقیمون اإلسرائیلیون وحاملو تأشیرات الدخول  يستطیعللزبائن بظروف تمییزية. 
بینما ُيمنع فلسطینیو الضفة ,األشخاص من أصول يھودية دخول المستوطنات حتى اإلسرائیلیة و

 7الذين يحملون تصاريح خاصة.، باستثناء العمال )الملحقات الى انظر( الغربیة من ذلك بأمر عسكري
على أنھا ئة من الضفة الغربیة، لمبا 10ھذه األوامر العسكرية حدود المستوطنات، حوالي ُتبیّن 

مناطق عسكرية مغلقة، وُيحظر الدخول إلیھا باستثناء حاملي التصاريح الخاصة، لكنھا تعفي جمیع 
فلسطینیي الضفة الغربیة الذي  لك فإنّ الناس تقريبا من ھذه التصاريح، ما عدا الفلسطینیین. ولذ

يملكون األرض التي بنیت علیھا عقارات المستوطنات، واستولت السلطات اإلسرائیلیة على 
. Airbnbعلى حجزوا إقامتھم مسبقاً ن أراضیھم، ال يستطیعون البقاء في ھذه العقارات، حتى وإ

بوابة النقطة تفتیش عسكرية أو  ن إلىادوقینیین الذين ال يحملون تصريحا يُ يحصل ذلك ألن الفلسط
منیة في المستوطنة. ھذا التمییز القائم على توفیر امتیازات للمستوطنین اإلسرائیلیین األ
 وجودين بطريقة غیر مشروعة في الضفة الغربیة على حساب الفلسطینیین المؤھلین لحمايةمال

ستوطنات. والطريقة خاصة في ظل االحتالل، متأصل في اإلطار القانوني الخاص بالم قانونیة
والمستضیفون تجنب تأجیر عقارات  Booking.comو  Airbnbستطیع من خاللھا الوحیدة التي ت

 المستوطنات. في بطريقة تمییزية ھي التوقف عن عرض عقارات
 

ز"، في ما بات ُيعرف بـ "نیفي إير 2018في  Airbnbواحد من العقارات المعروضة لإليجار على يقع 
شرق  مستوطنون على قمة تلّة قرب مستوطنة معالیه مخماسال اأنشأھ ةاستیطانی بؤرة وھي

حاول المستوطنون االستیطان في المنطقة  عندمارام هللا. بحسب المجلس المحلي لالستیطان، 
عائلة  21لكنھم حاولوا مجددا، فتمكنت نقلھم الجیش اإلسرائیلي من ھناك. ، 1999رة في مألول 

لم تقم السلطات اإلسرائیلیة  8يھودية من االستیطان بموافقة ضمنیة من الجیش اإلسرائیلي.
تابعة لقرية مخماس الزراعیة لا يراضاألمن  ااألرض التي تشكل جزء الستیالء علىل سميبإجراء ر

                                            
7“Order Concerning Security Directives (Judea and Samaria) (in Hebrew), No. 378, 1970, Declaration Concerning Closure  

of an Area (Israeli Settlements),” June 6, 2002, https://www.nevo.co.il/law_word/Law70/zava-0199.pdf  تم االطالع في)
 . 2002مرة أخرى في  مث 1995). تم اصدار األمر أول مرة في 2018يولیو/تموز  26

8A Communal Agricultural Village, Identity Card” (in Hebrew),  –Binyamin Regional Council, “Neve Erez 
http://binyamin.org.il/591/   2018أغسطس/آب  9(تم االطالع في.(  

 

https://www.nevo.co.il/law_word/Law70/zava-0199.pdf
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. 1967ي دولة قبل فلسطینیون وأراض مسجلة كأراضلكھا الفلسطینیة، بما فیھا أراض خاصة يم
بنى المستوطنون منازل عندما عدم التدخل في نھاية المطاف فضلت السلطات  عوضاً عن ذلك

ومعطیات  اائیلي حول المواقع غیر المرخص لھومباني مجتمعیة ھناك، بحسب تقرير حكومي إسر
 بھدمالسلطات اإلسرائیلیة أوامر أصدرت  9.إلى ِكِرم ناڤوتقدمتھا اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة 

لكنھا لم تنفذھا باستثناء عدد قلیل منھا، بل وقدمت خدمات مثل الكھرباء والماء والصرف  الموقع،
يسعى ، للمستوطنات اإلقلیميالصحي وغیرھا من الُبنى التحتیة للمستوطنین. بحسب المجلس 

المستوطنون إلى جعل المستوطنة مستدامة اقتصاديا، وأنشأوا عددا من الشركات التجارية، منھا 
 ، ولكن2018في مايو/أيار  Airbnbعلى لإليجار كان ھذا المخیم معروضا  10."إنبالیم"مخیّم ُيسمى 

 . 2018في أغسطس/آب  يبدو أنه أزيل من الموقع
 

 لإليجار ھرجانات وورشات عمل واستوديو تسجیل صوتيللتخییم موسیقى وم "إنبالیم"موقع يقدم 
يطّل وغیر ذلك من األنشطة للزائرين كجزء من "االستجمام واالستضافة الصحراوية في مكان ممتاز 

بحسب سجالت قدمتھا اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة إلى  11األردن". على القدس والبحر األحمر وغور
في جزء منه على أرض كانت مسجلة كأرض للدولة تحت السلطات  "إنبالیم"، ُبني موقع كِِرم ناڤوت

وفي جزئه اآلخر على أرض لفلسطیني من قرية مخماس. تمكنت  1967األردنیة قبل يونیو/حزيران 
من تحديد صاحب األرض واالتصال به باستخدام سجالت تسجیل  ناڤوت كِِرمھیومن رايتس ووتش و

 یة، لكنه رفض إجراء مقابلة.األرض لدى السلطات الفلسطینیة المحل
 

، ورثھا زأيضا أرضا في منطقة نیفي إير ،عاما) 50يملك جاره في مخماس، منیر سلیم أبو عوادة (
مساحة أرض تتراوح  في السجالت التي قدمتھا السلطات الفلسطینیة المحلیة. عن جده، وموثقة

ر)، وھي مختلفة عن األرض التي ھكتا 0.3و 0.2دونمات (بین  3و 2بین  ة في نیفي إيرزأبو عواد
لـ ھیومن رايتس ووتش إنه بدأ ُيمنع من الوصول إلى أرضه  ةال أبو عوادق. "لیماإنب"علیھا موقع  بني

كما قال إن عائلته كانت تزرع  12في أواخر التسعینات، لما شرع المستوطنون في بناء الموقع.
حصول وتبیع ما زاد عن حاجتھا. كما تذكّر ممن ال االتسعینات، فتستھلك جزءاألرض قمحا حتى 

نه الذين كانوا أيضا يملكون أراض في المنطقة. أما في امسبحا صغیرا كان يسبح فیه مع جیر
 ، بات المستوطنون الیھود يمنعونه وجیرانه بشكلعدم وجود حاجز فعلياضیین، ورغم مالعقدين ال

أطلقوا النار على القرويین واعتدوا علیھم وجمعوا حتى أنھم ى األرض، ن الوصول إلممستمر 
 ن منعوھمیالوصول إلى األرض، ولكن المستوطنجیرانه مع إنه حاول  ةمحاصیلھم. قال أبو عواد

اتصلوا في  في السنوات األخیرة، وأضاف أن المستوطنینصلوا بالسلطات العسكرية اإلسرائیلیة. اتو
طلبوا منه ومن جیرانه العودة إلى القرية، بعد ذلك ويجنود فیأتي ال، متعددة بالسلطات مناسبات

ن الجیش لیصلوا إلى أراضیھم في مناسبات محددة. قال معلموھم بضرورة الحصول على تصريح يو
حرث األرض لتشجیعھم  فيوالمزارعین اآلخرين مالیا  خماس يساعدهم المجلس المحلي فيإن 

 تعد مجدية اقتصاديا. مأن األرض لر في المطالبة بھا، رغم االستمراعلى 
 

                                            
9l Sharon by Attorney Talia Talia Sasson, “Interim Opinion on Unauthorized Outposts” (submitted to Prime Minister Arie 

Sasson), http://www.pmo.gov.il/SiteCollectionDocuments/PMO/Communication/Spokesman/sason2.pdf, (Hebrew)  تم)
). وفي وقت الحق أمر رئیس الوزراء أريیل شارون بإعداد التقرير. تشمل 2018أغسطس/آب  8االطالع في 

نیفي إيرز كیانا منفصال يحق له  بأنطف من رسالة من وزير الدفاع يقرّ فیھا من التقرير على مقت 243الصفحة 
 طلب تمويل حكومي.

 السابق. 10
 .2018أغسطس/آب 9، تم االطالع في  /http://inbalim.bizالموقع االلكتروني لـ إنبالیم (بالعبرية)،  11
 . 2018وز يولیو/تم 19مقابلة ھیومن رايتس ووتش مع منیر أبو عوادة، مخماس،  12
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إلى أرضنا، ونفرض أنفسنا ھناك ألننا إن لم نذھب لـ ھیومن رايتس ووتش: "مازلنا  ةأبو عوادقال 

نفعل سنخسرھا. لكن الجیش يحاول إجبارنا على البقاء بعیدا عن أرضنا... ھذه أرض جّدي... والیوم 
 علینا تقديمھا للمستوطنین"؟

 
قطعة أرض مملوكة في جزء منھا ألحد جیران أبو  الذي ُبني علىفي نیفي إيرز  "إنبالیم"موقع 
لإليجار في الضفة الغربیة، على أراض  Airbnbعرضھا قل تعقارا على األ 15ھو واحد من  ةعواد

 تعترف السلطات اإلسرائیلیة بأنھا لفلسطینیین.
 

وُيديره مع  2000في عام  "الیمإنب"الذي شیّد موقع  ھیومن رايتس ووتش الشخصقابلت 
على  عدم حصولھم، مع شخصین آخرين، ورغم 1999ز في إلى نیفي إير انتقل قال إنه 13ه.تشريك

أي تصاريح أو تراخیص، إال أن "جمیع السلطات كانت مشاركة في انشاء الموقع"، بما في ذلك 
س المجلس المحلي، ومستوطنة معالیه مخماو وزارة الدفاع،ووزارة التعلیم، ووزارة السیاحة، 

بیوتا متنقلة من  وااشترلكنھم ام األرض، أمواال مقابل استخد والم يدفع مالمجاورة. كما قال إنھ
الماء والكھرباء والخدمات  ملھ ز. كما قال إن السلطات وفرته مخماس ووضعھا في نیفي إيرمعالی

 خرى.األ
 

                                            
 . 2018أغسطس/آب  23مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رايتس ووتش مع المضیف في موقع إنبالیم،  13

 
 والذي القانونیة غیر اإلسرائیلیة اإلستیطانیة إيريز نیفي بؤرة ضمن الكائن للتخییم إنبالیم موقع

 االستیالء تم أراضٍ  على جزئي بشكل وذلك المحتلة الغربیة الضفة في تلة على إنشاؤه تم
 يمكن حیث إنبالیم في عقارا Airbnb عرضت. القدس غرب شمال مخماس قرية في علیھا

 نشاطات بین من عمل وورشات ومھرجانات موسیقیة نشاطات في المشاركة للمستخدمین
 ھیومن رايتس ووتش    2018 ©. أخرى
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ھا على أراض والسلطات اإلسرائیلیة ھدمت بنايات شیدإن  "إنبالیم"المضیف في موقع قال 

الماضیة بالبناء على  15في السنوات الـ  وااكتف ممسجلة على أنھا مملوكة لفلسطینیین، وإنھ
عشرات آالف  واأنفق م. قال إنھ1967الجزء المسجل على أنه كان ضمن أراضي الدولة قبل 

ض حتى رلة تحديد الفلسطیني صاحب بقیة األالشیكالت (عشرات آالف الدوالرات) في محاو
رايتس ووتش إنه في حال  رض متوف ولیس له ورثة. قال لـ ھیومنيشتريھا منه، ولكن صاحب األ

ھا له، ولكن صاحب األرض ھذا غیر ونمازال صاحب األرض حیا واتصل به لیطلب أرضه، فسیرجع
 موجود.

 
قال المضیف لـ ھیومن رايتس ووتش: "ُيثبت التاريخ وعلم اآلثار أن ھذه المنطقة لنا منذ آالف 

 لیة".السنین. توجد أدلة علمیة على أن ھذه المنطقة يھودية وإسرائی
 

يأتون مرتین في العام، في موسمي الزراعة والحصاد،  من مخماس كما قال إن الفلسطینیین
ه من المفترض بھم ورغم أنز، راضي التي يملكونھا في نیفي إيرلیزرعوا القمح ويحصدونه في األ

 حین أنھم، إال وبمواكبة عسكريةالجیش اإلسرائیلي  لذلك من تحديد وقت معینالقدوم بعد طلب 
ز. قال إن ضايقھم ھو والمستوطنین اآلخرون في نیفي إير، ال ييأتون بمفردھم للعناية باألرض

عالقات "احترام وشّك متبادلین" مع  مالمزاعم المتعلقة بالتھديدات والعنف خاطئة، وإن لھ
 الفلسطینیین في مخماس.

 
 –ولیس كلھا  – "إنبالیم"مباني موقع  أن أغلب ناڤوترم ز حصلت علیھا كِ إير هصور جوية لنیفیبرز تُ 

من جزءا . ولكن الصور ُتظھر أن 2004و 2002األرض ذات الملكیة الخاصة في وقت ما بین  عنأزيلت 
برز المخیم مازال مبنیا على أرض يملكھا فلسطینیون، بإقرار السلطات اإلسرائیلیة نفسھا. كما تُ 

 
 الدولیة القوانین بموجب القانونیة غیر" إيريز نیفي" اإلستیطانیة البؤرة  إلى تشیرالفتة 

  Airbnb على والمدرج البؤرة ضمن الكائن" إن وايسايد إنبالیم" التخییم موقع وإلى واإلسرائیلیّة
 ھیومن رايتس ووتش 2018 ©. المحتلة الغربیة الضفة في
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باإلضافة إلى  2002والتي تم تعبیدھا خالل أو قبل  أن الطريق الرئیسیة المؤدية إلى الموقعالصور 
 طرقات إضافیة وبنى تحتیة شیدت في ما بعد، تعبر أراض يملكھا فلسطینیون.

 

 ُتنتزع األرض لصالح المستوطناتكیف 
سلطة االحتالل  لمحكمة الجنائیة الدولیة"، ُيعتبر نقلالمنشئ ل نظام روما األساسيبعمال 

للسكان المدنیین إلى المناطق المحتلة جريمة حرب. ولذلك فإن مستوطنات المدنیین غیر قانونیة 
تستطیع سلطة االحتالل استخدام  .تالتي تقوم علیھا المستوطنا بصرف النظر عن وضع األرض

ت االحتالل. لمحتلة فقط ألھداف عسكرية أو لنفع السكان المدنیین الذين يعیشون تحااألراضي 
فإن إسرائیل ال المستوطنات مبنیة على أراض فلسطینیة خاصة،  حتى وإن لم تكنوھذا يعني أنه 

تستطیع استخدامھا لغايات محظورة بموجب القانون اإلنساني الدولي، وإن فعلت فھي تساھم 
عروض أن  ڤوتنافي االنتھاكات الحقوقیة المذكورة أعاله. وبالتالي تعتقد ھیومن رايتس ووتش وكرم 

اإليجار متعارضة مع مسؤولیات الشركات التجارية في تجنب المساھمة في االنتھاكات الخطیرة 
 لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.

