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 ملخص

 
لزيارة هذا املوقع بكل "إن كل زائر إىل أرض إرسائيل يجب أن يأتي 

تأكيد؛ فهو يمكن أن يعطيه صورة أفضل عن إرسائيل. إنه مكان 

 ممتع!"
 للسياحة والسفر حول موقع أثري يف مستوطنة سوسيا. Tripadvisorتعليق عىل موقع رشكة تريب أدفايزر 

 
 "ِعْش هدوء الصحراء، وتمتَّْع بطعم الضيافة اإلرسائيلية الدافئة."

 يف مستوطنة "كفار أدوميم". Airbnbعروض رشكة 

 
شراء العطالت بالطريقة  سياحة في العالم. فبدالً من  سويق ال شركات الرقمية ثورة في طريقة ت تحدث ال

التقليدية بواسططططة ءكالء السطططياحةب بات باممات المسطططت لمين ازت  ت يحيءءا ك  شطططيء  بر اال تر  . 

 .Booking.com B.V"اير بي إت بي"؛  Airbnb, Inc. (Airbnb)ءبدءرهاب توفر ل م مواقع شركات من قبي : 

(Booking.com) بوكينج دءت كوم(؛( Group, Inc. (Expedia) Expedia  إكسططططبيديا"؛ ء"TripAdvisor, 

Inc. (TripAdvisor)  تريب  دفايءر(ب خيارات غير مسططبوقة لمواقع لتيرير ءاسططت يار  ماكن للسططمن ءحيء(

شركة  ضية. ء تيية لذلكب فات ك   سياحية في ك  ركن من  ركات المرة األر شطة ال سفر ءاأل  بطاقات ال

ت التي ت يمن  لى قطاع السططياحة العالمية  لى اال تر   التي تدقدر قيمت ا بمليارا -من هذه الشططركات

إت موقع ا  TripAdvisorقد حقق   ياحاً هائالً. فعلى سبي  المثالب تقول شركة تريب  دفايءر  –الدءالرات 

مليار  100بما يءيد  لى  Booking.comمليوت مرة ش رياً. ءتدقدر قيمة الشركة األم  450يدشاَهد  كثر من 

 دءالر  مريمي.

ناد   ء الند  يد من الف عد كات ال هذه الشططططر ما تعرض  عالم ك طار  ء الم خدمات النوم ءاإلف قدم  ءل التي ت

السططياحية  ء الرحالت في المسططتوطنات اإلسططرائيلية المقامة في األراضططي الفلسطططينية المحتلة. ءهي 

تفع  ذلك  لى الرغم من معرفت ا بيت االحتالل اإلسططرائيلي للةططفة الةربيةب بما في ا القدش الشططرقيةب 

 سططططا يب الذع تدعتبر بموربه المسططططتوطنات اإلسططططرائيلية غير قا و ية. ينطبق  ليه القا وت الدءلي اإل

ءباإلضطططافة إلى ذلكب فات األفعال الرئيسطططية المطلوبة إلقامة المسطططتوطناتب من قبي   ق  سطططمات من 

إسططرائي  إلى األراضططي المحتلةب ءاالسططتيالء  لى الممتلمات بدءت مبررات  سططمريةب إ ما تدطط  إلى حد 

 رب  ظام رءما األساسي للمحممة الينائية الدءلية.ررائم الحرب بمو

كما تعلم هذه الشططططركات  ت األمم المتحدة ءالمنظمات الدءلية المسططططتقلةب ءمن ا منظمة العفو الدءلية 

سرائي   سة إ سيا سنواتب كيف  ت  سطينية ءاإلسرائيليةب ءثّق ب  لى مدى  ءالعديد من المنظمات الفل

طنات ا تتسططم بالتمييء المتي،طط ب ءتقف خلف طائفة ءاسططعة من بشططيت تنمية ءتوسططعة ءحراسططة مسططتو

شي ه  ت يدظ ر  ت  شركات من  سي للمخاطر تديريه ال سا سات. ءإت  ع تقييم  ءلي   ا ت اكات حقو  اإل 

 ع  شاط تيارع داخ  المستوطنات ءمع ا من شي ه  ت يدس م في إدامة ءضع غير شر يب ء ظام تمييء 

 ا ية للفلسطينيين.متي،  ينت ك الحقو  اإل س
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ءتدَّ ي الشططططركات األربع رميعاً    ا تعم  بمورب قيم  خالقية  ليا ءتحترم حمم القا وت. بيد  ت  ياً من 

عامل ا التيارع مع  هذه المعايير ال يؤثر في قرارات الشططططركات فيما يتعلق بعرءض المسططططتوطنات. ءبت

،يا ة س م في  شركات األربع رميعاً ت ءتنمية ءتوسعة المستوطنات غير القا و ية  المستوطناتب فات ال

س م  د  إلى حد ررائم الحرب بمورب القا وت الينائي الدءلي. كما    ا تد ءتمسب الربح من اب ءهو ما ي

في ا ت اك القا وت الدءلي لحقو  اإل ساتب ءتتعارض مع معاييرها الخا،ة ب ا. كما  ت ترءيج المستوطنات 

اضي الفلسطينية المحتلة با تبارها ءدر ة سياحية يؤثر في "تطبيع" ءإضفاء اإلسرائيلية القائمة في األر

 الشر ية  لى ما يدعتبر بمورب القا وت الدءلي ءضعاً غير قا و ي.

 

 حملة منظمة العفو الدولية
الذكرى الخمسين لالحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ءبداية المشرءع  2017،ادَف يو يو/حءيرات 

ا ي اإلسططرائيلي خارن  طا  القا وت. ءفي ذلك الوق ب  طلق  منظمة العفو الدءلية حملة تد و االسططتيط

 راضططي ا من العم  في المسططتوطنات  ء من  التي تقع مقرات ا  لىإلى منع الشططركات في ا الدءل الثالثة 

العفو الدءلية . كيءء من هذه الحملةب تركء منظمة مسطططتوطناتالفي البةطططائع المنتية من قب  ررة اتالم

 .لمترء يةالسياحة اإل قطاعازت  لى 

ء لى مدى العام الماضطططي فحَب باحثو منظمة العفو الدءلية الطر  التي تشطططارك بواسططططت ا شطططركات 

Airbnb بBooking.com بExpediaب ءTripAdvisor  سياحة في شييع ال سرائي  ال ادفة إلى ت في خطط إ

المسططتوطنات اإلسططرائيلية غير القا و يةب ءالمسططا دة  لى إدامت ا ءتوسططيع ا. كما فحب الباحثوت التيثير 

سطت ا  س م بوا سطينية معينةب ءالطر  التي ت ةار الذع تدحدثه هذه المستوطنات  لى ميتمعات فل ال

ا ت اكات حقو  اإل سات. ءقد اختارت منظمة العفو الدءلية التركيء  لى شركات السياحة اإللمترء ية في 

هذه الشطططركات أل  ا ت يمن  لى قطاع السطططياحةب ءتتمتع بتةطية  الميةب ءتعرض  دة  قارات  ء معالم 

دة  سططياحية في المسططتوطنات المقامة  لى األراضططي الفلسطططينية المحتلة. ءهذه مناطق رةرافية محدَّ

ن باحثو منظمة العفو الدءلية من تحديد األماكن المعرءضططة في المسططتوطنات باسططتخدام بوضططو ب ءتممَّ 

تطبيق البحططف في الخريطططة  لى كطط  موقع  لى اإل تر طط . ءهططذا ييعطط  من المممن تمييء المواقع 

السططططياحية المقامة في المسططططتوطنات اإلسططططرائيلية  ن المواقع السططططياحية المورودة في الميتمعات 

 المياءرة. الفلسطينية

شركة  ش   في  ام Airbnbءتملك   
د
ست يار العقارات  لى اال تر   2008ب التي   دة لتيرير ءا ب  كبر من

ل ا. ءفي    لن  الشركة الخا،ة المتمركءة في الواليات  2018 وفمبر/تشرين الثا ي  19في العالم ءتشّةِّ

لمستوطنات اإلسرائيلية في "الةفة موقع من المواقع المعرءضة في ا 200المتحدة    ا ستحذف حوالي 

ستوطنات المقامة في  ضة في الم الةربية المحتلة". إال  ت هذا االلتءام لم يمتد إلى المواقع الم ة المعرء

ًةا  رض محتلة. ءلم تفسر الشركة  سباب هذا االستثناء. ءفي  القدش الشرقيةب  لى الرغم من    ا  ي

قد  فَّذت ما ءرد في إ ال  اب  Airbnb(ب لم تمن شططططركة 2019الثا ي ءق  كتابة هذا التقرير )يناير/كا وت 

 ءكا   ال تءال تعرض مواقع في مختلف   حاء األراضي الفلسطينية المحتلة.

ّةِّ  موقع  Booking.comشططططركة  ندا ءالتي تدشطططط هي الشططططركة التي يقع مقرها الرئيسططططي في هول

Booking.comب في حيء  ماكن اإلقامة  لى اال تر  . ءءردت ب ءهو الموقع األش ر في العالم المتخد

فندقاً ءمما اً لإلييار في المسططططتوطناتب بما في ا  45 رَض  Booking.comمنظمة العفو الدءلية  ت موقع 

 القدش الشرقية.

ب المتمركءة في الواليات المتحدةب هي مالك ءمشّةِّ  الموقعْين االلمترء يْين Expediaءشركة "إكسبيديا" 
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سعة مءءِّّدين ألماكن اإلقامةب Hotels.comء Expedia.comماكن اإلقامةب لحيء   . ءيعرض هذات الموقعات ت

من ا  ربعة فناد  كبرىب في المستوطنات المقامة  لى األراضي الفلسطينية المحتلةب بما في ا القدش 

 الشرقية.

ةطططاب    ا تدير الموقع األكثر رذباً ب ءمركءها في الواليات المتحدة األمريمية  يTripAdvisorءتدَّ ي شطططركة 

من المعالم السياحية  70للءيارات في العالم. ءءردت منظمة العفو الدءلية  ت هذا الموقع يعرض  كثر من 

المختلفة ءالرحالت ءالمطا م ءالمقاهي ءالفناد  ءالشقق لإلييار في مستوطنات األراضي الفلسطينية 

 المحتلةب بما في ا القدش الشرقية.

 
 ملستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربيةا

ضافة إلى  حو  سطينيب ثمة حوالي  3باإل ةفة  600,000ماليين فل شوت في ال سرائيلي يعي مستوطن إ

يعيشطوت في القدش الشطرقية. ءكا   إسطرائي  قد احتل  الةطفة الةربيةب  200,000الةربيةب بين م قرابة 

. ءهذه المناطق معاً 1967باإلضططافة إلى قطاع غءةب خالل الحرب التي  شططب  مع ريرا  ا العرب في  ام 

سطينية المحتلة. ءمنذ  ام  ضي الفل شم  األرا سرائيلية تتمث  في 1967ت سة الحمومة اإل سيا ب كا   

إ شاء ءتوسعة المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة. ءثمة حالياً التشييع  لى 

 مستوطنة. 250قدرابة 

ءلطالما ا ترف   غلبية الدءل ءال ي ات الدءلية بيت المسططططتوطنات اإلسططططرائيلية تدعتبر غير قا و ية بمورب 

 ع ممات من األراضططططي الفلسطططططينية  القا وت الدءلي. ءذكر االتحاد األءرءبي  ت "بناء المسططططتوطنات في

المحتلةب بما في ا القدش الشططرقيةب  م  غير قا و ي بمورب القا وت الدءليب ءيشططم   قبة في طريق 

دين  المسطططتوطنات بدطططفت ا غير قا و ية في 
د
السطططالمب ءي دد بيع  ح  الدءلتين  مراً مسطططتحيالً." كما  

 .2016األمم المتحدةب آخرها في ديسمبر/كا وت األءل  العديد من قرارات ميلس األمن ءغيرها من قرارات

ء لى الرغم من اال تراف الواسطططع النطا  بعدم قا و ية المسطططتوطناتب ال تءال إسطططرائي  تءدرع القا وت 

الدءلي بشططم  ،ططارتب ءتقوم با شططاء آالف الوحدات السططمنية اليديدة. ءال يءال المد يوت الفلسطططينيوت 

ءمدططادرة  راضططي م ءمواردهم الطبيعيةب ءهدم منا ل م ءممتلمات م ءبناهم يتعرضططوت للت يير القسططرع 

مدمر  لى حقو  الفلسطططططينيين في  تيثير  لذلك  كات  قد  ية تنقل م. ء يةب ءفرض القيود  لى حر التحت

مستوى معيشي الئق ءفي العم  ءالسمن ءالدحة ءالتعليمب مما  دى إلى شل  االقتداد الفلسطيني 

 بشم  تدرييي.

ب قدم  بعثة دءلية مستقلة لتقدي الحقائقب بتخوي  من ميلس حقو  اإل سات التابع لألمم 2013في 

المتحدة بالتحقيق في آثار بناء المستوطنات اإلسرائيلية  لى حقو  اإل سات في األراضي الفلسطينية 

سرائيلية شركات إ سعة من األ شطة التيارية ل س ام طائفة ءا ء رنبية في  المحتلةب تقريراً حول كيفية إ

إلى  ت  2018المحافظة  لى المسططتوطنات غير القا و ية. ء شططار تقرير حول سططير العم   دشططر في  ام 

األ شطططططة السططططياحية "تمف  اسططططتدامة التيمعات السططططمنية االسططططتيطا ية"ب ء"تسطططط م في ربحية 

 المستوطنات".

 
 القطاع السياحي للمستوطنات
للمشاريع التيارية العاملة في مختلف القطا ات التي تعم  في  تقدم إسرائي  طائفة من الحوافء المالية

المستوطناتب ءذلك ضمن سياست ا الرامية إلى المحافظة  لي ا ءتوسيع ا. ءلخدمة هذا ال دف  مدت 
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د  موارد  دَّ سنوات األخيرةب فخ ستوطنات في ال سياحة المرتبطة بالم سرائي  إلى  يادة د م قطاع ال إ

 لمعالم السياحية ءالبنية التحتية.مالية كبيرة لتطوير ا

ءتيتي السططياسططة اإلسططرائيلية لتنمية القطاع السططياحي في المسططتوطنات ءما حول ا في الوق  الذع 

ماليين  4ء،طط   دد الءءار إلى ما يءيد  ن  2018تشطط د فيه إسططرائي  ارتفا اً في   داد الءءار. ففي  ام 

رلب هذا النمو منافع مالية إلسرائي  ءللمشاريع التيارية  ءهو رقم قياسي. ءقد – ائر  توا إلى إسرائي  

العاملة في األراضططططي المحتلة  لى السططططواء؛ ءذلك ألت معظم الءءار األرا ب الذين يدخلوت األراضططططي 

الفلسطططينية المحتلةب يءءرءت المعالم السططياحية الرئيسططية من قبي  الحديقة الوطنية "مدينة داءد" في 

 حر المي . ءحتى المستوطنات الريفية الدةيرة تستقب    داداً كبيرة من الءءار.القدش الشرقيةب ءالب

ءباإلضطافة إلى المماسطب المالية فات للحمومة اإلسطرائيلية  سطباباً سطياسطية ء يديولورية لتنمية القطاع 

السطططياحي في الةطططفة الةربية. ءتؤكد رما ات المسطططتوطنين التي تد م ا الحمومة اإلسطططرائيلية  لى 

لرءابط التاريخية للشططعب الي ودع ب ذه المنطقة. ءقد   شططيت إسططرائي  العديد من المسططتوطنات بالقرب ا

من مواقع  ثرية ب دف رع  الدلة بين دءلة إسرائي  الحديثة ءتاريخ ا الي ودع ءاضحاً. ءفي الوق   فسه 

ية غير الي ودية في المو ي  إلى التقلي  من  همية الفترات الءمن تاريخية  ء تعمد إسططططرائ اقع األثرية ءال

 تتياهل ا.

إت تحديد  ماكن معينة كمواقع سططططياحية  مر تسططططتخدمه الحمومة اإلسططططرائيلية لتبرير اسططططتيالئ ا  لى 

األراضططي ءالمنا ل الفلسطططينية. ءقد  تج  ن ذلك تنفيذ  مليات إخالء قسططرع للسططمات الفلسطططينيينب 

 منا ل م  ء استخدام  راضي م ألغراض  را ية.باإلضافة إلى تقييد قدرت م  لى بناء  ء توسيع 

 

 املستوطنات ومسؤولية الدول الثالثة
يقع  لى  اتق رميع الدءل األطراف في اتفاقية رنيف الرابعةب التي تشططططم  إسططططرائي  ءشططططركاءها 

 لى االقتداديين الرئيسيينب االلتءام "بةمات احترام" االتفاقية. ءهذا يشم  اتخاذ خطوات لفرض االلتءام 

ِّّد ا ت اكات خطيرة  الذين يخةطططعوت للوالية القةطططائية للدءلة. إت المشطططرءع االسطططتيطا ي اإلسطططرائيلي يول

للمعايير اإللءامية التي تفرض ءاربات إضططططافية معينة  لى رميع الدءلب ءهي: ءارب "التعاءت من  ر  

 ية" الوضططع الذع تخلقه مث  ءضططع حد لال ت اكات الخطيرة بوسططائ  قا و ية"؛ ءءارب " دم اال تراف بقا و

 هذه اال ت اكاتب ءءارب  دم تقديم العوت  ء المسا دة للمحافظة  لى ذلك الوضع".

إت تدا يات هذه الوارباتب مع    ا مختلفة في روهرهاب تلتقي في اتياه ءاحد ءاضططططح: ءهو   ه يتعين 

ا  ء التي تخةع مقرات ا الرئيسية  لى الدءل  ال تشيع  ء تد م  ء تسمح للميا ات التيارية المقيمة في 

لواليت ا القةائيةب باقامة مشاريع تيارية في المستوطنات  ء مع فا لين في المستوطنات. إت مث  هذه 

ستوطنات غير  ستمرار ءرود الم سا د بدءره  لى تموي  ا ستوطناتب الذع ي داد الم شطة تةّذِّع اقت األ 

ر  ء تنظيم األ شط التي تقع ضمن ءاليت ا القةائية ءالتي القا و ية ءتوسيع ا. كما يتعين  لى الدءل حظ

من شطططي  ا  ت تد م  ء تعء   ء تةذع اقتدطططاد المسطططتوطنات. ءإت  دم اتخاذ إرراءات لحظر  ء تنظيم هذه 

األ شطططططةب  ندما تموت الدءلة قادرةب  ملياً ءقا و ياًب  لى القيام بذلكب  مر يتنافى مع التءامات ا بمورب 

 دءلي.القا وت ال
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 واجب حماية حقوق اإلنسان خارج الحدود
ضمات احترام حقو  األشخاص المحميين في حاالت النءاعب فيقع  لى  اتق الدءل الثالثة  باإلضافة إلى 

ءارب حماية حقوق م اإل سططططا ية من التعرض لال ت اكات المحتملة  لى  يدع الشططططركات الخاضططططعة 

 لسيطرت ا القا و ية.