 
 

 عدد  العقارات المعلنة Airbnb عقارات علیھا بنیت التي األرض حالة
 55 أراضي مملوكة للدولة

 في دولة أراضي وأعلنت العسكري لالستخدام مصادرتھا تمت
 10 الحق وقت

 6 العسكري لالستخدام مصادرتھا تمت: خاصة أراضي
 6 إجراءات بدون علیھا االستیالء تم: خاصة أراضي
 3 العام لالستخدام مصادرتھا تمت: خاصة أراضي
 5 باعوھا الفلسطینیین أصحابھا إنّ  ُيقال أراضي
 27 1967 حزيران/يونیو قبل دولة أراضي

 6 1948أراضي اشتراھا الیھود قبل 
 2 أراضي وقف

 19 غیر محدد
 139 )2018 تموز/يولیو-آذار/مارس( المعلنة العقارات عدد إجمالي

 
 

 لكن خاصة فلسطینیّة ملكیّة بأنھا اإلسرائیلیة السلطات ُتقرّ  التي األراضي .1
 للمستوطنین تخصّصھا

تقع على أرض ُتقرّ السلطات  ، Booking.comوAirbnb من العروض المتوفرة على  ،عرضا 17
اإلدارة  اي قدمتھتاإلسرائیلیة بأنھا مملوكة لفلسطینیین، بحسب سجالت أوضاع األراضي ال

عقارات على أراض انُتزعت  7 يشمل ذلك، Airbnbإلى . بالنسبة ناڤوتالمدنیة اإلسرائیلیة لـ كرم 
ُصودرت  عقارات 5باإلسرائیلیین فقط، وألغراض عسكرية ثم اسُتخدمت لمستوطنات مدنیة خاصة 

ة، مثل عقارات على أراض خاص 5ت للمدنیین اإلسرائیلیین، وصصن أجل االستخدام العام ثم خُ م
ا إجراءات انتزاع أو مصادرة، لكنھا لم تتبع السلطات اإلسرائیلیة بشأنھ ز،في نیفي إير ”إنبالیم“موقع 

سمحت للمستوطنین باالستحواذ علیھا، ووفرت لھم الخدمات. أما العقاران المعروضان على 
Booking.com ،فیوجد إقرار بأنھما على أراض فلسطینیة خاصة تمت مصادرتھا لالستخدام العام ،

 ثم ُخصصت لالستخدام المدني فقط.
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 نُتزعت ألغراض عسكريةاألراضي الُمعترف بأنھا ا
على األراضي الخاصة في الضفة الغربیة لما  بانتظام يستولي 1979كان الجیش اإلسرائیلي حتى 

يسمیه أغراض عسكرية، لكنه سمح في ما بعد بإنشاء مستوطنات مدنیة علیھا، مخصصة 
المصادرة لم  فإن قرارات لإلسرائیلیین دون سواھم. وألنه ُيفترض أن تكون سلطة االحتالل مؤقتة،

غة األرض، وبقیت بأسماء أصحابھا الفلسطینیین، ومازالت إلى الیوم بأسمائھم لدى یتغیّر ص
سلمتھا السلطات  نعوا من الوصول إلیھا، ثمالسلطات اإلسرائیلیة. لكن أصحاب األرض وورثتھم مُ 
 –المستوطنون الذين يعیشون على األرض  –للمدنیین اإلسرائیلیین. يستفید اآلن ھؤالء المدنیون 

من إيجار العقارات، وكذلك تفعل الشركات التي توفر منصات اإليجار. على سبیل المثال، يوجد 
حتاجه أثناء إقامتك"، عرض إيجار يقول "منزل صغیر، مناسب جدا لشخصین... مريح... وفیه كل ما ت

ت اإلسرائیلیة وھو لعقار في مستوطنة مجدال عوز التي بنیت على أرض استولت علیھا السلطا
رم الفلسطینیة ألغراض عسكرية، بحسب سجالت قدمتھا السلطات لـ كَ عمر من سكان قرية بیت 

عوز، لكن االتصال بالمضیف في عقار مجدال  ناڤوتحاولت ھیومن رايتس ووتش وكرم  14.ناڤوت
 .Airbnbالعرض لم يعد متاحا، ولم يكن ممكنا إرسال رسالة عبر منصة التراسل على 

 
األرض التي تستولي  تالل دفع رسوم استخداميفرض القانون اإلنساني الدولي على سلطة االح

ال يمكن تبرير االستیالء على األرض ألھداف علیھا ألغراض عسكرية. وحتى بعد دفع ھذه الرسوم، 
نیة. ولكن يبدو أن الجیش اإلسرائیلي لم يدفع في أغلب الحاالت رسوم االستخدام التي يتعین مد

 إلىلتعويض التي قدمھا الجیش اإلسرائیلي الزمنیة لجداول الدفعھا ألصحاب األرض. تشیر الوثائق و
مبادرة  أن الوصول إلى اإلجراء الخاص بالتماس رسوم االستخدام لم يكن سھال، ويتطلب ناڤوترم كِ 

كثیر من قیمة األرض والخسارة االقتصادية التي األرض، ويؤدي إلى تعويضات أدنى ب من صاحب
عن السعي الغربیة الكثیر من فلسطینیي الضفة يمتنع إضافة إلى ذلك،  15يتكبدھا صاحب األرض.

على أنه قبول إلى الحصول على تعويضات بشأن األرض التي تم االستیالء علیھا، ألن ذلك قد ُيفھم 
حجم التعويضات مع حجم األراضي التي تم االستیالء علیھا  لدى مقارنة. أو تعاون فیه باالستیالء

 16التي دفعھا الجیش، سنالحظ أن عددا قلیال جدا من أصحاب األرض حصلوا على تعويض.
 

لى من العقارات المعروضة ع 10فإن  ،ناڤوتلـ كرم  سجالت قدمھا الجیش اإلسرائیليبحسب 
Airbnb على  4وBooking.com منھا واحد معروض على الموقعین معا، موجودة على أراض ،

انُتزعت ألغراض عسكرية ثم تم إعالنھا أراض للدولة، بعد أن قیّدت المحكمة اإلسرائیلیة العلیا قدرة 
لم تتمكن ھیومن رايتس ووتش  17أصحابھا. السلطات على بناء مستوطنات على أراض انُتزعت من

 على أراض يملكھا فلسطینیون. 13من التأكد مما إذا كانت ھذه العقارات الـ  ناڤوتوكرم 
 

 ر الفلسطینیة ثمعقارات كانت ضمن قرية الخض Airbnb 8، عرضت 2018بین مارس/آذار ويولیو/تموز 
أحد العقارات  تُبنی ز اإلسرائیلیة.دانیال وسديه بوع ر ونیفياازعلاستولت علیھا مستوطنات أفرات وا

 على قطعة أرض استولت علیھا السلطات العسكرية اإلسرائیلیة في Airbnbالمعروضة على 
. ورغم أن السلطات ناڤوترم كِ إلى السلطات  قدمتھا، بحسب سجالت 1973 أغسطس/آب

ت ببناء مستوطنة مدنیة علیھا، سمح األرض ألغراض عسكرية، إال أنھاإلسرائیلیة استولت على ا
من بین أوجه  18.العازارن نیويورك، بعد أن انتقلوا إلى مجموعة من الیھود األمريكیین م شیدتھا

يقّدم للزبائن "لمسة شخصیة  Airbnbمعروض على  تاستخدام األرض الیوم يوجد كوخ للعطال

                                            
(تم االطالع في  infants=0&location=efrathttps://www.airbnb.com/rooms/23337365?adults=1&children=0&انظر:  14

 ).2018أغسطس/آب  21
 معلومات متوفرة لدى كرم ناڤوت، سُتنشر في تقرير قادم. 15
 السابق. 16
17Dweikat et al. v. Government of Israel, “Elon More” Case, HCJ 390/79  
زار (بالعبرية)، متوفر على: عبحسب موقع مجلس المستوطنین، ال 18

http://www.myesha.org.il/?CategoryID=175&ArticleID=73  2018أغسطس/أب  29(تم االطالع في.( 
 

https://www.airbnb.com/rooms/23337365?adults=1&children=0&infants=0&location=efrat
http://www.myesha.org.il/?CategoryID=175&ArticleID=73
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فريدة، مثل األغطیة المصنوعة من القطن العضوي، وخیار اإلفطار النباتي"، مع إمكانیة الوصول إلى 
 19قة المضیف المغروسة أشجارا مثمرة.حدي

 
 14سھما، يملكھا  192إلى  Airbnbعروض على ألرض التي ُبني علیھا العقار المتنقسم قطعة ا

رائیلیة وسجالت مجلس قرية سالخضر، بحسب سجالت اإلدارة المدنیة اإل شخصا من سكان
. يوجد نزاع بشأن توزيع ضأصحاب األربھیومن رايتس ووتش قائمة  إلى الخضر. قّدم ھذا المجلس 

مدرجة على  التوزيع الداخلي لھذه األسھم كما أن تفاصیل ، 1967األسھم داخل قطعة األرض منذ 
في ملف لدى السلطات األردنیة في عمان، لكن لم يتم التوصل إلى أي قرار منذ أن  ةموجودأنھا 

المستحیل تحديد الجزء  ، حتى أصبح من1967جّمدت السلطات اإلسرائیلیة تسجیل األراضي في 
أن بعض أصحاب األسھم ربما في المجلس  ونالذي تملكه كل عائلة في قطعة األرض. قال مسؤول

ال  م، لكنھ يانتزاع األرض في سبعینات القرن الماضقاموا ببیع نصیبھم إلى مستوطنین بعد 
بیع نصیب بعض األشخاص، وفي ظل عدم وجود توزيع  مأي سجالت تثبت ذلك. حتى وإن ت ونيملك

، فإن إجراء عملیة بیع شرعیة يبقى إذن أصحاب األسھم اآلخرين داخلي للملكیة، أو قرار قضائي أو 
 أمرا صعب.

 

                                            
). قابلت ھیومن 2018سبتمبر/أيلول  12(تم االطالع في  https://www.airbnb.com/rooms/21560698انظر:  19

 رايتس ووتش المضیفین، كما سنعرض ذلك الحقا في التقرير.
 

 
 الكائنة الفلسطینیة الخضر لقرية الزراعیة األراضي من اإلسرائیلیة العازار لمستوطنة صورة
 ھیومن رايتس ووتش 2018 ©. المحتلة الغربیة الضفة في لحم بیت غرب جنوب

https://www.airbnb.com/rooms/21560698
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طلب عدم الكشف عن اسمه  من األرض اھیومن رايتس ووتش واحدا ممن يمتلكون جزءقابلت 
خوفا من انتقام السلطات اإلسرائیلیة. قال إن جّده كان قد اشترى نصیب عائلته من األرض في 

يزرع  كان جدهقال إن  20ھكتارات). 8و 7ما (بین نُ ود 80و 70ستینات القرن الماضي، ومساحتھا بین 
ويكسب عیشه في األرض، واإلجاص  دراقواللوز وال (الفقوس) والخیار األرمني الخضروات والبطیخ

في أسواق القدس. كما قال إنه لم يذھب إلى األرض أبدا، ألن السلطات محصوله بیع  من
شیدت سیاجا استیطانیا حول قطعة األرض التي اإلسرائیلیة استولت علیھا وأعلنتھا مغلقة، ثم 

جده ووالده وأعمامه كانوا م من الوصول إلیھا. قال أيضا إن كان لعائلته فیھا نصیب، ما منعھ
يستطیعون الوصول إلیھا بعد أن استولى علیھا الجیش اإلسرائیلي، لكنھم توقفوا عن ذلك بعد أن 

 إنه ال يرغب في تقديم اعتراض قانوني علىضاف وأھددھم جنود بإطالق النار علیھم إن عادوا. 
إلى أراضي القرية األخرى داخل المستوطنة،  هاالستیالء ألنه يخشى أن ُتصّعب السلطات وصول

 والتي لم ُيمنع الوصول إلیھا بشكل كامل بعد.
 

ثم يأتیك مستوطن ويأخذھا بقوة  األرض، تلك على جّدي عرق : "مازالومن رايتس ووتشلـ ھیقال 
 السالح. يجب أن أطالب بأن يدفع المستوطنون إيجارا مقابل استخدامھم ألرضي".

 
، عرّف Airbnbوالمعروض على  العازاروجود في أقام باحث من ھیومن رايتس ووتش في العقار الم

قال إن األرض التي بني علیھا العقار أرض يھودية، وإنه مستعد  21.المضیفینأحد بنفسه، وقابل 
                                            

 . 2018يولیو/تموز  23مقابلة ھیومن رايتس ووتش مع صاحب األرض، الخضر،  20
 .2018أغسطس/آب  30 العازار،مقابلة ھیومن رايتس ووتش مع المضیف،  21

 
 غرب جنوب عتصیون، غوش االستیطاني المجمع في اإلسرائیلیة العازار مستوطنة داخل ملعب

 ھیومن رايتس ووتش 2018 ©. المحتلة الغربیة الضفة في لحم بیت
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یون، . ثم روى تاريخ غوش عتصللتخلي عنھا مقابل السالم، لكنه ال يعتقد أن السالم ممكن
في جزء منھا قبل حرب يسكنون  الیھودر، التي كان اازعللمنطقة التي توجد فیھا مستوطنة اا

سنة،  30منذ  راازعلا إنه انتقل إلى المضیف . قالةلغربیسیطرت األردن على الضفة ا ، حین1948
ن "الوكالة عاما م 99مبني على أرض للدولة، وإنه حصل على عقد إيجار لألرض لمدة  منزلهوإن 

دون من به حكومیة مھمتھا الترخیص في تأجیر األرض للیھود الیھودية"، وھي ھیئة ش
ال تسمح ببناء المنازل وقال إن المحكمة العلیا  ملكیة خاصة، أنكر أن تكون األرض الفلسطینیین.

المضیف الباحث  كان بإمكانه استخدامھا إن كانت كذلك. أطلعوما فلسطینیین، يملكھا  على أراضي
ر تم ھدمھا، وقال إن ذلك حصل بعد اازعلمباني في اھیومن رايتس ووتش على عدد من ال لدى

تش إنھما يؤجران قال لـ ھیومن رايتس وو 22أراض خاصة.صدور أوامر عن المحكمة ألنھا ُبنیت على 
 تمتعان بالتفاعل مع الضیوف.سمنذ سنة تقريبا، ألنھما ي العقار

 
األرض التي ُبني علیھا عقار ھذا المضیف استولت علیھا السلطات العسكرية اإلسرائیلیة ألغراض 

له بموجب  بناء المنزل كان مرخصا السبب فإن . ولھذاستیالء رسمیة عسكرية، باستخدام أوامر
 مدنیینباعتباره مستوطنة لل القانون اإلسرائیلي، رغم أنه غیر قانوني بموجب القانون الدولي

سرائیلیین في األراضي المحتلة. ورغم أن السلطات اإلسرائیلیة تحاول اآلن تجنب االستیالء اإل
، رى)الطرقات والبنى التحتیة األخ عكس على األراضي الخاصة لبناء منازل في المستوطنات (على

 .ةإال أنھا ال تعتبر المنازل التي ُبنیت على أراض تم االستیالء علیھا غیر قانونی
 

 األمالك الخاصة الُمعترف بھا والمصادرة لالستخدام العام 
وتتمثل في ،  1979قبل  غالباً  وكانت تستخدمتوجد طريقة ثالثة لالستیالء على األمالك الخاصة، 

مصادرة الجیش اإلسرائیلي لألراضي لالستخدام العام، ثم تحويلھا إلى أراض لبناء مستوطنات 
لإلسرائیلیین فقط. وخالفا لالستیالء الذي ُيفترض أن يكون مؤقتا وألھداف عسكرية، تكون 

يكن ذلك  لم دائم، فُیحرم أصحاب األرض من حقوقھم المتعلقة بأرضھم. بمثابة نزع ملكیة المصادرة
ل في ا لالستخدام غیر القانوني، المتمثدام "العام" بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنميحصل لالستخ

عقارات على األقل مبنیة على  Airbnb 3بناء مستوطنات مدنیة لإلسرائیلیین دون سواھم. عرضت 
ودرت ض صُ یم، التي ُشیدت على أرمأراض انُتزعت بھذه الطريقة، كلھا في مستوطنة معالیه أدو

 Booking.com، وكان ُيفترض استخدامھا للمنفعة العامة. كما عرضت 1975ن فلسطینیین في م
عقارين مماثلین، أحدھا صودر من فلسطینیین من بلدة العیزرية ويوفر للضیوف جھاز تلفزيون 

 ويقدموآخر على أراض صودرت من فلسطینیین من قرية عین يبرود،  23بشاشة مسطحة وحديقة،
، كان ھذان 2018يولیو/تموز  25حتى  24مغسلة.مجھز بمجفف شعر و خاص ق شواء وحماممراف

، 2018أغسطس/آب  8العقاران معروضین بشكل خاطئ على أنھما يقعان داخل إسرائیل. وحتى 
كان أحدھا معروضا بشكل خاطئ على أنه داخل بلدة أبو ديس الفلسطینیة، التي وصفت بشكل 

اخل عروضا بشكل خاطئ أيضا على أنه دمأما الثاني فكان  سرائیلیة.وطنة إخاطئ على أنھا مست
                                            

ُبنیت على أرض  لعازارمنزال في ا 17دم ھتقاضي مطوّلة، أمرت المحكمة اإلسرائیلیة العلیا ببعد مرحلة  22
 See Jacob Magid, “Bulldozers Raze Netivمذكورة في سجل األراضي على أنھا ملك حاص لفلسطینیین. انظر: 

Ha’avot Outpost After Settlers Clear Out,” Times of Israel, June 13, 2018, https://www.timesofisrael.com/bulldozers-raze-
netiv-haavot-outpost-after-settlers-clear-out/  نقلت السلطات 2018سبتمبر/أيلول  18(تم االطالع في .(

وحدة سكنیة إضافیة في المستوطنة كـ  350مستوطنین إلى أراض مجاورة، والتزمت الحكومة ببناء ال
 "تعويض" على الھدم.

el=gen173nrgb.html?aid=304142;lab-dvmym.en-lh-bm-https://www.booking.com/hotel/il/dyrh-انظر:  23
1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-

AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&group_children=0&n
o_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&  2018آب /أغسطس 21(تم االطالع في.( 

prh.html?aid=304142;label=gen173nr-https://www.booking.com/hotel/il/qdm-انظر:  24
1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-

AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;atlas_src=sr_iw_btn;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA
;sb_price_type=total;type=total&  2018أغسطس/آب  21(تم االطالع في .( 
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https://www.booking.com/hotel/il/qdm-prh.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;atlas_src=sr_iw_btn;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total&
https://www.booking.com/hotel/il/qdm-prh.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;atlas_src=sr_iw_btn;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total&
https://www.booking.com/hotel/il/qdm-prh.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;atlas_src=sr_iw_btn;dist=0;group_adults=2;room1=A%2CA;sb_price_type=total;type=total&
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 بالتفصیل سنناقش ذلك  فت بدورھا على أنھا مستوطنة إسرائیلیة، كمابلدة عین يبرود، التي وص
 25في آخر ھذا القسم.

 
 األمالك الخاصة التي تم االستیالء علیھا بخرق القانون اإلسرائیلي وبدعم من السلطات

ة بموجب القانون اإلنساني الدولي. حظورالمستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة مجمیع 
وجب النظام القانوني اإلسرائیلي ألن المستوطنین أنشأوھا دون تراخیص موبعضھا ممنوع أيضا ب

من السلطات العسكرية اإلسرائیلیة. وبدل ھدم البنايات التي ُشیدت دون تصاريح، غالبا ما تسھل 
ات االستیالء على األرض في الكثیر من المواقع عبر توفیر البنیة التحتیة والماء والكھرباء السلط

 وغیرھا من الخدمات.
 

ھذه المستوطنات والمواقع التي أنشئت دون ترخیص  Airbnbعقارا منشورا على  11ھناك 
بدالً من ي وتطبیق القانون اإلسرائیلعن فیھا السلطات اإلسرائیلیة  تمتنع رسمي، في مناطق 

جفعات تسھل بقاء المستوطنین ھناك. تشمل ھذه العقارات مواقع مثل جفعات ھاخیش، ذلك 
فو نیفي إيرز، خفات جلعاد، كیدا، وإيش كودش ومستوطنتي عوفرا ومی ز،عبو ينواخ، سديه

تلك الموجودة في ، باستثناء لمعظم المبانيأصدرت السلطات اإلسرائیلیة أوامر ھدم  26حورون.
"غیر  11من ھذه العقارات الـ  6 تعود ملكیة األراضي في فو حورون، لكنھا لم تنفذھا.ا ومیعوفر

إلى فلسطینیین. ورغم أن  فیھا–ز ، موفو حورون، عوفرا و سدي بوعإيرز هفي نیفی –المرخص لھا" 
بلت االستیالء علیھا، بل السلطات اإلسرائیلیة لم تنقل حقوق األرض إلى المستوطنین، إال أنھا ق

شمل تشیید الطرقات والسماح بربط المنازل التي شكل حماية وبنى تحتیة، ت وقدمت دعما في
 اء والصرف الصحي.مبنیت على ھذه األراضي بالكھرباء وال

 
یة من الجیش مدون تراخیص رس 2002في  أنشأت استیطانیة بؤرة وھيز، بوع هحالة سديفي 

 سلطات قرار ھدم لكنھا لم تنفذه. وبدل ذلك، وفرت خدمات للمستوطنیناإلسرائیلي، أصدرت ال
 هيوجد عرض لعقار من سدي 27وسمحت ببناء كنیس ھناك. البؤرة االستیطانیةالذين يعیشون في 

تملین إلى "تجربة شخصیة في إسرائیل"، "وسط كروم العنب يدعو الزبائن المح Airbnbى بوعز عل
بحسب  28، وتقديم ورشات فنیة وحرفیة.باألزواجعناية خاصة والبساتین والینابیع الطبیعیة"، مع 

، فإن المكان يقع على أرض خاصة ناڤوترم سجالت قدمتھا السلطات اإلسرائیلیة إلى كِ 
لیون. طلبت ھیومن رايتس ووتش معلومات لفلسطینیین واستولى علیھا مستوطنون إسرائی

 ، لكنه لم يردّ.Airbnbوتعلیقات من المضیف باستخدام منصة 
 

عقارات في مستوطنة عوفرا، كلھا مبنیة على  Airbnb 3، عرضت 2018بین مارس/آذار ويولیو/تموز 
 قدمتھا اإلدارة األراضي التي بحسب سجالت أراض خاصة لفلسطینیین من قرية عین يبرود،

  المدنیة اإلسرائیلیة. لم تستحوذ السلطات اإلسرائیلیة رسمیا على األرض، ولكنھا

                                            
ھم المسؤولون عن العروض الخاطئة.  Bookingو Airbnbضیفي مأن  َكرم نافوتو ال تزعم ھیومن رايتس ووتش 25

، اللذان أنشآ ويديران المنصتین، معلومات حول التسمیات Booking.comوب Airbnbطلبت المنظمتان من 
 الجغرافیة لعقارات المستوطنات، وتم ادراج ردّيھما في ھذا التقرير. 

ا فیھا تلك التي ينص علیھا تأسست مستوطنتا عوفرا ومیفو حورون بالكامل دون التراخیص الالزمة، بم 26
من تقرير ساسون، بتسیلم، "مستوطنة عوفرا: مستوطنة غیر  23القانون اإلسرائیلي. انظر الھامش 

(تم  https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200812_ofra، 2008قانونیة"، ديسمبر/كانون األول 
 ).  2018يولیو/تموز  20االطالع في 

27de Boaz” (in Hebrew), Settler’s Council website, http://www.myesha.org.il/?CategoryID=175&ArticleID=5594 “S 
(accessed July 25, 2018). 

 24(تم االطالع في  /location=Neve%20Daniel&s=dcUky0sOhttps://www.airbnb.com/rooms?20568355انظر:  28
 ). 2018أغسطس/آب 

https://www.airbnb.com/rooms/20568355?location=Neve%20Daniel&s=dcUky0sO
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حت منذ سبعینات القرن الماضي للمستوطنین باالستیالء علیھا وبناء مستوطنة عوفرا، التي مس
ن صحاب األرض لیحصلوا على تعويض أللم ُتتح أي فرصة أل 29نسمة. 3600يبلغ عدد سكانھا الیوم 

 30طلب التعويض مشروط بوجود استیالء رسمي أو قرار مصادرة.
 

عاما)، من سكان عین يبرود والرئیس السابق للمجلس المحلي  70(شعیب  تمتلك عائلة عوني
، كما توثقھا Airbnbى قطعة أرض بنیت فوقھا العقارات المعروضة عل ،(السلطة المحلیة أو البلدية)

سجالت األراضي التي قدمتھا السلطات اإلسرائیلیة والفلسطینیة. قال لـ ھیومن رايتس ووتش إن 

                                            
29Israel Central Bureau of Statistics, “Population in Towns 2016” (in Hebrew),  

http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuv2016/short_index2016.xlsx  2018سبتمبر/أيلول  24(تم االطالع في .( 
لمزيد من المعطیات حول كیفیة انشاء عوفرا، انظر بتسیلم، "مستوطنة عوفرا: مستوطنة غیر قانونیة".  30

نه ال أللفلسطینیین، وتعترف السلطات العسكرية بأن العديد من المنازل في عوفرا مبنیة على أراض خاصة 
ُيمكن استصدار تصاريح بناء قانونیة. وفي ردّھا على  وجد تقسیم إداري واضح للمستوطنة، ما يعني أنه الي

بتطبیق قرارات الھدم ضّد المنازل التي بنیت على أراض فلسطینیة  اعرائض من المحكمة تسعى إلى الزامھ
 لالھدم بحسب األولويات التي رسمتھا، وأن وجود المنزخاصة، قالت السلطات العسكرية إنھا تنفذ أوامر 

رار ھدم. قعلى أرض تم االستیالء علیھا من فلسطینیین ال يعني بالضرورة ھدمھا، حتى وإن صدر بشأنھا 
رجعیة للترخیص للبنايات غیر المرخص لھا. انظر على سبیل كما تطوّر السلطات اإلسرائیلیة آلیات ذات صبغة 

 . 7)، الفقرة 2015ير/شباط ابرف 8(نُشرت في  HCJ 5023/08ّد وزير الدفاع، المثال شیھادا ض
 

 
 وسط في تعبر إسرائیلیة سريعة طريق وھي 60 والطريق اإلسرائیلیة عوفرا لمستوطنة صورة

 السلطات شیدت. هللا رام شرق شمال الفلسطینیة يبرود عین قرية من المحتلة، الغربیة الضفة
 ©. يبرود لعین تابعة زراعیة أراضٍ  على عوفرا ومستوطنة الطريق ھذه من أجزاء اإلسرائیلیة

 ھیومن رايتس ووتش 2018

http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuv2016/short_index2016.xlsx
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راجعت ھیومن  31والده وأعمامه ورثوا األرض من والدھم، الذي توفي في ثالثینات القرن الماضي.
تؤكد أن أفراد عائلة  1986 رايتس ووتش شھادة ملكیة صادرة عن اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة عام

ھم أصحاب القطعة المذكورة. كانوا يستخدمون األرض في زراعة القمح والشعیر والحمص شعیب 
الوصول إلى األرض منذ بداية  إن العائلة ُمنعت منشعیب . قال واالستجماملالستھالك الشخصي 

، عبر أراضي عین يبرود 60طريقا سريعة، الطريق  الحقا التسعینات. شیدت السلطات اإلسرائیلیة
الزراعیة. ثم بنت السلطات في ما بعد سیاجا بین منازل ھا ، ففصلت القرية عن أراضی1994منذ 

إن الجنود بدأوا في طلب شعیب حیطة بالجزء الشمالي من عوفرا. قال مالقرويین وأراضیھم ال
لقة"، فمنعوا تصاريح لدخول األرض، وأعلنوا في بعض األوقات األرض "منطقة عسكرية مغ

 الفلسطینیین من الدخول إلیھا.
 

مع سكان آخرين من عین يبرود السیر  1999ن رايتس ووتش إنه حاول سنة ملـ ھیوشعیب قال 
احتجاجا على بناء السلطات اإلسرائیلیة برج مراقبة على جزء منھا،  قطعة أخرى من أراضیهإلى 

رض األحاول مع بعض جیرانه مجددا الوصول إلى قطعة  2012و 2011لكن الجنود طردوھم. وفي 
إنه أظھر للجنود وثائق رسمیة تؤكد أن والده شعیب ، لكن الجنود طردوھم مرة أخرى. قال المذكورة

 عوه من المرور وقالوا إن الوثائق لیست كافیة.ھو صاحب األرض، لكنھم من
 

قال إنھم يستطیعون الوصول إلى قطعة أرض أخرى في المستوطنة في أوقات معینة من السنة، 
 عبر برج المراقبة العسكري، لكنه ال يفعلوااللتفاف شرط تقديم وثیقة تسجیل األرض إلى الجنود 

األشجار ھناك ألنني لن أستطیع زرع  األرض وراثة ح. قال لـ ھیومن رايتس ووتش: "ال أستطیع ذلك
لكن وكل أسبوع،  االزيتون وسقیھأشجار أيام بالسنة. نحتاج إلى رعاية  5 خالل إال زيارة األرض

 لیس بوسعي فعل ذلك".
 

عاما  15عاما في بورتو ريكو و 17وعاش  1967االحتالل اإلسرائیلي عام  عین يبرود بعدشعیب غادر 
فعلیة في كوريا الجنوبیة. الخدمة في الفي الجیش األمريكي  1970و 1968عمل بین في نیويورك. 

، عاد إلى عین يبرود لیتحمل مسؤولیات عائلیة بعد وفاة والده. ورغم أنه يحمل 1999وفي 
الجنسیة األمريكیة وبطاقة ھوية فلسطینیة، إال أن األمر العسكري اإلسرائیلي الذي يمنع حاملي 

الفلسطینیة من دخول المستوطنات ينطبق علیه، وخالفا للمواطنین األمريكیین من  بطاقات الھوية
 المبنیة على أرضه أو أي عقارات أخرىAirbnbالوصول إلى عقارات ح له بم، ال ُيسغیر الفلسطینیین

ھیومن رايتس  ةباحث هتأطلع، ولكن لما Airbnbقال إنه ال يستخدم  32في المستوطنات. معروضة
أشعر باالستیاء، أن والمبني على أرضه تفاجأ قائال: " Airbnbالعقار المعروض على  على ووتش

يحتّل أحدھم أرضك، فذلك غیر قانوني. أما أن يبني أحدھم منزال على أرضك ويقوم بتأجیره لیجني 
 منه األرباح، فذلك الظلم بعینه".