د العديد من تابعة لألمم المتحدةب ءمن ا اللينة المعنية بالحقو  االقتدطططططادية  ءاكَّ هي ات المعاهدات ال

ءاالرتما ية ءالثقافية ءلينة حقو  اإل ساتب  لى التءام الدءل خارن  طا  حدءدها بمنع ا ت اكات حقو  

سة  ستطيع ممار شطة الميا ات التيارية التي ت سبب    ضي ا ب سات التي تدرتمب خارن  را سيطرت ا اإل 

 لي اب ءإ دططاف ضططحاياها. فالمبادت التوري ية لألمم المتحدة بشططيت األ مال التيارية ءحقو  اإل سططات 

)المبادت التوري ية لألمم المتحدة( تتناءل  لى ءره الخدططططوص التدا يات المترتبة  لى ءاربات الدءل 

 ات. ءمن رملة تدابير  خرىب تو،ططي فيما يتعلق بالمشططاريع التيارية العاملة في المناطق المتيثرة بالنءا

هذه المبادت التوري ية بيت تقوم الدءل بمفالة فعالية سطططياسطططات ا ءتشطططريعات ا ء  ظمت ا ءتدابير إ فاذها 

 الحالية في معالية خطر مشاركة األ مال التيارية في اال ت اكات اليسيمة لحقو  اإل سات".

 ت تتخذ تدابير لمنع الشطططركات العاملة  ء المقيمة  ء  ءفي اليوهرب تقتةطططي التءامات الدءل خارن حدءدها

سات في بلدات  سبب في ا ت اكات حقو  اإل  ةائية من الت ضمن ءاليت ا الق سية  التي تقع مقرات ا الرئي

 خرى  ء اإلسططط ام في ءقو  ا. ءفي سطططيا  المسطططتوطنات اإلسطططرائيليةب تقتةطططي هذه الواربات تنظيم 

دم تسبب ا في ا ت اكات الحقو  اإل سا ية للسمات الفلسطينيين   شطة مث  هذه الشركات لةمات  

يال  مات ح ثة تفي ب ذه االلتءا ثال لة  رد دء ق  الراهن ال تو بب ب ا. ءفي الو  ء اإلسطططط ام في التسطططط

المسططططتوطنات اإلسططططرائيلية غير القا و ية. ففي حين  ت معظم الدءل تدين اب فا  ا ال تتخذ  ية إرراءات 

ركات  ء األ شططططة التي تخةطططع لسطططيطرت ا من  ر  منع ا من تةذية اقتدطططاد ملموسطططة لتنظيم الشططط

المسططططتوطنات. ءبعدم اتخاذها إرراءات قا و ية لمنع تلك األ شطططططةب فات الدءل إ ما تسططططمحب  ن  لمب 

 باأل شطة التيارية التي تسا د  لى اإلبقاء  لى الوضع غير القا و يب ءبالتالي تنت ك التءامات ا الدءلية.

 
 وة مهمة نحو املساءلة: قاعدة بيانات األمم املتحدةخط

 ،طططدر ميلس حقو  اإل سطططات التابع لألمم المتحدة قراراً طلب فيه من مفوضطططيّة  2016في مارش/آذار 

األمم المتّحدة السامية لحقو  اإل سات إ شاء قا دة بيا ات تةم رميع المشاريع التيارية المتورطة في 

ص بشيت ا ت اكات حقو  اإل سات" )قا دة بيا ات األمم المتحدة(. إت الةرض   شطة "تثير بوا ف قلق خا

سات من  ضمات احترام حقو  اإل  سا دة الدءل  لى  من قا دة البيا ات هذه هوب من بين  مور  خرىب م

را ب الشطططركات المقيمة  لى  راضطططي ا ء/ ء الخاضطططعة لواليت ا القةطططائية ءالتي تقوم بي شططططة داخ  

مفوضطططيّة األمم المتّحدة السطططامية   شطططرت 2018  ء مرتبطة ب ا. ءفي يناير/كا وت الثا يالمسطططتوطنات 

تقريراً  ن سطططير العم  تحدَّث فيه  ن الخطوات التي اتتخذت لتعءيء قا دة بيا ات األمم  لحقو  اإل سطططات

سياحة اإللمترء ية ءالخدمات التي تقدم ا للمستوطنين  لى  شركات ال اال تر   غير المتحدة. ء لًما  ت 

الواردة في النسططططخة األءلى من قا دة بيا ات األمم المتحدةب فات منظمة العفو الدءلية تحف مفوضططططيّة 

  لى التفمير بتةمين ا في التحديثات الالحقة. األمم المتّحدة السامية لحقو  اإل سات
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 مسؤولية الرشكات بموجب املعايري الدولية
متحدة بشططيت األ مال التيارية ءحقو  اإل سططات بوضططو   لى   ه  لى تنب المبادت التوري ية لألمم ال

 اتق الشططركات تقع مسططؤءلية احترام القا وت الدءلي اإل سططا ي. كما تقول إت من مسططؤءلية الشططركات 

سؤءلية احترام  سات المعترف ب ا دءلياً حيثما  مل  في العالم  رمع. ءتتطلب م احترام رميع حقو  اإل 

"  ت تتينب التسبب بازثار الةارة بحقو  اإل سات  ء المساهمة في ا من  الشركات حقو  اإل سات من

سبب  ء  شركة ما    ا ت ةطلع ب اب ء ت تعالج هذه ازثار  ند ءقو  ا. " ءإذا  لِّم   شطة التي ت خالل األ 

د هو تسطط م في التسططبب با ت اكات حقو  اإل سططاتب ء   ا ال تسططتطيع منع اب فات العم  المممن الوحي

  دم القيام بالنشاط ذع الدلة.

 
 الرشكات التي تكسب الربح من السياحة يف املستوطنات غري الرشعية

رميعاً تعم  في ميال األ شطة التيارية مع  TripAdvisorء Expediaء Booking.comء Airbnbإت شركات 

سوماً  ةيفين ءالءبائن ر سياحة اإللمترء ية هذه من الم شركات ال ضى  ستوطنات. ءتتقا الفا لين في الم

 ندما تقوم بالحيءب ءبالتالي تحدطط   لى  ربا  مباشططرة من هذه األ شطططة. كما تنتفع هذه الشططركات 

ية ءغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطططينية التي يتم بشططم  ءاسططع من اسططتةالل األراضططي الفلسطططين

يد من المواقع المعرءضطططططة في  عد مد ال يادة الحيو ات يع ية. ءلء قا و  قة غير  االسططططتيالء  لي ا بطري

المسططططتوطنات إلى التباهي بقرب ا من مناطق اليمال الطبيعي في األراضططططي المحتلةب من قبي  البحر 

راء. فالشططططركات الرقميةب بادرار ا ءترءيي ا للمشططططاهد الطبيعية المي  ءالمحميات الطبيعية ءالدططططح

ءاأل شططططة التي تعتمد  لى الطبيعة ءالمعالم السطططياحيةب إ ما تءيد من راذبية تلك المواقع المعرءضطططةب 

ءتؤّمِّن   داداً  كبر من السططططيا ب ءبالتالي تيني الفوائد المالية من االسططططتةالل غير المشططططرءع للموارد 

 لفلسطينية.الطبيعية ا

 
رشكات السياحة اإللكرتونية تُسهم يف انتهاك حقوق مجتمعات فلسطينية 

 محددة
لفحب كيفية مساهمة شركات السياحة اإللمترء يةب سواء بشم  مباشر  ء غير مباشرب في ا ت اكات 

ت الحقو  اإل سططططا ية لف ات محددة من الناشب قام باحثو منظمة العفو الدءلية بءيارة خمس مسططططتوطنا

سطينية المحتلة مرتين  لى األق  لم  من ا  ضي الفل سطينية مياءرة في األرا سرائيلية ءميتمعات فل إ

. ءقد تم اختيار تلك المواقع بسططططبب  همية 2018في الفترة بين فبراير/شططططباط ء كتوبر/تشططططرين األءل 

سطينية ب ذه اال ت اكات حا سياحة للمستعمرات. ءلف م كيف تتيثر الميتمعات الفل لياًب  ررى الباحثوت ال

 مقابالت مع مدافعين  ن حقو  اإل سات ءغيرهم من المقيمين في ك  موقع.

 

 الخان األحمر –: كفار أدوميم 1دراسة حالة 
قد  TripAdvisorء Expediaء Booking.comء Airbnbفي ءق  كتابة هذا التقريرب كا   الشططططركات األربع 

 شططرت  سططماء  ماكن سططمن لإلييار ءموقع مخيم في مسططتوطنة كفار  دءميم  ء بالقرب من اب التي تقع 

مواقع حديقة ءطنية ءمتحف ءرحلة  TripAdvisorكيلومترات شططر  القدش. كما  رضطط   10 لى بعد  حو 

لمعالم ،ططططحراءية ءمعلم ذع ،ططططلة بالتوراة  لى  رض قريبة. ءقد  حدث  تنمية المسططططتوطنة ءتلك ا
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ضاراً  لى الحقو  اإل سا ية للميتمع البدءع الفلسطيني في الخات األحمر  السياحيةب ءتوسيع اب  ثراً 

ضوا للةةوط  لى مدى سنوات لحمل م  المياءرب الذع فقد  فراده حرية الو،ول إلى  راضي الر يب ءتعرَّ

م المنت مة: الحق في  لى مةادرة المنطقةب ءهم م ددءت ب دم منا ل م الوشططططيك. ءتشططططم  حقوق 

السطططمنب ءفي تينتب  مليات اإلخالء القسطططرعب ءفي التمتع بمسطططتوى معيشطططي الئقب باإلضطططافة إلى 

حقوق م كسططمات  ،ططليين في التنمية االقتدططادية لميتمع مب ءفي اسططتةالل ءامتالك  رضطط م ءمناطق م 

 ءمواردهم بِّطحريةب ءفي امتالك ءسائ  العيش الخا،ة ب م.