 
 Airbnb ت من المضیف في العقار المعروض علىطلبت ھیومن رايتس ووتش معلومات وتعلیقا

رم ، لكنه لم يردّ. حصلت كِ Airbnb بـیب، باستخدام منصة التراسل الخاصة والمبني على أرض شع
 2007أو  2006عاما تؤكد أن العقار المعني ُبني في  18 مدىعلى صور جوّية الُتقطت على  ناڤوت

، كان العقار 2018. حتى سبتمبر/أيلول 1999في  تانطلقتي توسیع عوفرا العملیة كجزء من 
 إسرائیل". محافظة القدس، اطئ على أنه في "القدس،بشكل خ عروضام
 

 أراض أعلنتھا الدولة ملكا لھا .2
للدولة، أغلبھا في  قع على أراض أعلنتھا السلطات ملكاي Airbnbعلى  اعقارا معروض 65ھناك 

 لىإ 1979العسكرية اإلسرائیلیة حتى  سابقا، عمدت السلطات كما ُذكر مطلع الثمانینات.
                                            

 .2018أغسطس/آب  3يولیو/تموز و 7ب، عین يبرود، عیالت ھیومن رايتس ووتش مع عوني شمقاب 31
تمتلك السلطات اإلسرائیلیة سجال خاصا بالفلسطینیین، يحدد من ُيعتبر من سكان غزة أو الضفة الغربیة  32

ل على بطاقة ھوية. تعامل السلطات األشخاص الموجودة أسماؤھم في السجل كفلسطینیین ومن يحص
 وتطبق القانون بصرف النظر عما إذا كانوا يحملون جنسیات أخرى.
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تھا في ما ة خاصة ألغراض "عسكرية"، لكنھا استخدمأراض كانت تعترف بأنھا ملكی االستیالء على
أن  في ذلك الوقت تزعم اإلسرائیلیة سرائیلیین. كانت السلطاتمدنیین اإلبعد لبناء مستوطنات لل

 غیريحقق ھدفا أمنیا أو عسكريا، وھو توسیع  السماح للمدنیین باالستیطان في األراضي المحتلة
قانوني لسلطتھا المحددة بموجب القانون اإلنساني الدولي، الذي يسمح باالستحواذ المؤقت 

ل إلى على األرض ألسباب عسكرية محددة وملموسة فقط، ويحظر نقل مدنیي سلطة االحتال
" حّد رحو، أصدرت المحكمة اإلسرائیلیة العلیا حكما في قضیة "إيلون م1979المناطق المحتلة. في 

على ردا  33من قدرة السلطات على بناء منازل استیطانیة على األراضي الخاصة للفلسطینیین.
ألف  750إعالن السلطات آلیة جديدة لالستحواذ على أراضي المستوطنات تمثلت في وضعت ذلك، 

للدولة"،  باستثناء القدس الشرقیة، "أراض –ئة من الضفة الغربیة بالم 13ألف ھكتار)، أو  75ونم (د
 34في الضفة الغربیة. لالستخدام العام

 
 صنیفأراض خاصة أعادت إسرائیل تيشمل أيضا فضفاض من خالل تصنیف تم تحديد ھذه األراضي 
 العائد إلىلقانون األراضي ماكر قامت السلطات بذلك باعتماد تفسیر  35وضع الملكیة الخاص بھا.

يحدد حقوق الملكیة لبعض أنواع األراضي الزراعیة، البعیدة عن القرى،  كان العثمانیة، الحقبة
وبعد اجراء مسح متسرّع ومليء  36.بحسب الظروفمعقول زراعتھا بشكل مستمر وتنادا إلى اس

من القرى تابعة للدولة، القانون إلعالن األراضي القريبة األخطاء، استخدمت السلطات اإلسرائیلیة ب
ضي التي قّدم فلسطینیون ولكن لیس بشكل مكثف، واألرا زرعكانت تُ  التي وشملت األراضي

قرار بأنھم أصحابھا باعتماد آلیات غیر رسمیة ُتستخدم لتحديد الملكیة في الضفة مطالب لإل
ة في السجل الرسمي. على سبیل المثال، أعلنت لغربیة، وحیث كانت أغلب األراضي غیر مسجال

ضرائب للسلطات  علیھاالفلسطینیون يدفعون  أصحابھا السلطات في بعض األحیان أراض كان
عدم وجود سجّل رسمي لألراضي. لم تقّدم  ضي دولة، وھو اثبات للملكیة في ظلاألردنیة كأرا

 37غتھا.اب األراضي لیعترضوا على تغییر صیالسلطات اإلسرائیلیة فرصة كافیة ألصح
 

لم تكتف إسرائیل بتوزيع أراضي الدولة بشكل غیر قانوني لیستخدمھا المدنیون، بل فعلت ذلك 
"بیمكوم"  اإلسرائیلیة بطريقة تمییزية. بحسب معلومات قدمھا الجیش اإلسرائیلي لمنظمة 

منحت السلطات ما يقارب  –منظمتان غیر حكومیتین  –و"جمعیة حقوق المواطن في إسرائیل" 
ألف ھكتار)، لالستخدام  70ألف دونم ( 700حوالي  38نصف أراضي الدولة في الضفة الغربیة،

الجیش  حسب معلومات قدمھا في المقابل، 39المدني اإلسرائیلي، وبدرجة أولى للمستوطنات.
دونم فقط  1,625السلطات اإلسرائیلیة خصصت  ، تشیر إلى أن2018اإلسرائیلي في يولیو/تموز 

بالمئة منھا كانت في شكل "تعويض" على األراضي  80ھكتار) لالستخدام الفلسطیني،  163(

                                            
33HCJ 390/79,  Piskei Din 34(1) 1. Dweikat et al. v. Government of Israel et al.,  
عُتبرت تابعة للدولة باالعتماد على معطیات الخريطة التي وفرتھا رم ناڤوت مساحة األرض التي اكِ  تاحتسب 34

 اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة.
. بتسیلم، "جمیع الوسائل مشروعة: سیاسة االستیطان 71ھیومن رايتس ووتش، تجارة االحتالل، ص  35

، 2010في الصفة الغربیة"، يولیو/توز 
https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201007_by_hook_and_by_crook  21(تم االطالع في 

 .25)، ص 2018يولیو/تموز 
، 2002بتسیلم، "سلب األراضي: سیاسة االستیطان اإلسرائیلي في الضفة الغربیة"، مايو/أيار  36

https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200205_land_grab  2018يولیو/تموز  25(تم االطالع في ،(
 . 51ص 

، جّمدت السلطات العسكرية اإلسرائیلیة تسجیل 1967السابق. بعد السیطرة على الضفة الغربیة في  37
 الرسمي. األراضي، فمنعت أصحابھا من تسجیل أراضیھم في السجل

لیة لألرض تشمل األراض التي أعادت السلطات العسكرية اإلسرائیلیة تصنیفھا، وأرض اجمالمساحة اإل 38
 . 1967كانت صنفتھا كملك للدولة قبل االحتالل اإلسرائیلي في 

39April 23, 2013,   Information Sheet: Allocation of State Land in the OPT,” Association of Civil Rights in Israel, 

https://www.acri.org.il/en/2013/04/23/info-sheet-state-land-opt/  2018يولیو/تموز  25(تم االطالع في .( 
 

https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201007_by_hook_and_by_crook
https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200205_land_grab
https://www.acri.org.il/en/2013/04/23/info-sheet-state-land-opt/
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التي خصصت للمستوطنات، وأراض بديلة عن األراضي التي كان يعیش علیھا البدو الفلسطینیون 
  40ل عملیة التھجییر القسري التي تعرضوا لھا.قب
 

يجار في عقارا لإلتقدمان   Airbnbو Booking.com كل من  ، كان2018أغسطس/آب  10حتى 
بحسب سجالت اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة، أعلنت السلطات  41ار أدار اإلسرائیلیة.ھمستوطنة 

دو الفلسطینیة، أرضا باإلسرائیلیة األرض التي ُبنیت علیھا الشقة، التي كانت جزءا من قرية 
 Booking.comار أدار، المخصصة لإلسرائیلیین فقط. ُيقّدم موقع ھللدولة، ثم منحتھا لمستوطنة 

 الذين يسافرون بمفردھم ثالیة لألزواج وكذلك المغامرينالشقة على أنھا "م اإللكتروني
ممتاز الستكشاف  وقعھا أطفال)... في مديوالمسافرين ألسباب تتعلق باألعمال والعائالت (التي ل

 إسرائیل".
 

ى أراض أعلنتھا الدولة ملكا والموجودة عل Airbnbضة على من العقارات المعرو 3وكمثال آخر، تقع 
تقدمھا على أنھا  Airbnbراضي الزراعیة التابعة لقرية جالود الفلسطینیة، لكن لھا في جزء من األ

مريحة" وبتجربة "فنیة وثقافیة" في مكان قرب  يعد اإلعالن الزبائن بـ "غرفة ضیوف إسرائیل.داخل 
وجبات الفطور وورشات الحرف تقديم والسامرة"، مع خیار  القديمة شیلوهوقرب "مصنع للخمور، 

 .مقابل مبالغ إضافیة والطب البديلالیدوية 
 

أراض زراعیة الذي تملك عائلته  إبراھیم، من سكان جالود  ھیومن رايتس ووتش محمودقابلت 
مثل یة تاممحتحدثت إلى روا ممنوعین من الوصول إلیھا، وأراض للدولة فصا بعضھا أعلنت إسرائیل

 42باسترجاع األرض.العائلة في اإلجراءات القانونیة المتعلقة 
 

رغم أن عائلة إبراھیم لیست ھي التي تملك األرض التي بنیت علیھا العقارات المعروضة في 
Airbnb وBooking.comتجربتھا تبرز كیف تستولي السلطات اإلسرائیلیة على األمالك  ، إال أن

 األراضي الخاصةالخاصة عبر إعالنھا ملكا للدولة، وكیف تتسبب المستوطنات في منع الوصول إلى 
التي لم يتم االستیالء علیھا. ورث والد إبراھیم وأعمامه مئات الدونمات (عشرات الھكتارات) من 

ن ال توجد معلومات على أنھا معروضة ش، لكيإيش كود االستیطانیة البؤرةبات يعرف باألرض قرب ما 
جزءا من  1991أعلنت في  . قال إبراھیم إن السلطات اإلسرائیلیةBookingو Airbnbلإليجار على 

جزءا  أن السلطات اإلسرائیلیة اعترفت بوقوع خطأ عندما أعلنت أرض عائلته ملكا للدولة. ورغم
ب محامیته الوصول إلیھا، بحس من األرض ملكا للدولة، إال أنھا لم تتح لھم بعد إمكانیةعلى األقل 

قطع أخرى من أرض العائلة لم تعلنھا إسرائیل ملكا للدولة، لكن  أشار إبراھیم إلى 43ر مشرقي.قم
صاروا ممنوعین الوصول إلیھا بحكم األمر الواقع، بسبب التھديد بالعنف والعنف الفعلي الذي 

وحمصا وشعیرا ويبیع  يمارسه المستوطنون الذين يسكنون قربھا. كان جده يزرع األرض قمحا
 من األرض ألنھا ممنوعة من الوصول إلیھا. االنتفاععائلة ال لم يعد بإمكان نالمحاصیل، لك

 

                                            
40for Israelis Only,” July 17, 2018,  –Peace Now, “State Land Allocation in the West Bank  

http://peacenow.org.il/en/state-land-allocation-west-bank-israelis  2018يولیو/تموز  25(تم االطالع في.( 
id=304142;label=gen173nrgb.html?a-hagay.en-on-https://www.booking.com/hotel/il/apartment-انظر:  41

1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-
AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;dest_id=900056706;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;
group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srepoch=1532466385;srfid=db3a904dc7

9f79ce8afd2f636a2eea79b668b805X1;srpvid=8f6d9468c906010c;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl  9(تم االطالع في 
). طلبت 2018سبتمبر/أيلول  18(تم االطالع في  https://www.airbnb.com/rooms/17330670)؛ انظر أيضا: 2018أغسطس/آب 

ار أدرار يمرّ قرب الخط األخضر ھجزءا من مستوطنة  أن ھیومن رايتس ووتش ردا وتعلیقا من صاحب العقار، لكنه لم يرد. يجب التنويه إلى
 ود في جزء ھار أدار التي تقع داخل الضفة الغربیة.، إال أن ھذا العقار موجAirbnbثم يدخل إسرائیل، بحسب 

 .2018أغسطس/آب  12و 2018يولیو/تموز  26مقابلة ھیومن رايتس ووتش مع محمود إبراھیم، جالود،  42
 .2018أغسطس/آب  30، مع قمر مشرقي مقابلة ھاتفیة أجرتھا ھیومن رايتس ووتش 43
 

http://peacenow.org.il/en/state-land-allocation-west-bank-israelis
https://www.booking.com/hotel/il/apartment-on-hagay.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;dest_id=900056706;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srepoch=1532466385;srfid=db3a904dc79f79ce8afd2f636a2eea79b668b805X1;srpvid=8f6d9468c906010c;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/il/apartment-on-hagay.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;dest_id=900056706;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srepoch=1532466385;srfid=db3a904dc79f79ce8afd2f636a2eea79b668b805X1;srpvid=8f6d9468c906010c;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/il/apartment-on-hagay.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;dest_id=900056706;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srepoch=1532466385;srfid=db3a904dc79f79ce8afd2f636a2eea79b668b805X1;srpvid=8f6d9468c906010c;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/il/apartment-on-hagay.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;dest_id=900056706;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srepoch=1532466385;srfid=db3a904dc79f79ce8afd2f636a2eea79b668b805X1;srpvid=8f6d9468c906010c;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/il/apartment-on-hagay.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;dest_id=900056706;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;srepoch=1532466385;srfid=db3a904dc79f79ce8afd2f636a2eea79b668b805X1;srpvid=8f6d9468c906010c;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.airbnb.com/rooms/17330670
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 المزعوم بیع األراضي .3
في مستوطنات  Airbnbعقارات مبنیة في المستوطنات ومعروضة على  5ھناك ما ال يقل عن 

، وجمیعھا مبنیة على أراض تقول سجالت الجیش اإلسرائیلي م، ألون شفوت، ورفافیھاشموناي
و غیر مباشر للوحدات االستیطانیة اإلسرائیلیة. لكن يبقى من شبه إنھا بیعت بشكل مباشر أ

االحتیال في بیع األراضي شائع في الضفة المستحیل التأكد من صحة صفقات البیع ھذه، ألن 
الغربیة، وتسھله سیاسات الجیش اإلسرائیلي التي تصّعب على أصحاب األرض التأكد مما إذا 

یع أراضیھم، والوصول إلى ھذه األراضي لمعرفة ما إذا كان في باحتالت كانت شركات وھمیة قد 
بموجب القانون العسكري، فإن المعطیات المتعلقة بتسجیل األرض  44ھناك من يستخدمھا.

ببیع األراضي  أنفسھم االت التي قام فیھا أصحاب األرضوحتى في الحوعملیات البیع تبقى سريّة. 
ألنھم يستطیعون قسريا التي كانت ملكا لھم في المستوطنات، فإن ھذه العملیات قد تكون تمت 

 أصال. اطاعوتفي أفضل الحاالت الوصول إلیھا بشكل مقید، إن اس
 

فإن تأجیر في المحصّلة، وباإلضافة إلى المساھمة في االنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان، 
خاصة، أعلنتھا الدولة ملكا لھا، أو أراض ُيفترض أنھا بیعت للمستوطنات، وھو عقارات على أراض 

معروضین على  26من أصل  15و Airbnbمعروضین على  139عقارا من أصل  88أمر ينطبق على 
Booking.com في  – اً المشاركة في أعمال النھب ألن الشركتین تجنیان مواردبشأن ، يثیر مخاوف
 من أصحاب األرض. وطوعیة دون موافقة مستنیرة –يجار اإلرسوم شكل جزء من 

 
لیھود قبل ا ملكاألوقاف، واألراضي التي كانت األراضي المسجلة للدولة،  .4

1948 
على أراض كانت خاضعة إلدارة  تم بناؤھھا  Airbnbعلى معروضا عقارا  35ھناك ما ال يقل عن 

السلطات األردنیة، وتنتمي إلى واحدة من الفئات الثالث التالیة: أراض كانت مسجلة على أنھا ملك 
األوقاف (عقاران اثنان)  صندوق الوقف اإلسالميأراض يديرھا عقارا)،  27( 1967عام (للدولة) قبل 

ثم استولت علیھا السلطات األردنیة التي  1948قبل تأسیس إسرائیل في  للیھودكانت ملكا وأراض 
تكون فیھا العقارات  وحتى في الحاالت التي 45عقارات). 6( 1967حتى  علیھاوصاية المارست 

على أراض لیست خاصة، فإن تأجیرھا لتحقیق فوائد للمستوطن ُيسّھل  Airbnbالمعروضة على 
رائیلیین إلى المناطق المحتلة، وتنتج العمل غیر القانوني المتمثل في نقل السكان المدنیین اإلس

 عنه انتھاكات خطیرة لحقوق اإلسنان، تشمل تقیید الوصول إلى األراضي الخاصة المجاورة.
 