 
 قريوت/جالود -: شيلو 2دراسة حالة 

خمسططة مواقع في مسططتوطنة شططيلو ءالمسططتوطنات  Airbnbفي ءق  كتابة هذا التقرير  رضطط  شططركة 

شركة  ض   ةفة الةربية. ء ر شمال ال شركة  Booking.comالمحيطة ب ا في  ض   موقعاً ءاحداً. كما  ر

TripAdvisor  موقعاً  ثرياً ءمعلماً سطططياحياً للءءار يديره مسطططتوطنوت من شطططيلوب باإلضطططافة إلى مرشطططدين

سططياحيين يرافقوت الءءار إلى المواقع. ءكات إل شططاء ءتوسططيع هذه المسططتوطنات  ثر ضططار  لى الحقو  

رم السمات من حري ة الو،ول اإل سا ية لسمات القريتين الفلسطينيتين المياءرتين قريوت ءرالود. فقد حد

إلى  راضي م الءرا يةب ءالطريق الرئيسي المو،  إلى منا ل م. ءغالباً ما يتعرضوت لال تداءات  لى  يدع 

المسططتوطنين. ءتشططم  حقوق م اإل سططا ية التي ا تد م : الحق في السططالمة اليسططديةب ءفي التمتع 

 التنق . بمستوى معيشي الئقب ءفي الحدول  لى الةذاء ءالدحة ءالتعليم ءفي حرية

ءقال بشططططار معمر من سططططمات قريوت: "الناش يةادرءت القرية ازت أل نا معءءلوت. ءقد باع العديد من م 

 راضططططي م ءمنا ل م ءا تقلوا إلى رام ل. ءلم تعد القرية تقع بيوار الطريق الرئيسططططيب ءلذا لن ييتي  حد 

يارية  ديدة  بواب ا ألت األ مال التيارية إلى هنا إال إذا كات لديه سبب مورب لذلك. كما  غلق  محالت ت

 في ا ليس   لى ما يرام".

 
 خربة سوسيا -: سوسيا 3دراسة حالة 
موقعاً ءاحداً في مسططتوطنة سططوسططيا الواقعة في  قدططى رنوب الةططفة الةربية.  Airbnb رضطط  شططركة 

لم سياحي يديره مدنع  بيذ في المستوطنةب باإلضافة إلى موقع  ثرع ءمع TripAdvisorء رض  شركة 

مستوطنوت. ءقام  إسرائي  باخالء السمات الفلسطينيين من خربة سوسيا قسراً إلفسا  الطريق  مام 

سيا  سو ضي م الءرا ية. ءيعيش  هالي قرية  سياحي ءبناء المستوطنةب مما  تج  نه فقدات  را المعلم ال

سا ية التي ا ستمر ب دم منا ل م.  ما حقوق م اإل  سالمة تح  الت ديد الم شم  الحق في ال  تد م  فت

اليسديةب ءفي الخدو،يةب ءالحدول  لى السمن المالئمب ءتينتب  مليات اإلخالء القسرعب ءالحق في 

 الحدول  لى الماء ءالةذاء ءالتمديدات الدحيةب ءفي التمتع بمستوى معيشي الئق. 

نح اللي  يممن  ت تيتي ررافة ءتدمر ك  شيء.  ءقال  فاطمة  وارعة من سمات خربة سوسيا: "تح  رد

   طفالنا يعيشوت في ظ  شبح الخوف."

 
 سلوان -: مدينة داود 4دراسة حالة 
ءهي معلم سياحي ش ير يقع  -بشم  بار  ء مل  َكَوكي  حيء لمدينة داءد TripAdvisor رض  شركة 

نظمة تد ى في حي فلسطططيني من  حياء القدش الشططرقية المحتلةب ءهو حي سططلوات. ءتدير المْعلم م
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"رمعية إلعاد"ب التي تد م ا الحمومة اإلسرائيليةب ءالتي كا   قد  قل  المستوطنين اإلسرائيليين إلى 

المنطقة فيما مةى. ءقال  اطق رسمي بلسات المنظمة إت رمعية إلعاد تريد "ت ويد" القدش الشرقية. 

دين باإلخالء القسططرعب ألت "إل عاد" تخطط لتوسططيع مدينة داءد كي ء ،ططبح ازت م ات الفلسطططينيين م دَّ

تستو ب المءيد من المستوطنين.  ما حقوق م اإل سا ية التي ا تد م  فتشم  الحق في الحدول  لى 

 سمن مالئمب ءفي التمتع بمستوى معيشي الئق.

 
 : الخليل5دراسة حالة 

رحلة مءءَّدة بمرشد سياحي يديرها مستوطنوت  TripAdvisorفي ءق  كتابة هذا التقريرب  رض  شركة 

مة إلى منطقتينب ءاحدة  من المسططتوطنات اإلسططرائيلية المقامة في ءسططط الخلي ب ءهي مدينة مقسططَّ

سرائيلية ء خرى بادارة فلسطينية. كما  رض  متحفاً يديره مستوطنوت. ء رض  شركة   Airbnbبادارة إ

وطنات الخلي  دافعاً رئيسططياً لميمو ة ءاسططعة من ا ت اكات  قاراً في إحدى المسططتوطنات. ءتدعتبر مسططت

حقو  اإل سططات التي يتعرض ل ا السططمات الفلسطططينيوت في المدينةب ءمن ا حق اإل سططات في سططالمة 

شططخدططهب ءفي الدططحة ءحرية التنق  ء دم التعرض للتمييءب ءفي الخدططو،ططية ءالحياة األدسططريةب ءفي 

 العملية الواربة ءاإل داف.

في اقتدطططاد المسطططتوطناتب  TripAdvisorء Expediaء Booking.comء  Airbnb م  شطططركات لقد  سططط

ءبالتالي في المحافظة  لي ا ءتعءيءها ءتوسطططيع ا. ءبذلك تموت قد  سططط م  بشطططم  غير مباشطططر في 

ا ت اكات حقو  اإل سطططات التي تلحق الةطططرر بالسطططمات الفلسططططينيين في الخات األحمر ءقريوت ءرالود 

يا ءسطططلوات ءالخلي ب ءالتي تعتبر  تيية مباشطططرة لورود هذه المسطططتوطنات  ء المعالم ءخربة سطططوسططط

 السياحية التي يديرها المستوطنوت.

ءثمة   شططططة تيارية  كثر ارتباطاً بالمثير من ا ت اكات حقو  اإل سطططات لف ات معينة من الفلسططططينيين. 

 Booking.comء   Airbnbشطططركات األربع فعلى سطططبي  المثالب  رى  ت المعالم السطططياحية التي قام  ال

ببنائ ا  ء تطويرها  لى األرض التي كات الميتمع البدءع في الخات األحمر قد  TripAdvisorء Expediaء

 استخدم ا في السابق  س م  بشم  مباشر في ا ت اك العديد من حقوق م كسمات  ،ليين.

الرئيسي الذع يممن خلف بعض ا ت اكات  معالم سياحية تشم  الدافع TripAdvisorكما  رض  شركة 

حقو  اإل سططات التي تلحق الةططرر بالميتمعات الفلسطططينية في قريوت ءرالود ءخربة سططوسططيا. ءيعتبر 

تطوير المواقع األثرية في ت  شيلو ءسوسيا  امالً محورياً بالنسبة إلسرائي  ءخطط المستوطنين لتنمية 

ذه الشططركة للمواقع األثرية ييعل ا متواط ة مع هذا ءتوسططعة مسططتوطنتي شططيلو ءسططوسططيا. ءإت  رض ه

الي د. ءقد  س م  الشركة بشم  مباشر في ا ت اكات الحقو  اإل سا ية لسمات قريوت ءرالود ءخربة 

 سوسيا ءا تفع  من تلك اال ت اكات النارمة  ن ءرود ء/ ء تطوير المواقع األثريةب ءتسا د  لى إدامت ا.

 

 ملواقعمعلومات مضلِّلة بشأن ا
إت  دم المشططف  ن موقع العقارات ءالمعالم السططياحية للمسططتوطنات بدقة يؤدع إلى تفاقم مسططاهمة 

الشططركات في ا ت اك القا وت الدءلي اإل سططا ي. ءال تدططنِّّف ك  شططركة من هذه الشططركات بشططم  دقيق 

  ا تقع في ءمتَّسططططق تلك المواقع السططططياحية بي  ا تقع في المسططططتوطناتب ءفي حاالت  دة تدططططف ا بي

 إسرائي .

ءال يدططططنِّّف  ع من المةططططيفين  قاراته بي  ا مورودة داخ   – ق َّ المعلومات دقة  Airbnbءتوفر شططططركة 



 

  الوجهة: االحتالل
 غري القانونية يف األرايض الفلسطينية املحتلةالسياحة اإللكرتونية واملستوطنات اإلرسائيلية 

  

 11 الدولية العفو منظمة

شرين  ضي الفلسطينية المحتلة  لى الرغم من    ا مورودة هناك. ءمنذ  كتوبر/ت المستوطنات في األرا

بتدططططنيف بعض المواقع بي  ا تقع في مسططططتوطنات  Expediaء Booking.comب بد ت شططططركتا 2018األءل 

إسرائيليةب ءلمن ما ال تفعالت ذلك بالنسبة للمواقع التي تعرض ا في القدش الشرقية. كما  ت التو،يفات 

غير متسططقة. فقد ء،ططف  بعض المعالم في المسططتوطنات بي  ا مورودة  TripAdvisorاليةرافية لشططركة 

لك تو،ططططيف غير ممتم  ألت الشططططركة ال توضططططح    ا تقع داخ  في "األراضططططي الفلسطططططينية". ءلمن ذ

المسططتوطنات اإلسططرائيلية في األراضططي الفلسطططينية المحتلة. ءفي حاالت  خرى ء،ططف  هذه الشططركة 

 المستوطنات بي  ا مورودة في إسرائي .