 الزبائن تضلیل
إسرائیل. داخل العديد من عروض اإليجار توھم الزبائن بأن العقارات الموجودة في المستوطنات تقع 

تعرض المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة على أنھا  2017منذ لم تعد  Airbnbلكن يبدو أن 
لعرض الخاص أو العنوان الرئیسي ل إسرائیل عند استخدام محرك البحث على موقعھاداخل تقع 

عقارا  139من أصل  59 تحدد بالنسبة إلى Airbnb غیر أن 46لعقار الموجود في المستوطنات.با
داخل اسرائیل ضمن القسم المتعلق بـ في مواقع ھذه العقارات ، إلى أن موقعھا معروضین على

معطیات خاصة بالعقار وخريطة تحدد موقعه  Airbnb" المصاحب للعرض، الذي تقدم فیه لحي"ا
 زاد إلیھائیل، إسرا داخلعلى أنھا  Airbnb عقارات، منھا اثنان ال تقدمھا 5التقريبي. ھناك 

                                            
 . 63-62بتسیلم، سلب األراضي، ص  44
ع إسرائیل یتطسض على ملك شخص يھودي (أو ورثته) ال يغیّر من صبغتھا كأرض محتلة، وال تأن تكون األر 45

نقل سكانھا إلى ھناك لمجرّد أنھم يھود أيضا. قد يكون لورثة أصحاب األرض ما يثبت ملكیتھا، وذلك ال يمنح 
 الدولة سلطة على األرض.

أيضا في اجتماع  Airbnb. الحظ ممثلو 2016من اعتمادا على مقارنة أجرتھا ھیومن رايتس ووتش مع عروض  46
 نھم يعملون على ھذه المسألة وأدخلوا تغییرات على كیفیة ظھور عروض الضفة الغربیة.أأغسطس/آب  24
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رائیل"، بینما يوجد العقار "في قلب إس أن العقار يقعالمضیفون أوصافا تؤكد أنھا داخل إسرائیل، مثل 
ازار، وھو جزء من المجمع علما يخص العرض المتعلق باوفي  47م.یفي مستوطنة ھاشموناي

 Airbnbله  االستیطاني "غوش عتصیون"، قام باحث ھیومن رايتس ووتش بحجز العقار، فأرسلت
 ازار، غوش عتصیون، إسرائیل".علوجه الخطأ أن عنوان العقار ھو "ا تأكید حجز يذكر على

 
، إن الضفة الغربیة كانت Airbnbلـ ھیومن رايتس ووتش، عبر منصة  ھاشمونايیم المضیف فيقال 

لھم الوظائف طینیین ألنھا توفر فیدة للفلسالتاريخ يھودية، وإن المستوطنات مفي أغلبھا عبر 
إسرائیل،  داخلحقق لھم نموا اقتصاديا. وفي ردّه على سؤال حول سبب عرض العقار على أنه وت

نه توضیح ذلك، مم جزء من إسرائیل وال تقع داخل الضفة الغربیة. ولما ُطلب یقال إن ھاشموناي
لمعروفة دولیا ، ا1967م  جزء من األراضي التي استولت علیھا إسرائیل في یباعتبار أن ھاشموناي

بالضفة الغربیة وُتسمى "يھودا والسامرة" من قبل الكثیر من اإلسرائیلیین، قال إن ھیومن رايتس 
 .1967م لم تكن ضمن المناطق التي تم االستیالء علیھا في یووتش ارتكبت خطأ، وإن ھاشموناي

 
لسلطات م موضع تنازع بالنسبة لیوضع مستوطنات الضفة الغربیة، بما في ذلك ھاشموناي رغم أن

اإلسرائیلیة ، إال أن حقیقة أن ھاشمونايم جزء من الضفة الغربیة، واستولت علیھا إسرائیل في 
 .، غیر متنازع علیه بالنسبة إلیھا1967

 
 – 26من  Booking.com – 15لى ، كانت أغلب العقارات الموجودة ع2018يولیو/تموز  25حتى 

على سبیل المثال، ھناك عقار في مستوطنة  معروضة بشكل خاطئ على أنھا داخل إسرائیل.
 نوالحقیقة أ 48، إسرائیل"،90622كوخاف يعقوب معروض على أنه في "كوخاف يعقوب، القدس، 

ي مستوطنة إسرائیل أصال. كما يوجد عقار يقع فداخل كوخاف يعقوب لیست في القدس ولیست 
في  49.، إسرائیل9091200ر عتصیون، افأنه في ك ر عتصیون بالضفة الغربیة، لكنه معروض علىاكف

بعض الحاالت، يتم ذكر الشارع بشكل دقیق داخل المستوطنة، لكن ُتذكر المستوطنة على أنھا 
البلدات دقیق على أنه داخل احدى غیر ذكر الشارع بشكل  يتم، حاالت أخرىإسرائیل. وفي داخل 

 9على أنھا داخل إسرائیل. في  بشكل غیر دقیق أيضا الفلسطینیةالبلدة يتم ذكر والفلسطینیة، 
 على أنھا تقع داخل "مستوطنة إسرائیلیة". بدقةعروض، تم ذكر العقارات 

 
لعقارات في القدس، وبعد أن راسلت ل Booking.comعرض  حول كیفیةعقب الجدل اإلعالمي 
من أصل  10بشأن عروض عقارات المستوطنات، تم تصحیح  Booking.comھیومن رايتس ووتش 

 توجد في مستوطنة إسرائیلیة، بحسب مراجعة الموقع نھابإضافة أمصنفا بشكل خاطئ عرضا  15
صحیح عدد من العروض، وتم عرض . وبعد ھذا التغییر، تم ت2018أغسطس/آب  9في  اإللكتروني

على أنه داخل قرية فلسطینیة كانت قد ُذكرت سابقا على أنھا مستوطنة إسرائیلیة.  العقارات أحد
، تغییر العنوان الخاص 2018أغسطس/آب  9ويولیو/تموز  25على سبیل المثال، تم في الفترة بین 

، مستوطنة إسرائیلیة"، رغم أن أبو 98490بعقار في معالیه أدومیم من إسرائیل إلى "أبو ديس، 
                                            

 ). 2018يونیو/حزيران  26(تم االطالع في  https://www.airbnb.com/rooms/3269949?s=a3MhAhPkانظر:  47
https://www.booking.com/hotel/il/syhr.html?aid=304142;label=gen173nr-انظر:  48

1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-
AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;atlas_src=sr_iw_btn;dist=0;group_adults=1;group_children

=0;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;type=total&  ؛ األرقام تدل على الرقم 2018أغسطس/آب  9(تم االطالع في(
 ضا بشكل خاطئ على أنه داخل إسرائیل،يمعروض أعقار ، وھناك Airbnbالبريدي للمستوطنة. نفس العقار معروض أيضا على 

https://www.airbnb.com/rooms/24722824  2018سبتمبر/أيلول  18(تم االطالع في.( 
gb.html?aid=304142;label=gen173nr-tsyvn.en-kpr-hrkhh-https://www.booking.com/hotel/il/byt-انظر:  49

1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-
AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&group_children=0&n

o_rooms=1&room1=A%2CA&sb_price_type=total&type=total&  األرقام تدل على الرقم 2018أغسطس/آب  9(تم االطالع في ،(
يردّ. ال تزعم ھیومن رايتس ووتش وكرم ناڤوت أن  مالبريدي للمستوطنة. طلبت ھیومن رايتس ووتش ردا وتعلیقا من المضیف، لكنه ل

 الضیفین ھم المسؤولون عن العرض الخاطئ.

 

https://www.airbnb.com/rooms/3269949?s=a3MhAhPk
https://www.booking.com/hotel/il/syhr.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;atlas_src=sr_iw_btn;dist=0;group_adults=1;group_children=0;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;type=total
https://www.booking.com/hotel/il/syhr.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;atlas_src=sr_iw_btn;dist=0;group_adults=1;group_children=0;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;type=total
https://www.booking.com/hotel/il/syhr.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;atlas_src=sr_iw_btn;dist=0;group_adults=1;group_children=0;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;type=total
https://www.booking.com/hotel/il/syhr.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=910a4686b9869e4a806066167f702719;atlas_src=sr_iw_btn;dist=0;group_adults=1;group_children=0;no_rooms=1;room1=A;sb_price_type=total;type=total
https://www.airbnb.com/rooms/24722824
https://www.booking.com/hotel/il/byt-hrkhh-kpr-tsyvn.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&room1=A%2CA&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/il/byt-hrkhh-kpr-tsyvn.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&room1=A%2CA&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/il/byt-hrkhh-kpr-tsyvn.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&room1=A%2CA&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/il/byt-hrkhh-kpr-tsyvn.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&room1=A%2CA&sb_price_type=total&type=total&
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البريدي لھذه األخیرة والرمز معالیه أدومیم،  –ولیست داخل  –فلسطینیة قريبة من دة بلديس ھي 
مضلّلة، ففي ھذه الحالة  Booking.comبعبارة أخرى، مازالت العديد من عروض  98490.50ھو 

 األخیرة تم ذكر بلدة فلسطینیة على أنھا جزء من مستوطنة إسرائیلیة.
 

یومن رايتس ووتش إلى طلب شرح سبب تغییر التسمیات إلى ھ Booking.comلم يتطرّق ردّ 
 الجغرافیة.

 

 الشرقیة القدسمستوطنات 
أيضا عروضا في مستوطنات القدس الشرقیة، وھي جزء من   Booking.comو Airbnbتقّدم كّل من 

الدولي ترف المجتمع . ال يع1980في  عملیا وضّمتھا 1967الضفة الغربیة التي احتلتھا إسرائیل في 
محتلة كما ُتقرّ بذلك "محكمة العدل الدولیة"، وھي أرضا تبقى القدس الشرقیة بھذا الضّم، و

غیر أن إسرائیل تتعامل مع القدس  51إلیھا.سلطة االحتالل  ينقل مدنیحظر منطقة خاضعة إلى 
ألفا  215نت وشجعت حوالي مكّ إذ الشرقیة على أنھا جزء منھا ومختلفة قانونا عن الضفة الغربیة، 

من مدنییھا على االنتقال إلیھا، وأنشأت مستوطنات غیر قانونیة بموجب القانون اإلنساني 
 52الدولي.

 
في القدس الشرقیة، كما في باقي الضفة الغربیة، تدعم السلطات اإلسرائیلیة وتسّھل 

وارد الخاصة في توزيع الم ھموتمیّز ضدّ  ینالمستوطنات الخاصة بالیھود بینما تعرقل نمو الفلسطینی
ئة من المب 37 بالتعلیم وخدمات الصحة والبنیة التحتیة والخدمات الحكومیة. يشكّل الفلسطینیون

الذي وضعته  ، التي تشمل القدس الشرقیة المحتلة. يھدف المخطط الرئیسيالقدسبلدية سكان 
في  للبلدية بشكل علني إلى "المحافظة على أغلبیة يھودية ھامة الحكومة اإلسرائیلیة

ولتحقیق ھذا الھدف، اعتمدت إسرائیل نظاما مزدوجا ُتعامل به الفلسطینیین بطريقة  53المدينة".
آالف المواطنین  بشكل غیر قانوني ختلفة وغیر عادلة. على سبیل المثال، نقلت السلطاتم

ألحیاء ل العمراني التنظیمخطط معظم  رفضتحین  اإلسرائیلیین إلى القدس الشرقیة في
دون أي خیار سوى  أنفسھم صول نمو طبیعي. وجد الفلسطینیونالفلسطینیة بطريقة تسمح بح

بالھدم. كما ألغت إسرائیل  ةمھدد ت ھذه المنازل بناء منازلھم وتوسیعھا دون تراخیص، فصار
على األقل، جمیعھم فلسطینیون، في انتھاك للحظر المفروض  1967مقدسي منذ   14,630إقامة

 54سكان الذين يعیشون تحت االحتالل.على ترحیل ال
 

القدس الشرقیة في انتھاكات  المستوطنات الكائنة في تساھم الشركات التجارية العاملة في
القانون اإلنساني الدولي، بالضبط كما تفعل شركات المستوطنات في باقي الضفة الغربیة. ولكن 

الضفة  باقي ف نوعا ما عن أنشطةباألنشطة التجارية في القدس الشرقیة تختلالمحیطة الظروف 
بدخول مستوطنات القدس  إلى أنه ُيسمح لسكان القدس الشرقیة جزئاويعود ذلك  الغربیة،

وفي العديد من األحیان بإمكانھم االستفادة من النشاط التجاري الذي يحصل ھناك. ال  ،الشرقیة
في أي  Airbnbروض على توجد أي قوانین أو نقاط تفتیش قد تمنعھم من اإلقامة في عقار مع

                                            
gb.html?aid=304142;label=gen173nr-dvmym.en-lh-bm-https://www.booking.com/hotel/il/dyrh-انظر:  50

1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-
AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&group_children=0&n

o_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&(  تم االطالع في)2018أغسطس/آب  9.( 
محكمة العدل الدولیة، موقف استشاري حول العواقب القانونیة لبناء جدار في األراضي الفلسطینیة  51

 .2004يولیو/تموز  9المحتلة، 
52data/jerusalem-watch/settlements-http://peacenow.org.il/en/settlements” The Population of Jerusalem,“Peace Now,   

 ).2018يولیو/تموز  30(تم االطالع في 
، 2017أغسطس/آب  8"، بیان صحفي لـ ھیومن رايتس ووتش، مقدسیین من إقامتھم"إسرائیل تجرّد ال 53

https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/08/307601 . 
 السابق. 54

https://www.booking.com/hotel/il/dyrh-bm-lh-dvmym.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/il/dyrh-bm-lh-dvmym.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/il/dyrh-bm-lh-dvmym.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&
https://www.booking.com/hotel/il/dyrh-bm-lh-dvmym.en-gb.html?aid=304142;label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNYBHIFdXNfbnmIAQGYATHCAQp3aW5kb3dzIDEwyAEM2AEB6AEB-AECkgIBeagCAw;sid=ba28bc7e9da56ae681353069c872ceab;atlas_src=sr_iw_btn&group_adults=2&group_children=0&no_rooms=1&room1=A&sb_price_type=total&type=total&
http://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem
https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/08/307601
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بقى معظم القدس وكل مستوطنات القدس الشرقیة ممنوعة كان في المدينة. لكن في المقابل تم
تصاريح خاصة. ال يحلّل  من دونعلى الفلسطینیین الذين يعیشون في باقي القدس الشرقیة وغزة 

في مستوطنات القدس الشرقیة، لكن الشركتین  Booking.comو Airbnbھذا التقرير بعمق نشاط 
تتحمالن مسؤولیة ضمان أال ُيسھل أي نشاط داخل القدس الشرقیة تواجد المستوطنین 

 اإلسرائیلیین في باقي الضفة الغربیة.
 