لموقع الدقيق إت المواقع اإللمترء ية تةططططمن ارتذاب   داد من الءءار  كبر مما لو كات هؤالء  لى  لم با

 للعقاراتب  ء المعالم التي يحيءءت رحالت م إلي ا.

 
 ردود الرشكات غري الكافية

لقد  تاح  منظمة العفو الدءلية للشططركات الرقمية األربع الواردة في هذا التقرير فر،ططة الرد  لى النتائج 

لنا إلي ا ءاإلرابة  ن ميمو ة من األسططط لة. ءحتى ءق  كتابة التقر ير كا   شطططركتات من ا لم التي تو،طططَّ

 .TripAdvisorء Airbnbتردّات  لى ما  ءرد اهب ءهما 

شركتا  س لة التي طرحت ا المنظمة.  Booking.comء Expediaءلم تردَّ  شر  لى النتائج  ء األ شم  مبا ب

ءفي ردءد الشططركتْين المقتةططبة يبدء    ما توحيات بي  ما ال تخةططعات ألع التءام قا و ي بوقف األ شطططة 

التيارية المتعلقة بالمسططتوطنات اإلسططرائيلية. ءلذا فات منظمة العفو الدءلية تشططعر بخيبة  م  شططديدة 

ع الشططركتين بمسططؤءليات ما تياه احترام القا وت الدءلي اإل سططا ي ءالقا وت الدءلي بسططبب  دم اضطططال

 لحقو  اإل سات ءتياه تقديم ردءد كافية  لى بوا ف قلقنا في هذا الشيت.

شركة  شرقية(  Airbnbإت إ الت  ستثناء القدش ال ةفة الةربية )با ستتوقف  ن  رض مواقع في ال بي  ا 

س سوى خطوة  ءلى. إذ ييب  ت تنفذ الشركة هذا اإل التب ء ت تعبِّّر  ن التءام ا  مر مرحَّب بهب ءلمنه لي

بمرارعة سياست ا المعلنةب ء ت تيبر الةرر الذع  س م  في إلحاقه. كما ييب  ت يشم  التءام ا هذا 

 المستوطنات اإلسرائيلية في القدش الشرقية.

 

 نتائج وتوصيات
لعالم  ت تتخذ إرراءات لتنظيم  م  الشركات الخاضعة لسيطرت ا يتعين  لى الحمومات في سائر بلدات ا

من  ر  منع ا من تةذية اقتدططاد المسططتوطناتب ءبالتالي إدامة المشططرءع االسططتيطا ي اإلسططرائيلي غير 

هذا  ما يحدث ييعل ا متواط ة مع  بالوقوف متفررًة  لى  فاء  بذلك ءاالكت يام  المشططططرءع. ءإت  دم الق

المحدد لأل شطة السياحية الواردة في هذا التقريرب يتعين  لى الحمومات اتخاذ  المشرءع. ءفي السيا 

 Booking.comء Airbnbإرراءات قا و ية لةمات امتناع شركات السياحة اإللمترء يةب ءمن ا الشركات األربع 

الخدمات ب  ن تقديم خدمات ا إلى المسططططتوطنين اإلسططططرائيليينب ء ن ترءيج TripAdvisorء Expediaء

 السياحية للمستوطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة.

ءكي تتقيَّد بالتءامات ا بمرا اة القا وت الدءلي اإل سططا ي ءاحترام حقو  اإل سططاتب يتعين  لى الشططركات 

Airbnb ءBooking.com ءExpedia ءTripAdvisor  ءقف  رض  ماكن اإلقامة ءاأل شطة ءالمعالم السياحية

ي المسطتوطناتب  ء التي يديرها المسطتوطنوتب في األراضطي الفلسططينية المحتلةب بما في ا المورودة ف

 القدش الشرقية.
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 انتهاكات حقوق اإلنسان: خمس حاالت دراسية

 
سطينية التي  سان للمجتمعات الفل سية الخمس التالية واقع حقوق اإلن صو ِّر الحاالت الدرا تُ

لقلب منها، حيث تلعب الستتياحة رورام مهمام ىل  تعيش في المستتتوانات اإلستتلاةيلية او  ا

 نحو متزايد في االقتصار.

 
 الخان األحمر –: كفار أدوميم 1دراسة حالة 

 

 "ِعْش هدوء الصحراء، وتمتَّْع بطعم الضيافة اإلرسائيلية الدافئة."

 1يف مستوطنة "كفار أدوميم". Airbnbعروض رشكة 

 
كيلومترات شططرقي القدشب مركءاً م ماً  10تدعتبر مسططتوطنة كفار  دءميم اإلسططرائيليةب الواقعة  لى بعد 

ةفة الةربيةب ءيعيش في ا حوالي   ائلة  400لأل شطة ء ماكن السمن السياحية في المنطقة )ن( من ال

نة.  2مستوطِّ

 

ءمقار ًة بالمنا ل الحديثة في  3البدءية. لى بدعد مسطططافة قدطططيرة من كفار  دءميم تقع قرية الخات األحمر 

المستوطنة ال تبدء قرية الخات األحمر  كثر من كو  ا ميمو ة من  كوات الدفيح. ءيبلغ  دد سمات القرية 

دف م  طفال. 180حوالي  ،ليين الذين طدردءا من  4بدءياًب  كثر من   سمات األ ءمعظم هؤالء الر وت من ال

. إت البدء في األراضططي الفلسطططينية المحتلة يعرِّّفوت 1948 ا في  ام ديارهم في إسططرائي  بعد إ شططائ

ءبدفت م هذهب فات ل م حقوقاً خا،ة معينة  لى األرض التي يشةلو  ا  5  فس م بي  م سمات  ،ليوت.

 6ءالموارد الطبيعية التي يستخدمو  ا للمحافظة  لى ءسائ   يش م التقليدية ء سلوب حيات م.

 ش   في  ام ءكا   مستوطنة كفا
د
سنة  لى إ شاء البدء  30ب  ع بعد مرءر  كثر من 1979ر  دءميم قد  

لقريت م. ءقد قام  إسرائي  ببناء المستوطنة  لى سلسلة تالل تط   لى مش د  خاذ يةطي منطقة 

،ططططحراء "ي ودا" ءءادع األردت. ءتقع المسططططتوطنة  لى مقربة من معالم سططططياحية  ديدةب من ا  ين 

سلطة الطبيعة ءالحدائق  7ية ءادع القلط الطبيعية.الفرات/محم ءتدير هذه المحمية ءكالة حموميةب ءهي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1  Airbnb  خيمة الةءال"ب –ب "مخيم ،حراء إسرائي 

20Yerushalayim%2C%20Kfar%20Adumiwww.airbnb.co.uk/rooms/21987104?location=Desert%20Camping%20Israel%2C%20Mevo%

m&adults=1&guests=1&s=DFh_kc0w 
 (2018ديسمبر/كا وت األءل  6)آخر  يارة في 

 .2018تشرين الثا ي / وفمبر 12)آخر  يارة في  adumim-www.myheartland.co.il/kfarميلس بنيامين اإلقليميب كفار  دءميمب  2
 كيلومتر. 2 لى بدعد حوالي  3
التيمعات البدءية التي بدءع. )ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب  7,000تيمعاً ،ةيراً في المنطقة )ن(ب حيف يعيش  حو  46الخات األحمر ءاحد من  4

-https://www.ochaopt.org/ar/content/bedouin-communities-risk-forcible-transferب 2014ب سبتمبر/ يلول يت ددها خطر الت يير القسرع
september-2014-0 

 )رقم الوثيقة: 2012ا ترف  لينة القةاء  لى التمييء العندرع )سيرد( ب ذا التعريف الذاتي. ا ظر "سيرد"ب المالحظات الختامية بشيت إسرائي ب  5

(UN Doc. CERD/C/ISR/CO/14-16) 20(ب الفقرة. 
 ب 2007سبتمبر/ يلول  13إ الت األمم المتحدة بشيت حقو  الشعوب األ،ليةب  6

peoples.html-indigenous-of-rights-the-on-www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration 
 ب " ين الفراتب محمية )ءادع القلط( الطبيعية"ب  7

         -Reviews-d523464-g3238517-w.tripadvisor.co.uk/Attraction_Reviewww  -Ein_Prat_Nature_Reserve_Wadi_Qelt
Kfar_Adumim_Binyamin_Region_West_Bank.html  (2018ديسمبر/كا وت األءل  6)آخر  يارة في 

 

https://www.airbnb.co.uk/rooms/21987104?location=Desert%20Camping%20Israel%2C%20Mevo%20Yerushalayim%2C%20Kfar%20Adumim&adults=1&guests=1&s=DFh_kc0w
https://www.airbnb.co.uk/rooms/21987104?location=Desert%20Camping%20Israel%2C%20Mevo%20Yerushalayim%2C%20Kfar%20Adumim&adults=1&guests=1&s=DFh_kc0w
http://www.myheartland.co.il/kfar-adumim
http://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g3238517-d523464-Reviews-%20%20Ein_Prat_Nature_Reserve_Wadi_Qelt-Kfar_Adumim_Binyamin_Region_West_Bank.html
http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g3238517-d523464-Reviews-%20%20Ein_Prat_Nature_Reserve_Wadi_Qelt-Kfar_Adumim_Binyamin_Region_West_Bank.html
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 8اإلسرائيلية.

ءما ا فم  إسططططرائي ب  لى مدى سططططنواتب تحاءل  ق  سططططمات الخات األحمر )ءغيرهم من الميتمعات 

ءقد  9المنطقة.البدءية في المنطقة )ن( من  ماكن م رغماً  ن إرادت م ب دف توسططيع المسططتوطنات في 

ءثَّق  منظمة العفو الدءلية ءاألمم المتحدة ءغيرهما كيف حاءل  الحمومة اإلسرائيلية إرغام  هالي الخات 

 10األحمر  لى مةادرة  رض م.

 ءالًب خلق  ميمو ة من التدابير التي تبنت ا السططططلطات اإلسططططرائيلية ما  سططططماه ممتب األمم المتحدة 

ال دف من ا هو رع  حياة  11"' ام  دفع'لتنسيق الشؤءت اإل سا ية "بي ة ،عبة ل ذه الميتمعات تمث  

مدططططادرة األلوا   البدء  ،ططططعب ما يممن. ءقد شططططمل  تلك التدابير: رفض ربط المنا ل بشططططبمة الم رباء؛

الشمسية؛  دم ضمات حرية الحدول  لى الماء؛ رفض طلبات الحدول  لى تداريح بناء؛ هدم المبا ي 

ءال ياك ب بما في ا المنا ل ءحظائر الماشية؛ الت ديد بتنفيذ المءيد من  مليات ال دم؛ تقييد حرية الو،ول 

حرية الو،ول إلى  راضي الر ي  ن طريق  إلى الطر  ء راضي الر ي من خالل بناء المستوطنات؛ تقييد

ية؛ رفض منح تدطططططاريح  م  في  ية ءادع القلط الطبيع يةب ء ين فرات/محم ناطق  سططططمر إ شطططططاء م

المسطططتوطنات؛  دم توفير الحماية للميتمع من  مليات الترهيب ءاال تداءات  لى  يدع المسطططتوطنين 

 12اإلسرائيليين.

عديد من الحقو  اإل سا ية للناش في الخات األحمرب  ء  دت إلى إت " وام  الطرد" هذه تشم  ا ت اكاً لل

 13ا ت اك هذه الحقو ب ءمن ا الحق في الحدول  لى سمن مالئم ءالتمتع بمستوى معيشي الئق.

إت  مليات إ شاء ءتنمية مستوطنة كفار  دءميم  حف   لى كافة  راضي البدء التي استخدموها لر ي 

ضرراً  شي م. ءقد  لحق ذلك  دعاب. موا ش م التقليديةب ء رغم م  لى العيش في موار ة ال دادر  ي  بم

دادية بحرية؛ ءفي استةالل ءامتالك  ،ليينب في المطالبة بالتنمية االقت ضرَّ بحقوق مب كسمات   كما   ه  

ءيحاءل  14 رض م ءمناطق م ءمواردهم؛ ءفي امتالك ءسائ   يش م الخا،ة ب م من رملة حقو   خرى.

ازت كسب  يش م  ن طريق العم  الءرا ي الموسمي المتد ي األرر في  ماكن  خرىب   هالي القرية

دءالراً شطط رياًب قال  250كما    م يتلقوت مسططا دات إ سططا ية من السططلطات الفلسطططينيةب تدطط  إلى 

 15السمات لمنظمة العفو الدءلية إت هذا المبلغ بالماد يةطي النفقات األساسية لألسرة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
األراضي الفلسطينية المحتلةب بما في ا غءةب ءبذلك يدحرم سما  ا من  ءهي تدير  يةاً المتحف السامرعب الذع يعرض فسيفساء من شتى   حاء 8

    ب المتحف السامرعب TripAdvisorدخوله. )
-The_Good_Samaritan_Museum-Reviews-d10818761-g297750-isor.co.uk/Attraction_Reviewwww.tripadv

Jericho_West_Bank.html (.2018ديسمبر/كا وت األءل  6)آخر  يارة في 
 8ب المستوطنات اإلسرائيليةإسرائي  ءاألراضي الفلسطينية المحتلة:  ءقفوا الت يير: طرد ءشيك للبدء من ديارهم لتوسعة منظمة العفو الدءليةب  9

   www.amnesty.org/ar/documents/MDE15/001/2012/ar(ب MDE 15/001/2012)رقم الوثيقة:  2012فبراير/شباط 
همتاراً من األراضي المياءرة لمستوطنة  لوت  40ءحدة سمنية رديدة  لى مساحة  289ءافق  الحمومة  لى خطط لبناء  2018ءفي مطلع  ام 

من  80%همتاراً بالقرب من كفار  دءميم. ا ظر: السالم ازتب  حو  66ءحدة سمنية  لى  322)ءهي ءاحدة من المستوطنات التابعة لمفار  دءميم( ء
 ب هي "مستوطنات معءءلة"ب2018مايو/ يار  30 لي ا في ءحدة التي تم  الموافقة  1.958الوحدات السمنية ء ددها 

 settlements-isolated-2018-may-30-approved-units-housing-1958-peacenow.org.il/en/80 
. )رقم إسرائي  ءاألراضي الفلسطينية المحتلة:  ءقفوا الت يير: طرد ءشيك للبدء من ديارهم لتوسعة المستوطنات اإلسرائيليةدءليةب منظمة العفو ال 10

إسرائي  ءاألراضي الفلسطينية المحتلة: آمنوت  ؛ar/www.amnesty.org/ar/documents/MDE15/001/2012...(ب MDE 15/001/2012الوثيقة: 
 ( MDE 15/006/2010)رقم الوثيقة:  2010يو يو/حءيرات  16ب كديارهم؟ إسرائي  ت دم منا ل الفلسطينيين

006/2010/ar//www.amnesty.org/ar/documents/mde15  
 ب 2014ب سبتمبر/ يلول التيمعات البدءية التي ي ددها خطر الت يير القسرعممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب  11

 0-2014-september-transfer-forcible-risk-communities-https://www.ochaopt.org/ar/content/bedouin 
transfer-forcible-risk-communities-https://www.ochaopt.org/ar/content/bedouin-تفا،ي   وام  الطرد المتنو ة هذه في المددر  فسه؛  12

 0-2014-september سبتمبر/ يلول  5ب آخر تحديف في 2017 كتوبر/تشرين األءل  10  تيمّعات م ّددة بالت يير: منطقة خات األحمر"ب"ءبتسليمب
 https://www.btselem.org/arabic/communities_facing_expulsion/khan_al_ahmar ب 2018

 . 2018يو يو/حءيرات  6ءقد تم تيكيدها في مقابلة مع الناطق الرسمي باسم اليما ة  بو خميس  ررت ا معه منظمة العفو الدءلية في  
 ك  يةاً حق سمات الخات األحمر في حرية التنق  بفرض قيود  ديدة  لى حريت م في استخدام  ء الو،ول إلى الطر  ءالمناطق إسرائي  تنت 13

نين األخرى من األرض التي استخدمت ا سابقاً  ء احتلت ا. إت فش  إسرائي  في حماية هذا الميتمع من الترهيب ءاال تداءات  لى  يدع المستوط

 م  مءيداً من اال ت اكات لحقو  السمات في الدحة ءسالمة األشخاص.اإلسرائيليين يش
 . 20)ب( ءالمادة  8ب 3إ الت األمم المتحدة بشيت حقو  السمات األ،ليينب المادة  14
قلي   لى سبي  المثالب اشتمى  حد السمات من ،عوبة دفع ثمن  سطوا ات غا  المدافئ في الشتاءب ءمن  ت  ائلته  ادراً ما تيك  اللحمب ء ت ال 15

. من من الناش يستطيعوت دفع تماليف إرسال  طفال م إلى المدرسة الثا ويةب أل  ا تقع  لى مسافة بعيدةب ءال يستطيعوت دفع تماليف الموا،الت
 ب الخات األحمر.2018 وفمبر/تشرين الثا ي  9مقابلة منظمة العفو الدءلية مع  بو خميسب 

https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g297750-d10818761-Reviews-The_Good_Samaritan_Museum-Jericho_West_Bank.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g297750-d10818761-Reviews-The_Good_Samaritan_Museum-Jericho_West_Bank.html
http://www.amnesty.org/ar/documents/MDE15/001/2012/ar
http://peacenow.org.il/en/80-1958-housing-units-approved-30-may-2018-isolated-settlements
http://www.amnesty.org/ar/documents/MDE15/001/2012/ar؛
http://www.amnesty.org/ar/documents/MDE15/001/2012/ar؛
http://www.amnesty.org/ar/documents/MDE15/001/2012/ar؛
http://www.amnesty.org/ar/documents/mde15/006/2010/ar/
https://www.ochaopt.org/ar/content/bedouin-communities-risk-forcible-transfer-september-2014-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/bedouin-communities-risk-forcible-transfer-september-2014-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/bedouin-communities-risk-forcible-transfer-september-2014-0
https://www.btselem.org/arabic/communities_facing_expulsion/khan_al_ahmar
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ذلكب فقد  ،ططدرت الحمومة اإلسططرائيلية  مراً مباشططراً ب دم الخات األحمر  لى  سططاش  ت ءباإلضططافة إلى 

ةما ات  ةرءرية. ءفعل  الحمومة ذلك بدءت تنفيذ  ّعٍّ من ال داريح البناء ال  هالي القرية لم يحدلوا  لى ت

سمن مالئمب  القا و ية التي ينب  لي ا القا وت الدءليب ءتقةي بتوفير الحماية للحق في الحدول  لى

ء الءًة  لى ذلكب فات مث  هذه  16من قبي  التشططاءر المسططبق ءاإلشططعار ءتوفير ممات سططمن بدي  الئق.