على ما يبدو التسمیة الجغرافیة لمدينة القدس بأكملھا،  Airbnbأزالت  2017في وقت ما في 
لم ُتضف  Airbnbقي، فلم تعد المدينة مذكورة على أنھا داخل إسرائیل. لكن الغربي والشربجزأيھا 

 أي تسمیة توضح للزبائن ما إذا كانت العروض موجودة في مستوطنات إسرائیلیة بالقدس الشرقیة
أحیاء فلسطینیة في القدس الشرقیة. وبالفعل، ھناك في أو في أحیاء إسرائیلیة بالقدس الغربیة أو 

القدس الشرقیة، لكن توجد معلومة وموجود في مستوطنة راموت في  Airbnbلى عقار معروض ع
تصلت ا 55خاطئة تقول إنه في القدس الغربیة، وُتعلم الزبائن المحتملین بأنه "ال يوجد عرب ھناك".

العرب عن ل إنه أزال التعلیق ا، فقAirbnbھیومن رايتس ووتش بصاحب ھذا العرض عبر منصة 
ال إن التسمیة الجغرافیة للمكان الذي يوجد فیه العقار ھي "مسألة . قAirbnbبطلب من 

... والعرب ال يعیشون ھنا". قال إنه مجرّد مدنیونسیاسیة"، ولكن "جمیع السكان يھود، وأغلبھم 
مقّدم خدمات للضیوف، لكنه مستعد لیعرف أكثر عن اآلثار الحقوقیة للمستوطنات. قال: "أنا شخص 

 أثیر على مصیر البالد".عادي وال يمكنني الت
  

                                            
(تم  https://www.airbnb.com/rooms/5518981?location=Ramot%2C%20Jerusalem&s=euiberpgالعرض متوفر على:  55

أبريل/نیسان  3ا بعد م)، لكن عبارة "ال يوجد عرب ھنا" أزيلت في وقت 2018يولیو/تموز  28االطالع في 
محرري التقرير. يوجد العقار داخل مستوطنة راموت ب، التي  . توجد صورة للعرض في الملف لدى2018

تحاذي الخط األخضر الذي يفصل بین إسرائیل والضفة الغربیة، لكن العقار يوجد على الجانب الفلسطیني من 
 الخط األخضر، داخل الضفة الغربیة. 

https://www.airbnb.com/rooms/5518981?location=Ramot%2C%20Jerusalem&s=euiberpg
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 .IIفي المستوطنات في اإليجار عروض تساھم لماذا 
 الدولي القانون اتانتھاك

 
رغم أن الحكومة اإلسرائیلیة تتحمل المسؤولیة األساسیة عن انتھاكات حقوق اإلنسان والقانون 

المتعلقة بمستوطنات الضفة الغربیة، إال أن الشركات التجارية تتحمل أيضا  اإلنساني الدولي
لألمم  التوجیھیةالمساھمة في ھذه االنتھاكات، كما نصّت على ذلك المبادئ عدم مسؤولیة 

األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، وھو معیار خاص بالمسؤولیة االجتماعیة بشأن  المتحدة
كیف تساھم الشركات  وثقت ھیومن رايتس ووتش سابقا واسع.للشركات ومقبول على نطاق 

التجارية في المستوطنات اإلسرائیلیة في حصول انتھاكات خطیرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
تقع المستوطنات على أراض تم االستیالء علیھا بطريقة  :والقانون اإلنساني الدولي وتستفید منھا

وتوزعھا  في المنطقة لشعب الفلسطینيالتي يملكھا ا، وتستغل الموارد الطبیعیة قانونیةغیر 
، وھي جزء من نظام تمییزي يقّدم مزايا للشركات اإلسرائیلیة ین اإلسرائیلی بطريقة تمییزية لصالح

ُيعتبر نقل  56.الفلسطینیة الجتماعیة والثقافیة والبنى التحتیةويمنع تطور الشركات والمؤسسات ا
ترحیل أو نقل أي وكذلك إلى المناطق المحتلة جريمة حرب،  لسلطات االحتاللالسكان المدنیین 

والمستوطنات التي  57جزء من سكان ھذه المناطق إلى مناطق أخرى في الداخل أو الخارج.
القانونیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بالقیود المفروضة على حرية  أنشئت نتیجة لعملیات نقل السكان غیر

 تنقل الفلسطینیین، واالستیالء غیر القانوني على أراضیھم، وھدم منازلھم وتشريدھم.
 

المصادرة غیر القانونیة ألراضي  –تفید من سوت –تعتمد الشركات التجارية في المستوطنات 
ن یسلطات العسكرية اإلسرائیلیة، وتساھم في تحسالفلسطینیین ومواردھم التي تقوم بھا ال

بشكل  كما تستفید األنشطة التجارية المتعلقة بالمستوطنات 58أوضاع المستوطنات وتطورھا.
توزيع األراضي وتعلقة بالتخطیط وتقسیم المناطق، مباشر من سیاسات إسرائیل التمییزية الم

                                            
ات في انتھاك إسرائیل ھیومن رايتس ووتش، تجارة االحتالل: كیف تسھم األعمال التجارية بالمستوطن 56

 . https://www.hrw.org/ar/node/285401/%29لحقوق الفلسطینیین، 
، دخل حیز 1998يولیو/تموز  A/CONF.183/9 ،17نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة،  57

). تقول الحكومة اإلسرائیلیة إن منع نقل vii )(أ)(2(8) وviii )(ب)(2(8، المواد 2002يولیو/تموز  1النفاذ في 
السكان المدنیین إلى األراضي المحتلة ينطبق على النقل القسري، ولیس على الوضع الذي ينتقل فیه 

مستوطنات اإلسرائیلیة المدنیون بمحض إرادتھم إلى األراضي المحتلة. انظر: وزارة الشؤون الخارجیة، "ال
، 2015نوفمبر/تشرين الثاني  30والقانون الدولي"، 

http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/State/Law/Pages/Israeli%20Settlements%20and%20International%20Law.aspx  تم)
). يرفض المجتمع الدولي ھذه التبريرات ويعتبر المستوطنات خرقا للقانون 2018أغسطس/آب  13االطالع في 

الدولي. انظر، على سبیل المثال، محكمة العدل الدولیة، موقف استشاري حول عواقب بناء جدار في 
 .Doc No، 265. قرار مجلس األمن الدولي رقم 120، الفقرة 2004ولیو/تموز ي 9األراضي الفلسطینیة المحتلة، 

s/res/265 ،1  542؛ قرار مجلس األمن الدولي رقم 1969أبريل/نیسان ،Doc No. s/res/452 ،20  ؛ 1979يولیو/تموز
 . 2016ديسمبر/كانون األول  Doc No. s/res/2334 ،23، 2334قرار مجلس األمن الدولي رقم 

ومن رايتس ووتش: انفصال وانعدام للمساواة: معاملة إسرائیل التمییزية للفلسطینیین في األراضي ھی 58
كرم  ؛https://www.hrw.org/ar/report/2010/12/19/256166، 2010الفلسطینیة المحتلة، ديسمبر/كانون األول 

"، يناير/كانون 30/3/2017ت، "علي بابا: اإلشھار على أراضي دولة في محیط مستوطنة عیلي يوم نافو
)؛ بتسیلم، "سلب 2018مارس/آذار  10(تم االطالع في  https://www.keremnavot.org/aralibaba، 2018الثاني 

، 2002تیطان اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة"، مايو/أيار األراضي: سیاسة االس
https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200205_land_grab  ؛ 2018مارس/آذار  10(تم االطالع في(

، 2010میع الوسائل مشروعة: سیاسة االستیطان في الضفة الغربیة"، يولیو/تموز بتسیلم، "ج
https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201007_by_hook_and_by_crook  10االطالع في (تم 

 ). 2018مارس/آذار 
 

https://www.hrw.org/ar/node/285401/%29
http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/State/Law/Pages/Israeli%20Settlements%20and%20International%20Law.aspx
https://www.hrw.org/ar/report/2010/12/19/256166%D8%9B
https://www.hrw.org/ar/report/2010/12/19/256166%D8%9B
https://www.hrw.org/ar/report/2010/12/19/256166%D8%9B
https://www.keremnavot.org/aralibaba
https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200205_land_grab
https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201007_by_hook_and_by_crook
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ُتبرز معلومات قدمتھا  59المرافق والُبنى التحتیة. الحوافز المالیة، والوصول إلىووالموارد الطبیعیة، 
ه أن 2018السلطات العسكرية اإلسرائیلیة لمنظمة "السالم اآلن" اإلسرائیلیة في يونیو/حزيران 

ھكتار) مما ُيسمى "األراضي العامة" التي خصصتھا السلطات  67,600نم (وألف د 676من أصل و
ھكتار)  67,446نم (ود 674,459ئة أو بالم 99.7ك ي الضفة الغربیة، ھنالالستخدام المدني ف

 163ونم (د 1,625ا خصصت مُخصصت لالستخدام المدني اإلسرائیلي، ال سیما للمستوطنات، بین
ئة من مجموع سكان بالم 88 نحو الذين ُيشكلون 60ئة للفلسطینیین،بالم 0.25ھكتار) فقط أو 
تتسبب ھذه السیاسات في وضع سیئ جدا للفلسطینیین مقارنة بالمستوطنین،  61الضفة الغربیة.

يقّدر البنك الدولي أن القیود  62تدفع الكثیر منھم إلى االنتقال إلى مكان آخر. وتخلق بیئة قسرية
بمفردھا، حیث توجد أغلب  "ج"المفروضة على النمو االقتصادي الفلسطیني والبناء في المنطقة 

بما فیھا المستوطنات التي توجد فیھا عروض اإليجار المذكورة في ھذا التقرير،  63المستوطنات،
ملیار دوالر سنويا، أي ما يعادل ثلث الناتج  3.4تتسبب في خسائر لالقتصاد الفلسطیني بقیمة 

 64المحلي الفلسطیني.
 

تجارية توخي تفرض المبادئ التوجیھیة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان على الشركات ال
االنتھاكات الخطیرة  –وتستفید من  –لتأكد مما إذا كانت أنشطتھا تساھم في العناية الالزمة ل
إلى أبحاث معمقة أجريت في السابق،  اومعايیر القانون اإلنساني الدولي. واستناد لحقوق اإلنسان

أن األعمال التجارية التي ظھر أن بذل العناية الواجبة سیُ  ناڤوترم تعتقد ھیومن رايتس ووتش وكِ 
في المستوطنات،  لمتصلة بھا، أو التي تتم مع شركاتتتم في المستوطنات اإلسرائیلیة أو ا

تساھم في حصول انتھاكات حقوقیة ال تستطیع الشركات تخفیفھا أو تجنبھا مادامت منخرطة في 
ولذلك  65نون الدولي.ھذه األعمال ألنھا تشارك في تشغیل وتوسیع المستوطنات التي تنتھك القا

أن التزام الشركات التجارية بمسؤولیاتھا في مجال حقوق  ناڤوترم تعتقد ھیومن رايتس ووتش وكِ 
                                            

59Bimkom, “The Prohibited Zone: Israel’s Planning Process in Palestinian Villages in Area C,” June 2008,  
http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/ProhibitedZone.pdf  ؛ 2018ممارس/آذار  10(تم االطالع في(B'Tselem, 

“Thirsty for a Solution − Resolving the Water Crisis in the West Bank in the Occupied Territories and its Resolution in the 
Final-Status Agreement,” July 2000, https://www.btselem.org/Download/200007_Thirsty_for_a_Solution_Eng.doc   تم)

، 2013)؛ كرم ناڤوت: "الزراعة اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة"، أغسطس/آب 2018ارس/آذار م 10في االطالع 
https://www.keremnavot.org/arabic-1nabothvineyard  2018مارس/آذار  10(تم االطالع في(. 

60for Israelis Only,” July 17, 2018,  –Peace Now, “State Land Allocation in the West Bank  
http://peacenow.org.il/en/state-land-allocation-west-bank-israelis  ؛ 2018يولیو/تموز  25(تم االطالع في(Yotam 

Berger, “Palestinians Have Received 0.25% of State Land Israel Has Allocated in the West Bank Since 1967,” Haaretz, 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-palestinians-got-0-25-of-west-bank-state-land-israel-has-allotted-

 ).2018أكتوبر/تشرين األول  28(تم االطالع في  1.6290748
61on,” District and Religi-Israel Central Bureau of Statistics, “Population, By District, Sub 

http://www.cbs.gov.il/shnaton68/download/st02_15x.xls  ؛ األرقام اإلسرائیلیة 2018يولیو/تموز  27(تم االطالع في(
 ”,Palestinian Central Bureau of Statistics, “Population. انظر أيضا: 2016حتى 

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Population  األرقام 2017يولیو/تموز  27(تم االطالع في .(
 . 2017الفلسطینیة حتى 

ت: تأثیرات الجدار الفاصل على المدى البعید"، أكتوبر/تشرين األول بتسیلم، "الحیاة في ظّل المضايقا 62
2012 ،https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201210_arrested_development 10طالع في (تم اال 

 ).2018مارس/آذار 
، ومنحت للسلطة الفلسطینیة )ج(و)ب(و )أ(الضفة الغربیة إلى مناطق  1994قسمت اتفاقات أوسلو للعام  63

نیة بالمنطقة أ، حیث توجد أغلب المدن الفلسطینیة، وسلطة على محكما ذاتیا محدودا في المنطقة األ
بالمئة من الضفة  60، ومساحتھا حوالي )ج(بقیت المنطقة  . بینما)ب(و )أ(ین طقتالشؤون المدنیة في المن

 الغربیة، تحت االحتالل اإلسرائیلي.
64World Bank, Report No. AUS2922, “West Bank and Gaza, Area C and the Future of the Palestinian Economy,” October  

2,2013, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/137111468329419171/pdf/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf 

 ).2018مارس/آذار  14(تم االطالع في 
 .انفصال وانعدام للمساواة؛ ھیومن رايتس ووتش، تجارة االحتاللھیومن رايتس ووتش،  65
 

http://bimkom.org/eng/wp-content/uploads/ProhibitedZone.pdf
https://www.btselem.org/Download/200007_Thirsty_for_a_Solution_Eng.doc
https://www.keremnavot.org/arabic-1nabothvineyard
http://peacenow.org.il/en/state-land-allocation-west-bank-israelis
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-palestinians-got-0-25-of-west-bank-state-land-israel-has-allotted-1.6290748
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-palestinians-got-0-25-of-west-bank-state-land-israel-has-allotted-1.6290748
http://www.cbs.gov.il/shnaton68/download/st02_15x.xls
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/881/default.aspx#Population
https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201210_arrested_development
http://documents.worldbank.org/curated/en/137111468329419171/pdf/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf
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نھا ماإلنسان يحتم علیھا وقف أنشطتھا داخل مستوطنات الضفة الغربیة وأنشطتھا التي تستفید 
دعم ھذه المستوطنات تقديم الخدمات لھا، أو و ھذه المستوطنات، بما يشمل تمويل المستوطنات

 .أو األنشطة والبنیة التحیة المتعلقة بھا
 

حقوق اإلنسان ومبادئ القانون اإلنساني الدولي، التي إحترام سؤولیة متتحمل الشركات التجارية 
 66.اإلحتالل لسكان الذين يعیشون في ظل ما تحمیه حقوق الملكیة الخاصة لتحمي من جملة 

 ول الشركات التجارية على ملكیّةحصإحتمال عن قلقھا من  "األحمر الدولیة للصلیب عبّرت "اللجنة
بحسب توجیھھا للشركات التجارية العاملة  ما دون موافقة المالكین الحقیقیین في أوضاع النزاع.