الخطوة من شطططي  ا  ت تشطططم  ا ت اكاً لحق م كسطططمات  ،طططليين في  دم  قل م قسطططراً من  راضطططي م 

رة.  البدء يخوضوت معركت م ما ا فكَّ  2009ءمنذ  ام  17ءمناطق م بدءت موافقت م الحرة ءالمسبقة ءالمتبدِّّ

ب بالسططما  بالمةططي 2018مايو/ يار  24من خالل المحاكم اإلسططرائيلية. بيد  ت المحممة العليا قةطط  في 

قددماً في  مليات ال دم  لى الرغم من فشططط  الحمومة في ضطططمات الحد األد ى من ضطططما ات العملية 

 الواربةب ءتينتب  مليات اإلخالء القسرع.

ازت  ملية ال دم ء ق  سما  ا باإلكراه إلفسا  الميال إلقامة المءيد من المستوطنات غير ءتواره القرية 

طفالً من  طفال  170القا و ية. ءيشطططم  قرار ال دم مدرسطططة القريةب التي تقدم الخدمات التعليمية لنحو 

 ن ا ت اك حقو  فةططالً  18البدء. ءفي حالة تنفيذ هذه اإلرراءاتب فا  ا سططتشططم   و اً من ررائم الحربب

ءفي  دم التدخ  في خدططو،ططياته  ء شططؤءت  20ءفي التعليم 19اإل سططات في الحدططول  لى سططمن مالئمب

 21 سرته  ء بيته.

إت تطوير قطاع سططياحي مربح في مسططتوطنة كفار  دءميم ءما حول اب  سطط م في اقتدططاد المسططتوطنات 

 22المياءرةب ءحفَّء  لى المءيد من توسيع ا.

ا التقرير كا   مسطططتوطنة كفار  دءميمب ءثالث مسطططتوطنات  خرى ،طططةيرة تابعة ل اب ءفي ءق  كتابة هذ 

ةم  شركة  30ت ضت ا  سمن  ر ءهي الميمو ة األكبر من المستوطنات المقامة  لى  – Airbnbمما ًا لل

ءتم تقديم العديد من تلك األماكن با تبارها  23األراضططططي الفلسطططططينية المحتلة خارن القدش الشططططرقية.

"ب ءهو  بارة  ن فيال Desert Lookout  ماكن إقامة فخمة. فعلى سططططبي  المثالب هناك موقع يد ى "

دءالراً  مريمياً في الليلة. ءيدطططف ا الموقع اإللمترء ي بيت في ا بركة  440سطططريراً  ررت ا  12لإلييار تةطططم 

اذة".سباحة داف ةب ء"إطاللة ،حر  24اءية  خَّ

ثالثة مواقع منفدلة لطططططط "مخيم ،حراء  Airbnbءباإلضافة إلى األماكن السمنية الخا،ةب  رض  شركة 

ءهو موقع تخييم في الدطططحراء يقع إلى الشطططر  من كفار  دءميم. ءهناك يممن للةطططيوف  –إسطططرائي " 

ء الدططططحراءب ءتذءت  طعم الةططططيافة دءالراً لليلة الواحدة من  ر  "التنعتم ب دء 235اسططططت يار خيام مقاب  

 25اإلسرائيلية الداف ة".

قد  رضططط  كذلك "مخيم  Hotels.comءExpedia ء Booking.comءفي ءق  كتابة التقرير كا   شطططركات 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
حاالت إخالء المساكن باإلكراه )المادة  –: الحق في السمن المالئم 7اللينة المعنية بالحقو  االقتدادية ءاالرتما ية ءالثقافيةب التعليق العام رقم  16

 16ب15ب 13قرات ب الف1997مايو/ يار 20(ب 1.11

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=ar   
إلضافة ءتقةي الخطة بترحي  سمات الخات األحمر إلى موقع ردعء للةاية بالقرب من ممب  فايات بلدية القدش القديم القريب من قرية  بو ديس. ءبا

 طفالً ينتموت إلى خمس تيمعات بدءية مختلفة. 170إلى المنا لب فات  مر ال دم يشم  مدرسة الخات األحمر التي تدرِّّش 
 .10)ن( ء 8م المتحدة بشيت حقو  الشعوب األ،ليةب المادتات إ الت األم 17
 كتوبر/تشرين األءل  1إسرائي  ءاألراضي الفلسطينية المحتلة: هدم قرية الخات األحمر الفلسطينية  م  قاش ءرريمة حربب منظمة العفو الدءليةب  18

 ب2018
crime/-war-and-blow-cruel-is-ahmar-al-khan-of-village-palestinian-of-demolition-opt-www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/israel 

 .11تدادية ءاالرتما ية ءالثقافيةب المادة الع د الدءلي الخاص بالحقو  االق 19
 .13الع د الدءلي الخاص بالحقو  االقتدادية ءاالرتما ية ءالثقافيةب المادة  20
 .17الع د الدءلي الخاص بالحقو  المد ية ءالسياسيةب المادة  21
ك مارش ممثلو مستوطنة كفار  دءميم ضةوطاً من  ر  هدم القرية ء ق  سما  ا إلى ممات آخر. ءحارج المستوطنوت بيت البدء كا وا يعيشوت هنا 22

البدء ب  بدورة غير قا و يةب ء ت  ائالت رديدة ا ةم  إلي م. ءقالوا إت الحمومة ييب  ت ت دم القرية من  ر  منع "االستيالء"  لى المنطقة من ق

ر المي "ب الفلسطينيين الذين يتدرفوت كما لو    م  ،حاب المنطقة.  ميره هاشب "البدء الفلسطينيوت يقار وت الدءلة من  ر  األرض بالقرب من البح
 www.haaretz.com/1.5041332ب 2010مارش/آذار  11هآرتسب 

 . 2018ديسمبر/كا وت األءل  6 23
24 Airbnb كفار  دءميم"ب  –،حراء ي ودا  –ب  ظرة  لى القدشwww.airbnb.co.uk/rooms/864350 2018ديسمبر/كا وت األءل  6ب آخر  يارة في .) 
25 Airbnb  لةءال"ب خيمة ا –ب " ظرة  لى مخيم ،حراء إسرائيwww.airbnb.co.uk/rooms/21987104  (. 2018ديسمبر/كا وت األءل  6)آخر  يارة في 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=ar
http://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/10/israel-opt-demolition-of-palestinian-village-of-khan-al-ahmar-is-cruel-blow-and-war-crime/
http://www.haaretz.com/1.5041332
https://www.airbnb.co.uk/rooms/864350
http://www.airbnb.co.uk/rooms/21987104
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سرائي ". شركة  26،حراء إ ض   شركتا  Booking.comكما  ر شقق  خرى لإلييارب ء ء  Expediaخمس 

Hotels.com .27شقتين لم  من ما 

 دة مواقع سططياحية في مسططتوطنة كفار  دءميم ءالمنطقة المحيطة ب اب  TripAdvisorشططركة  ء رضطط ْ 

ءمن بين ا موقعات يممن است يارهما بواسطة موقع ا اإللمترء ي: األءل هو شقة تةم غرفة  وم ءاحدةب 

اللة  لى ءالثا ي هو منءل  ائلي مموَّت من غرفتي  ومب ءذات إط 28ءتتباهى بورود حّمام راكو ع في ا.

ءباإلضافة إلى ذلكب فات الشركة  شرت تفا،ي  ءتعليقات حول فند  ءمطعمْين  29القدش ءءادع األردت.

كما    ا تعرض موقع " رض الميعاد" التي يملم ا  30ءخمسططة " شططياء تقوم ب ا"ب من ا حديقة  ين الفرات.

ءتناءل ءربة في خيمة  ءهناك يسطططتطيع الءءار ركوب اليمال 31 فس مالمي "مخيم ،طططحراء إسطططرائي ".

بدءية تقليدية في الدططحراء مع ممثلين يرتدءت ثياباً تشططبه ثياب الشططخدططيات التوراتية. ءيبيع مح  ال دايا 

شاب  س  ءاأل  سرائيليوتب ءمن ا  ي  الءيتوت ءالع ستوطنوت إ دنع ا م " رض الميعاد" منتيات يءر  ا ءي

 32ءالحرف اليدءية.

امة ءالمعالم السططططياحية في كفار  دءميم ءالمسططططتوطنات المياءرةب ءمن خالل  رض ءترءيج  ماكن اإلق

دفع السياحة  حو المنطقة  TripAdvisorء Expediaء Booking.comب ء Airbnbاستطا   الشركات األربع 

ءتوليد األربا  للمسططتوطنين ءلنفسطط ا  لى السططواء. ء سطط م    شطططت ا بشططم  كبير في  مو ءتوسططعة 

المسطططتوطناتب التي تنت ك الحقو  اإل سطططا ية للميتمع البدءع. ءإلى را ب إسططط ام ا في ءضطططع غير 

 اإل سات.قا و يب فات هذه الشركات تس م بشم  غير مباشر في ا ت اكات حقو  

ءباإلضططافة إلى ذلكب فقد  رضطط  هذه الشططركات معالم سططياحية محددةب من قبي   ين الفرات/ محمية 

ءادع القلط الطبيعيةب ء" رض الميعاد"ب ءمخيم ،طططحراء إسطططرائي "ب التي تم بنا ها  ء تطويرها  لى  رض 

شركات تمسب  مو شيه. ف ذه ال سابق لر ي موا ستخدم ا الميتمع البدءع في ال االً في ك  مرة يتم ا

في ا الحيء لءيارة هذه المعالم. ءب ذه الطريقة رنْ  منافع مباشططططرة من ا ت اكات حقو  اإل سططططات التي 

ارتدمب  في الماضططيب ءتدرتمب حالياًب ءالتي تتعلق باالسططتةالل غير القا و ي ألرض البدءب ءتسططا د  لى 

 إدامة تلك اال ت اكات.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ع م في الوق  الذع يعتمد اقتداد المستوطنات  لى السياحة  لى  حو تءايدب منع  إسرائي   هالي قرية الخات األحمر من تطوير مشاري 26

 ،يلةب السياحية الخا،ة ب م. فقد  خبر إبراهيم الي الين منظمة العفو الدءلية   ه  ندما حاءل تيسيس موقع مخيم إل طاء الءءار "تيرب بدءية" 

 ألحمر.في الخات ا 2018يو يو/حءيرات  9رفة  إسرائي  منحه ترخيداً بذلك ألسباب  منية. مقابلة  ررت ا المنظمة مع إبراهيم الي الين في 
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سطططتتوقف  ن ارتماب تلك اال ت اكات  Airbnbاألخرى الواردة  د اهب فات   ما بالنسطططبة للحاالت الدراسطططية

 وفمبر/تشططرين الثا يب بي  ا سططتحذف العقارات  18 ندما تنفذ بشططم  كام  إ ال  اب الذع  ،ططدرته في 

 ءالمعالم السياحية المورودة في المنطقة من  رءض ا.