 في مناطق النزاع: 
 

ذل عناية إدارية ية التي تعمل في مناطق النزاعات بيتعین على الشركات التجار
عالیة لضمان عدم حصولھا على موارد وممتلكات دون موافقة مستنیرة من 

 67بالمشاركة في النھب.إتھامات أصحابھا، وإال فستواجه 
 

أن حظر النھب ال ينطبق فقط على الملكیة  إلى توجیه اللجنة الدولیة للصلیب األحمرشیر كما ي
النزاع  عن القوى الناتجاختالل توازن ة التي تتم بسبب لى الملكیإوإنما يتعداه باستعمال القوة 

و  Airbnbعلى  ناڤوترم أغلب العقارات التي وجدتھا ھیومن رايتس ووتش وكِ  68المسلح.
Booking.com  على  139ن أصل م 88 –توجد في مستوطنات خارج القدس الشرقیةAirbnb 15و 

اض تعترف السلطات بأنھا ملكیة خاصة أر وھي مبنیة إما على – Booking.comعلى  26من أصل 
 من حصول أعمال نھب.مخاوف ا تثیران للفلسطینیین أو على أراض أعلنتھا الدولة ملكا لھا، وكالھم

 
تسمح قوانین االحتالل الحربي لسلطة االحتالل بالتصرف كوصّي على األراضي العامة أثناء 

اضھا العسكرية. ولكن حتى األراضي التي االحتالل، واستغاللھا لصالح السكان المحلیین أو ألغر
 ھي فعال "للدولة" ال ُيمكن استغاللھا لصالح المدنیین اإلسرائیلیین.

 
في المستوطنات اإلسرائیلیة في بناء وشراء  Booking.comو  Airbnbتساھم األنشطة التجارية لـ 

منازل شراء وبیع المنازل في أراض تم االستیالء علیھا بطريقة غیر مشروعة ألنھا تجعل 
المستوطنات أكثر ربحیّة، وألن أصحاب المنازل يستطیعون تأجیرھا باستخدام منصتیھما العالمیتین. 

حیة لألجانب واإلسرائیلیین، وفیھا بدائل كما تساعد الشركتان على جعل المستوطنات وجھة سیا
من دخولھا، وبعض  فعلیا الفلسطینیون أرخص للمسافرين ورجال األعمال، في وقت ُيمنع فیه

 خالء األراضي المخصصة للمستوطنین.إاألحیان ُيجبرون على 
 

 اني.معالجة ھذه األضرار ألنھا متأصلة في المشروع االستیط  Booking.comو Airbnbال تستطیع 

  

                                            
مارس/آذار  21مبادئ األمم المتحدة التوجیھیة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان، اعُتمدت في  66

2011 ،UN Doc. A/HRC/17/31 12، التعلیق على المبدأ. 
67onal Humanitarian Law: An Introduction to the International Committee of the Red Cross, “Business and Internati  

Rights and Obligations of Business Enterprises under International Humanitarian Law,” https://shop.icrc.org/les-
entreprises-et-le-droit-international-humanitaire-introduction-aux-droits-et-obligations-des-entreprises-au-regard-du-droit-

international-humanitaire-2574.html  22)، ص 2018مارس/آذار  12(تم االطالع في. 
على سبیل المثال، تھبط قیمة األراضي الفلسطینیة الخاصة عندما تفرض السلطات اإلسرائیلیة قیود تنقل  68

جز مادية تجعل األرض في معزل عن أصحابھا بشكل جزئي أو كلي. ولھذا توجد مخاوف من اأو تبني حو
لحاالت التي وقع فیھا فلسطینیون على عقود لبیع أراضیھم لُتستخدم في حصول أعمال نھب حتى في ا

 المستوطنات.

https://shop.icrc.org/les-entreprises-et-le-droit-international-humanitaire-introduction-aux-droits-et-obligations-des-entreprises-au-regard-du-droit-international-humanitaire-2574.html
https://shop.icrc.org/les-entreprises-et-le-droit-international-humanitaire-introduction-aux-droits-et-obligations-des-entreprises-au-regard-du-droit-international-humanitaire-2574.html
https://shop.icrc.org/les-entreprises-et-le-droit-international-humanitaire-introduction-aux-droits-et-obligations-des-entreprises-au-regard-du-droit-international-humanitaire-2574.html
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 .IIIبـ الخاصة الحجز سیاسات Airbnb وBooking.com 
 

لالستفسار عن  Booking.com و Airbnbن مكل  ناڤوتراسلت ھیومن رايتس ووتش وكرم 
السیاسات واإلجراءات التي يعتمدانھا في مجال حقوق اإلنسان، واتصلتا بھما بشأن عملیاتھما 

 علقة بالمستوطنات.تالم
 

ھیومن رايتس ووتش بغرض مناقشة التقرير، قالت مديرة السیاسة باحثین من في اجتماع مع 
إن المضیفین في المستوطنات اإلسرائیلیة غیر مطالبین بإعالن عدم قبول  Airbnbالعالمیة في 

. ولیس المضیفین ألن الحكومة ھي التي تستثنیھم الذين يحملون ھويات فلسطینیة الزبائن
دخول الفلسطینیین، وھو أمر شبیه إتاحة رفض الحكومة  في تكمن المشكلة، Airbnbبحسب 

 Airbnbفي أحد عقارات حكومة منح تأشیرة ألجنبي يريد الدخول إلى بلد أجنبي واإلقامة برفض 
 ھناك.

 
الفلسطینیین من  السكان بأن إقصاء Airbnbأن زعم  ناڤوترم تعتقد ھیومن رايتس ووتش وكِ 

لیس  ،لشخص أجنبي ما منح تأشیرة دخولمع رفض بلد مستوطنات الضفة الغربیة قابل للمقارنة 
ال ُيعتبر الفلسطینیون سكان الضفة الغربیة أجانب في الضفة مقنعا. أوال، وكما الحظنا سابقا، 

  إجراءات حماية دة مناالستفاحق لھم الغربیة المحتلة، وإنما ھم متواجدون ھناك بصفة قانونیة وي
، أو النقل. كما أنھم ال يحتاجون إلىقصاء أو اإلالتھجیر بموجب القانون اإلنساني الدولي ضّد خاصة 

تأشیرات لدخول األراضي الفلسطینیة المحتلة. ثانیا، ھذا التمییز قائم على  وال يحصلون على
نین األمريكیین الذين يسافرون إلى طاومالمواطنة، ألن ال بدال منأساس األصل القومي أو العرقي، 

ولكن ال يستیطعون ذلك في الضفة الغربیة، على سبیل المثال، يستطیعون دخول المستوطنات، 
أسماؤھم في سجل السكان الفلسطینیین الذي  مدرجةمواطنین أمريكیین  حال  في حال كانوا
 تحتفظ به إسرائیل.

 
ُيعزز  اإللكترونيأن موقعھا تّدعي بشكل خاص وأنھا في طلیعة مكافحي التمییز،  Airbnbتزعم 

 Airbnbاالندماج والتنوع، ويعرض منظمات غیر حكومیة تدعمھا في تحقیق ذلك الھدف. كما وظفت 
 بھا . ولكن سیاسة عدم التمییز الخاصة أعاله لتنوع في إطار التزامھا المعلنالمديرا  2016في 

التمییز مفروضا يعتبر یثما يات المتحدة واالتحاد األوروبي، حتسمح للمضیفین بالتمییز خارج الوال
للمضیفین على  Airbnbتنّص تعلیمات  69عن العرف االجتماعي. فحسب ناجم يبدو أنهأو  بالقانون

 يلي:
 

تسمح  قد ، بعض الدول أو المجتمعات خارج الواليات المتحدة واالتحاد األوروبيإن 
أماكن اإلقامة مثال على أساس الحالة في تفرض على األشخاص التمییز  أو حتى

االجتماعیة أو األصل القومي أو النوع االجتماعي أو التوجه الجنسي في انتھاك 
لفلسفتنا العامة الخاصة بعدم التمییز. في ھذه الحاالت، ال نفرض على المضیفین 

ن قد يعرضونھم إلى خطر حقیقي لالعتقال أو وانین المحلیة أو قبول زبائقخرق ال
مثل ن على المضیفین الذين يعیشون في ألضرار مادية لھم ولممتلكاتھم. يتعیّ 

في زبائن معینین  على استضافة قدرتھم أي قیود علىتحديد ھذه المناطق 
الزبائن المحتملون على علم بالمسألة وحتى تؤكد ھؤالء يكون  بحیث عقاراتھم

Airbnb  عند نشر ھذه القیود، نتوقع من المضیفین مثل ھذه التدابیرضرورة .

                                            
69“Airbnb’s Nondiscrimination Policy: Our Commitment to Inclusion and Respect,” Airbnb,  

https://www.airbnb.com/help/article/1405/airbnb-s-nondiscrimination-policy--our-commitment-to-inclusion-and-respect 
  ).2018يولیو/تموز  20(تم االطالع في 

https://www.airbnb.com/help/article/1405/airbnb-s-nondiscrimination-policy--our-commitment-to-inclusion-and-respect
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استخدام مصطلحات واضحة وواقعیة وغیر مھینة. ال مكان لالفتراء واإلساءة على 
 وفي مجتمعنا.منصتنا 

 
وحا به ومشجعا مبالقانون أو حتى مس اً روضبعبارة أخرى، في المناطق التي يكون فیھا التمییز مف

للزبائن. لم تجد  ز، لكن علیھم فقط تحديد أسبابهالتمیی Airbnb، يستطیع مضیفو فحسب علیه
المستوطنات يشرح للزبائن المحتملین أن في أي عرض  ناڤوترم ھیومن رايتس ووتش وكِ 

ن المستوطنات اإلسرائیلیة في الفلسطینیین غیر مسموح لھم بتأجیر العقار. إضافة إلى ذلك، فإ
 Airbnbمضیفو  والذي يكون فیه تانالذي وجدته المنظم في العالم الضفة الغربیة ھي المثال الوحید

 70على أساس األصل القومي أو العرقي.ملزمین بالقانون بالتمییز ضّد الزبائن 
 

 Airbnbفي ردّھم على سؤال من ھیومن رايتس ووتش حول المناطق التي تفرض على مضیفي 
لم تستثن الدول  Airbnbفي اجتماع مع ھیومن رايتس ووتش إن  Airbnbاعتماد التمییز، قال ممثلو 

" المضیفین في ثنيعینة، وإنما لـ "تجنب حوادث م استنادا إلىعدم التمییز  األجنبیة من سیاسة
 استعمال منصتھم. عنأنحاء العالم  جمیع

 
القانون الجنائي لتقیید قدرة المضیف على تأجیر تفسیر في مصر، على سبیل المثال، ُيمكن 

لكن ھذه البنود جاءت  71مثلیین لكن غیر متزوجین،الغیر ثنائي من مثلیین أو ال من لثنائيعقاراته 
في مصر عقوبات رسمیة  Airbnbمضیفو  المنظمتان بحاالت واجه فیھالم تعلم ضة ومفي صیاغة غا

في  Airbnbبسبب تأجیر عقارات ألشخاص غیر متزوجین أو مثلیین. لقد نظرنا إلى عیّنة من عروض 
الشروط التي يضعھا المضیفون، تراوحت بین مضیفین يقبلون العائالت  مصر، فوجدنا طیفا من

، بما األزواجن يقبلون جمیع أنواع واألشخاص المتزوجین فقط ومضیفین ال يضعون أي شروط ومضیفی
 72يشمل "غیر المتزوجین والذين تربطھم أي نوع من العالقة".

 
على  Airbnbأي منطقة فیھا تمییز بالقانون ضّد زبائن  ناڤوترم لم تجد ھیومن رايتس ووتش وكِ 

الواليات المتحدة واالتحاد والخاصة ب Airbnb لدىأساس النوع االجتماعي. سیاسة عدم التمییز 
بـ "إتاحة مسكن للزبائن الذين ھم من نفس النوع االجتماعي للمضیف  للمضیفین األوروبي تسمح

ذا البند يبدو أن ھ لمعیشي مع الزبون".قابل، حیثما يتقاسم المضیف نفس الفضاء امولیس النوع ال
 Airbnb سمحتأن الم، ولكن يبقى من غیر الواضح للمضیفین في جمیع أنحاء العمالئمة يوفر حماية 

 على أساس النوع االجتماعي خارج الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي.بالتمییز 
 

بالتنسیق مع  جھة تجارية فاعلةأن تستخدم تأثیرھا ك Airbnbُيتوقع من في جمیع األحوال، 
يكون فیھا  وضع حد لھذه اإلجراءات في المناطق التيمن أجل التجارية المماثلة لمؤسسات ا

في القانون الدولي.  وجوھري  فحظر التمییز العنصري مبدأ أساسي 73بالقانون، االتمییز مفروض

                                            
بالفعل، في العديد من المناطق حول العالم التي يكون فیھا التمییز شائعا عند استئجار العقارات، مثل  70

استضافة الغجر في بعض الدول األوروبیة أو األزواج المثلیین في بعض الدول االفريقیة، تمنع القوانین المحلیة 
ات مع باحثین من ھیومن رايتس ووتش لھم ھذا التمییز. يعتمد مسح األنظمة القانونیة العالمیة على نقاش

خبرة في ھذه األنظمة، ومسح عالمي شامل للقوانین المتعلقة باألقلیات الجنسیة، ولھم منشورات حول 
 النوع االجتماعي والتمییز في عدد من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقیا. 

ارة"، لكنه ال يعرّف ھذا المصطلح. انظر يجرّم القانون المصري تأجیر عقارات ألشخاص يعملون في "الدع 71
المتعلق بمكافحة الدعارة. وجب التنويه أيضا إلى أن عددا من الدول اإلسالمیة  10/1961القانون المصري رقم 

تعتمد على الشريعة اإلسالمیة بشكل كامل أو جزئي في قوانینھا الجنائیة، والشريعة تفرض قیودا على 
. لكن ال يوجد أي قانون إسالمي يمنع تأجیر عقارات ألشخاص الثنائیاتعلى  ةالعالقات الجنسیة القانونی

 مثلیین أو غیر متزوجین.
 .2018أغسطس/آب  3اعتمادا على العروض المتوفرة يوم  72
استخدام تأثیرھا كمساھم مھم في قطاع السیاحة  Airbnbفي مصر، على سبیل المثال، ُيتوقع من  73

لمصرية كي ال تطبق البند الغامض الذي يحظر تأجیر العقارات لألشخاص المصري للضغط على السلطات ا
 



 

 38    مسروقة أراض في مفروشة شقق

وفي الحاالت التي يثبت فیھا أنه يستحیل على مضیفي منطقة معینة عرض عقاراتھم بشكل غیر 
عدم السماح بأي  Airbnbن على تمییزي، مثلما ھو الحال في المستوطنات اإلسرائیلیة، يتعیّ 

 74لتزاماتھا في مجال حقوق اإلنسان.في إطار احترامھا العروض من تلك المنطقة 
 

، إنه لم يتمكن من الردّ بالتفصیل على Booking.comقال بیتر لوشبیھلر، مدير الشؤون العامة في 
 داخلرايتس ووتش، ومنھا أسئلة حول سبب نشر عروض خاطئة لعقارات على أنھا  أسئلة ھیومن

 ، لكنه قّدم التصريح التالي:إسرائیل
 

Booking.com  تأسست بموجب قوانین محدودة المسؤولیةھي شركة خاصة ،
منصة حجوزات  Booking.comل في أمستردام. ُتشغّ الرئیسي ھولندا، ومقرھا 

عرض غرفھا  ومن خاللھا الُمشاركة  اإلقامة ألماكنلھا ُيمكن من خال الكترونیة
ال تقوم ببیع أو . والغرف حجز ھذه األماكنلزوار موقعھا اإللكتروني للحجز، والمتاحة 

. تسمح سفريات أو وكالة سیاحیةأي غرف، وال تعمل كوكالة  شراء(أو إعادة شراء)
Booking.com  فیھا الموجودة في إسرائیل لجمیع أماكن اإلقامة في العالم، بما

على موقع وتقديم عروض للمسافرين  تسجیلالواألراضي الفلسطینیة المحتلة، ب
Booking.com على السارية متى تم ذلك في إطار التشريعات  اإللكتروني
Booking.com  وعملیاتھا. ولذلك تعتقدBooking.com  أنھا ال تقّدم "خدمات ومرافق

على النحو المذكور ووجودھا، بما في ذلك النقل"،  تدعم استمرار المستوطنات
من تقرير "البعثة الدولیة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات  96في الفقرة 

 ."اإلسرائیلیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة
 

. العالمالتعرف على تمكین األشخاص من في  Booking.comمھمتنا في تكمن 
 40أكثر من في وتطبیقاته الجوالة متاحة  اإللكتروني Booking.comموقع يعتبر 

ملیون عرض، وتغطي أكثر من  28 عروضاً مسجلة يزيد مجموعھا عن لغة، وتقّدم
 حول العالم. مقلیإدولة و 228في وجھة ألف  130

 
يكون  Booking.comنشر المعلومات على موقع  ما نقوم به بخصوص كیفیةكل 

الجغرافیة للعقارات التي نعرضھا تقدم تسمیاتنا . الساريدائما وفقا للقانون 
، ونقوم بتحسین ھذه المعلومات موقع ھذه العقاراتحول  كاملة للزبائن شفافیة

  لى العقارات المعنیة تؤكد أنھا في "المستوطناتإباستمرار. وبإضافة عالمة 
ث) اإلسرائیلیة"، نكون قد حققنا الشفافیة لكل شخص يبحث (أو ال يبح وتحديثھا

 75عن مكان إقامة في ھذه المناطق".
 

نھا ملتزمة بـ "النمو الشامل"، أ 2017لسنة  تقرير التأثیرفي  Booking.comإضافة إلى ذلك، زعمت 
وبحسب موقعھا المتعلق  76".متساو"استفادة المجتمعات المحلیة من السیاحة بشكل  وتحديدا

شاملة تنشد أسفارا "فريدة و ھا)، تؤكد الشركة أنbookingcares.comاالجتماعیة ( بالمسؤولیة

                                            
. ال تعلم ھیومن رايتس Airbnbالمنخرطین في "الدعارة" على األشخاص المثلیین الذين يقیمون في عقارات 

 ووتش وكرم ناڤوت بتطبیق القانون بھذه الطريقة.
نه يحظى بموافقة عالمیة تقريبا، وال ُيمكن انتقاصه. ُيعتبر حظر التمییز العنصري من القواعد اآلمرة، أي أ 74

انظر على سبیل المثال، لجنة القانون الدولي، التعلیق على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن 
   .)5(26األعمال غیر المشروعة دولیا، المادة 

 .2018سبتمبر/أيلول  28رسالة الكترونیة موجھة إلى ھیومن رايتس ووتش،  75
76“Booking.com Cares: Impact Report 2017,”  Booking.com Cares,  

https://static1.squarespace.com/static/5852c8d4414fb57d631d7163/t/5a8d8c2bec212d03bbb7faf7/1519225911635/Booki
ng+Cares_infographic+2017_EXTERNAL+%281%29.pdf  2018يولیو/تموز  27(تم االطالع في.( 

 

https://static1.squarespace.com/static/5852c8d4414fb57d631d7163/t/5a8d8c2bec212d03bbb7faf7/1519225911635/Booking+Cares_infographic+2017_EXTERNAL+%281%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5852c8d4414fb57d631d7163/t/5a8d8c2bec212d03bbb7faf7/1519225911635/Booking+Cares_infographic+2017_EXTERNAL+%281%29.pdf
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 قطاع السفرياتتمكین المجتمعات المحلیة من االستفادة الكاملة من وذات معنى وبعد محلي" لـ "
غیر  77يتمتع بھا الجمیع". الرامیة إلى تحسین إمكانیة الوصول في السیاحة بحیثمبادرات من الو

من أصحابھا بشكل غیر إنُتزعت وجودة على أراض ممن عقارات  أرباحاً تجني  Booking.comأن 
نع مالكھا األصلي من الوصول إلیھا الحاالت ُيم ضشكل تمییزي، وفي بع، ومنحت لغیرھم بقانوني

بأنھا ال تقدم خدمات تدعم وجود  Booking.com. إن زعم إلستئجارھاأو حتى من دفع المال 
لحقیقة أن عرض عقارات في المستوطنات ُيساعد أماكن الضیافة وغیرھا  مخالفاً المستوطنات يبدو 

االزدھار، ما يساھم في االستدامة االقتصادية للمستوطنات في من العقارات المخصصة لإليجار 
 .نونیةغیر قامشروعة، رغم أنھا التصوّر بأنھا اإلسرائیلیة، وفي 

 
أيضا عقارات يملكھا فلسطینیون في بلدات وقرى فلسطینیة  Booking.comو Airbnbتعرض كّل من 

عرض  ھملك، تماما كما ال يوجد ما يمنعن القیام بذمفي الضفة الغربیة. ال يوجد ما يمنع ھؤالء 
 Airbnbفقط عندما تعرض  ةالمشكلُتثار ھذه  78عقارات في بلدات وقرى داخل إسرائیل.

عقارات داخل مستوطنات غیر قانونیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة ُيمنع  Booking.comو
 ملو بطاقات الھوية الفلسطینیة من دخولھا.حا

  

                                            
77https://www.bookingcares.com/”, Our Four Pillars“Booking.com Cares,    1820يولیو/تموز  27(تم االطالع في .( 
داخل  Airbnbح للفلسطینیین عادة بدخول إسرائیل، وبالتالي ال ُيسمح لھم باإلقامة في عقارات مال ُيس 78

إسرائیل. في المقابل، يستطیع اإلسرائیلیون الوصول إلى البلدات والقرى الفلسطینیة، بما في ذلك قضاء 
الب. أصدرت الحكومة اإلسرائیلیة أمرا عسكريا اللیل فیھا، رغم أن الیھود اإلسرائیلیین ال يفعلون ذلك في الغ

يمنع المواطنین اإلسرائیلیین والمقیمین واألجانب الذين يحملون تأشیرات إسرائیلیة من دخول أھم المدن 
الفلسطینیة، حیث تشرف على أعمال الشرطة السلطة الفلسطینیة. نادرا ما يتم تطبیق ھذا األمر، وھناك 

دية التي تمنع اإلسرائیلیین واألجانب من دخول المدن الفلسطینیة. وبالفعل، ن الحواجز المامعدد قلیل 
اعترف الجیش اإلسرائیلي أنه يعتمد سیاسة تطبیق "غیر كامل". انظر التقرير اإلخباري الذي أعده موقع 

جلسة عقدتھا لجنة الكنیست حول ھذه المسألة،  حول"نانا" 
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=807341)لكنه لم يعد 2018يولیو/تموز  15(تم االطالع في  ,)بالعبرية ،(

متاحا عند كتابة ھذا التقرير. في جمیع األحوال، ال يحظى فلسطینیو الضفة الغربیة والمستوطنون 
الضفة الغربیة بنفس الوضع، فالفلسطینیون موجودون ھناك بشكل قانوني، والقانون اإلسرائیلیون في 
لحمايتھم من التھجیر ومن أي أعمال تمارسھا سلطة االحتالل وال توجد ضرورة إنما وضع اإلنساني الدولي 

حتلة عسكرية لھا أو ال تخدم صالحھم. إن نقل المستوطنین اإلسرائیلیین إلى األراضي الفلسطینیة الم
 جريمة حرب، ووجودھم ھناك يتسبب في انتھاكات خطیرة لحقوق الفلسطینیین.

https://www.bookingcares.com/
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=807341
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 Airbnb إلى رسالة: I الملحق
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Booking.com إلى رسالة: II الملحق
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 رايتس ھیومن إلى Booking.com من بیان: III الملحق
 ووتش

 
 

 Booking.com من بیان
 2018 أيلول/سبتمبر 28

 
Booking.com  ھي شركة خاصة محدودة المسؤولیة، تأسست بموجب قوانین ھولندا، ومقرھا

منصة حجوزات الكترونیة ُيمكن من خاللھا ألماكن   Booking.comل الرئیسي في أمستردام. ُتشغّ 
عرض غرفھا المتاحة للحجز، ولزوار موقعھا اإللكتروني حجز ھذه األماكن فیھا و اإلقامة الُمشاركة 

والغرف. ال تقوم ببیع أو شراء(أو إعادة شراء) أي غرف، وال تعمل كوكالة سفريات أو وكالة سیاحیة. 
ن اإلقامة في العالم، بما فیھا الموجودة في إسرائیل واألراضي لجمیع أماك Booking.comتسمح 

اإللكتروني   Booking.comالفلسطینیة المحتلة، بالتسجیل وتقديم عروض للمسافرين على موقع 
وعملیاتھا. ولذلك تعتقد   Booking.comمتى تم ذلك في إطار التشريعات السارية على 

Booking.com  رافق تدعم استمرار المستوطنات ووجودھا، بما في ذلك أنھا ال تقّدم "خدمات وم
من تقرير "البعثة الدولیة لتقصي الحقائق بشأن  96النقل"، على النحو المذكور في الفقرة 

 المستوطنات اإلسرائیلیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة".
 

تمكین األشخاص من التعرف على العالم. يعتبر موقع  ھي Booking.comمھمتنا في 
Booking.com   لغة، وتقّدم عروضاً مسجلة  40اإللكتروني وتطبیقاته الجوالة متاحة في أكثر من

دولة وإقلیم حول  228ألف وجھة في  130ملیون عرض، وتغطي أكثر من  28يزيد مجموعھا عن 
 العالم.

 
يكون دائما وفقا للقانون   Booking.comما نقوم به بخصوص كیفیة نشر المعلومات على موقع كل 

. تقدم تسمیاتنا الجغرافیة للعقارات التي نعرضھا شفافیة كاملة للزبائن حول موقع ھذه الساري
 ,العقارات، ونقوم بتحسین وتحديث ھذه المعلومات باستمرار. وبإضافة عالمة إلى العقارات المعنیة

تؤكد أنھا في "المستوطنات اإلسرائیلیة"، نكون قد حققنا الشفافیة لكل شخص يبحث (أو ال 
 .ث) عن مكان إقامة في ھذه المناطقيبح
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 Booking.com إلى متابعة رسالة: IV الملحق
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حاملييمنعإسرائیليعسكريأمر: Vالملحق
 المستوطناتدخولمنفعلیاالفلسطینیةالھوية
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ةقورسم ٍضارأ يف ةشورفم ققش
ةيبرغلا ةفضلا تانطوتسم يف ةيحايسلا راجيإلا ضورع

hrw.org   ·   www.keremnavot.org

نيناوقلا بجومب ةينوناقلا ريغ ةيليئارسإلا ةيناطيتسالا اديك ةرؤبل ةروص
يفbnbriA ىلع راجيإلل ضورعم راقع اهيف رهظي ةيليئارسإلاو ةيلودلا
ريغملا ةدلب رهظت امك هللا مار يقرش لامش ةلتحملا ةيبرغلا ةفضلا
لوخد نم ةينيطسلفلا ةيوهلا ةقاطب ولماح عنمُي .ةيفلخلا يف ةينيطسلفلا
تاراقعلا يف ةماقإلا مهنكمي ال يلاتلابو حيرصت نود نم تانطوتسملا
.بناجألاو نييليئارسإلاب ةوسأ كانهbnbriA اهضرعت يتلا

صاخ6102 ©

وbnbriA  ناتيملاعلا تايرفسلا اتكرش اهمدقت ضورع
moc.gnikooBيف ةينوناق ريغ ةيليئارسإ تانطوتسم يف تاراقعل

.ةلتحملا ةيبرغلا ةفضلا
شتوو ستيار نمويه8102©

ثوي
ّ

لهسُتو ةلتحملا ةيبرغلا ةفضلا يف ةينوناقلا ريغ ةيليئارسإلا تانطوتسملا يف تاراقعلا تارشعmoc.gnikooB وbnbriA  اتكرش ضرعت فيك ريرقتلا اذه ق
bnbriA اوحنمي مل نيذلاو اهيلإ لوصولا نم نوعنمي يذلا نيينيطسلفلل صاخ كلم اهنأ ةّيليئارسإلا تاطلسلا فرتعت ضارأ ىلع تاراقعلا هذه ضعب ءانب مت .اهريجأت
اءزج اهرابتعاب تاراقعلا هذه مهاست . تاراجيإلانم نوديفتسي الو مهضرأ مادختسا ىلع ةقفاومmoc.gnikooB و

ً
تاكاهتنإلا مقافت يف ،ةيناطيتسإلا ةسّسؤملا نم 

.يداصتقالا مهومن ةلقرعو لقنتلا يف مهتيرح دييقت لمشي امب نيينيطسلفلا دض ليئارسإ اهبكترت يتلا ةريطخلا ةيقوقحلا

ضرع نأ الإ ،زييمتلا مدعو جامدنإلاب اهمازتلإbnbriA يدبُت نيح يفو .تانطوتسملل ةيداصتقالا ةمادتسالا ةدايز يفmoc.gnikooB وbnbriA ةطشنأ دعاست
ةينيطسلفلا ةيوهلا ةقاطب ولماح عنمُي امنيب كانه تاراقع ريجأت ىلع نورداق بناجألاو نييليئارسإلا نأ امب ةلصأتم ةيزييمت فورظ يف ثدحي تانطوتسملا يف تاراقع
 .كلذب مايقلا نم

لوح فويضلا ليلضتل ىعسم يف ليئارسإ لخاد عقت اهنأ ىلعmoc.gnikooB وbnbriA ىلع مهتاراقع تانطوتسملا يف نيفيضملا ضعب ضرعي ,كلذ ىلإ ةفاضإلاب
ريغ ةيليئارسإ ةنطوتسم يف مهتالطع نوضمي مهسفنأ ليئارسإ يف ةماقإ نكامأ زجحلmoc.gnikooB وbnbriA نومدختسي نيذلا فويضلا دجي دق .مهتماقإ ناكم

.ةيبرغلا ةفضلا يف ةيعرش

ثوي
ّ

نيينيطسلفلا ضرألا يكلامو نيفيضملا نم هتامولعم دمتسيو ةيحايسلا ريجأتلا ضورع نم تارشعلا اهيف عقت يتلا يضارألا عضو عبتتي يذلا ريرقتلا اذه ق
ثحيو نيتكرشلل ةيقوقحلا تايلوؤسملا تاطاشنلا هذه فلاخت فيك ،امهسفن ناتكرشلاو

ّ
قوتلا ىلع امه

ّ
.تانطوتسملا يف ةنئاكلا تاراقعلا ضرع نع ف


	خرائط
	ملخص
	التوصيات
	إلى Airbnb و Booking.com
	إلى Airbnb
	إلى الحكومة الإسرائيلية
	إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

	منهجية التقرير
	.Iالعقارات المعروضة للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية
	الخلفية
	Airbnb
	Booking.com

	التمييز
	كيف تُنتزع الأرض لصالح المستوطنات
	1. الأراضي التي تُقرّ السلطات الإسرائيلية بأنها ملكيّة فلسطينيّة خاصة لكن تخصّصها للمستوطنين
	2. أراض أعلنتها الدولة ملكا لها
	3. بيع الأراضي المزعوم
	4. الأراضي المسجلة للدولة، الأوقاف، والأراضي التي كانت ملكا ليهود قبل 1948

	تضليل الزبائن
	مستوطنات القدس الشرقية

	.IIلماذا تساهم عروض الإيجار في المستوطنات في انتهاكات القانون الدولي
	.IIIسياسات الحجز الخاصة بـ Airbnb وBooking.com
	الملحق I: رسالة إلى Airbnb
	الملحق III: بيان من Booking.com إلى هيومن رايتس ووتش
	الملحق IV: رسالة متابعة إلى Booking.com