 
 قريوت وجالود –: شيلو 2دراسة حالة 

 

واقع املفضلة لدّي للزيارة. فهناك مركز حديث للزوار )ومحل رائع لبيع "هذا هو أحد امل

 الهدايا يضم قطعاً صنعها حرفيون محليون(".

 TripAdvisor 33تعليق عىل موقع 
 

ءفي القلب  34قام  إسططرائي  ببناء خط من المسططتوطنات في شططمال الةططفة الةربية بالقرب من  ابلس.

إسططرائيلي ءتقع بيوار القريتين الءرا يتين الفلسطططينيتين  3,000من ا مسططتوطنة شططيلوب التي تةططم  حو 

ءقد ،طططنَّف  الحمومة اإلسطططرائيلية ءمنظمات المسطططتوطنين هذا الموقع بي ه  35قريوت ءرالود ءموقع  ثرع.

مة المواقع التراثية التي تلق  تمويالً ءهو  لى قائ 36 حد  هم المعالم السياحية للءءار في الةفة الةربية.

 37من الحمومة اإلسرائيلية.

ضي المملوكة للفلسطينيينب ءتطوير ازثار  شيلو ءالمستوطنات المياءرة  لى األرا شاء مستوطنة  إت إ 

القديمةب ءتحويل ا إلى معالم سططياحية للءءارب  مرات مرتبطات ارتباطاً ال ينفدططم. فقد ا تق  المسططتوطنوت 

ءفيما بعد  38يلو في السططبعينيات من القرت المندططرم بذريعة    م مورودءت هناك للعم  كآثاريين.إلى شطط

لتةطم  1992حدطل  المسطتوطنة  لى موافقة رسطمية إسطرائيليةب ءتم توسطيع حدءدها البلدية في  ام 

ءمنذ  ءاخر التسططعينيات  39 رضططاً  را ية مملوكة للفلسطططينيين تحتوع  لى ازثار القديمة ءالموقع األثرع.

مسطططتوطنات رديدة  لى التالل المياءرةب ءما الوا  10من القرت الماضطططي   شطططي المسطططتوطنوت  كثر من 

 40مستمرين في توسعت ا.

ناء  ءقد  دى ذلك إلى مدطططططادرة آالف ال متارات من األرض المملوكة للقريتين الفلسطططططينيتين ب دف ب

ضي األخرى القريبة من المستوطنات إال بعد الحدول  41المستوطنات. ستطيع المءار وت دخول األرا ءال ي

همتارب  3,500ءقد بلغ ميموع ما خسططرته رالود حوالي  42 لى تدططريح مسططبق من الييش اإلسططرائيلي.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
33 TripAdvisorب "شيلو القديمة" )ت  شيلو(ب-Reviews-d10826076-g674749-www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review 

Ariel_West_Bank.html-Ancient_Shiloh_Tel_Shiloh  (.2018ديسمبر/كا وت األءل  12)آخر  يارة في 
 ب 2016 كتوبر/تشرين األءل  4مستوطنة ءادع شيلو كحالة دراسيةب  -ييش دينب قطع الةفة الةربية 34

version.pdf-2016_website-October-Din-Yesh-brief-valley-6/11/Shilocontent/uploads/201-din.org/wp-www.yesh 
    en-peacenow.org.il/en/settlements/settlement129اسالم ازتب "شيلو"ب  35
 الموقع معرءف باللةة العبرية باسم "ت  شيلو" ءباللةة العربية باسم "خربة سيلوت". 36
 ب 2010فبراير/شباط  21ب بر امج التراث )باللةة العبرية( –تممين البنية التحتية للتراث الوطني ممتب رئيس الو راء اإلسرائيليب  37

www.gov.il/he/departments/policies/2010_des1412 
ب ا ظر  يةاً ريك ءاليس سيمو ءب  www.shilo.org.il/traveller.htmءفقاً لتاريخ شيلو المنشور  لى موقع المستوطنة  لى اال تر   )بدءت تاريخ(ب 38
 www.telegraph.co.uk/meetthesettlers/chapter3.htmlبذا ديلي تليةراف"ب 3ب "القسم بْ  المستوطنينقا
 ب 2016 كتوبر/تشرين األءل  8ب  ريةة لمنع  ق  م مة إدارة "موقع ت  شيلو األثرع إلى "رمعية ميشمات شيلو" اليمينيةييش دينب  39

on.pdfversi-2016_website-October-Din-Yesh-brief-valley-content/uploads/2016/11/Shilo-din.org/wp-www.yesh 
 ب2016 كتوبر/تشرين األءل  4ب ظ ور مستوطنة ءادع شيلو كحالة دراسية –قطع الةفة الةربية ييش دينب  40

version.pdf-2016_website-October-Din-Yesh-brief-valley-content/uploads/2016/11/Shilo-din.org/wp-www.yesh  
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 ب 2015 بري / يسات  اية في األراضي الفلسطينية المحتلةبميمو ة الحم
-www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20

%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf 
من المستوطنات ءالتي يملمو  ا إال لمدة ثالثة  يام في السنةب  ندما يعطي م  لى سبي  المثالب ال يدسمح للمءار ين بدخول بساتين الءيتوت القريبة  42

 ب قريوت.2018يو يو/حءيرات  10ب ار معمرالييش اإلسرائيلي تداريح لقطف ثمار الءيتوت. مقابلة منظمة العفو الدءلية مع بش
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 ءهذا يشم   راض  را ية ءبساتين تم ضمت ا ازت إلى حدءد 43همتار. 2,000بينما خسرت قريوت  كثر من 

 44الموقع األثرع.

لقد كا    تيية تلك القيود ءفقدات األرض قاسطططية  لى الفلسططططينيين. فوفقاً لتقرير ،طططدر  ن منظمات 

ب فات السطططمات الفلسططططينيين في هاتين القريتينب الذين تعتبر الءرا ة مدطططدر 2015إ سطططا ية في  ام 

كات له  ثر ضار  لى ءسائ   يش م دخل م الرئيسيب "ش دءا تدهور مءاءلت م الءرا ة ءا تاريت مب مما 

 45ء،مودهم".

كما منع الييش اإلسططرائيلي الفلسطططينيين من اسططتخدام الطريق الرئيسططي الوا،طط  بين قريوت ءرنوب 

الةططططفة الةربية أل ه يمر بالقرب من الموقع األثرع. ءهذا اإلغال  يرغم  هالي القرية  لى السططططير في 

قرية  خرى )ال تبعد  ن ا سطططوى كيلومتر ءاحد(ب ءكذلك األمر  كيلومتراً للو،طططول إلى 18تحويله مسطططافة 

متر فقط(. ءتتوقف الموا،طططالت  500بالنسطططبة للو،طططول إلى بعض  راضطططي م الءرا ية )التي تقع  لى بعد 

العامة إلى القرية في السططا ة الرابعة بعد الظ ر. ءلذا فات األشططخاص الذين يةطططرءت للسططفر إلى  ماكن 

ء الر اية الدططططحية ميبرءت  لى تقاسططططم  ررة سططططيارات األررة. ءيمنع حراش  منيوت العم   ء التعليم  

 46خا،وت  هالي القرية من السير  لى األقدام إلى هذه األرض.

 ءكا    تيية تلك القيود رميعاً تدمير االقتداد المحلي ءرحي  العديد من السمات.

 

و اع العديد م  األشتتتخار ارامتتتيه   "إن الناس يغاررون القلية اآلن ألننا اصتتتاحنا معزولي .

ومنازله  وانتقلوا إل  رام هللا. فالقلية ل  تعد تقع  جوار الطليق العام، ولذا ل  يأتي احد إل  

هنا، إال إذا كان لديه ساب للمجيء. كما اغلق العديد م  المحالت التجارية ا وا ها ألن اىمالها 

 التجارية ليست ىل  ما يلام".

 47كان قليوت شار معمل م  س

 

إت هذه القيود تنت ك حقو   فراد الميتمع في  دم التعرض للتمييء في الحدططول  لى الحق في التمتع 

كما    ا قد تنت ك حق الميتمع  49ءفي حرية التنق  من رملة حقو   خرى. 48بمسططتوى معيشططي الئق

 في التعليم ءالر اية الدحية.

ا ا تدءا  لى المءار ين الفلسططططينيين ء تلفوا  شطططيار ءباإلضطططافة إلى ذلكب فات المسطططتوطنين كثيراً م

ءقد ء،طططف  "ييش دين"ب منظمة متطو ين  50الءيتوتب مما  لحَق المءيد من األضطططرار بوسطططائ   يشططط م.

لحقو  اإل سططططات اإلسططططرائيلية المنطقة بي  ا "بقعة سططططاخنة" تتعرض ال تداءات المسططططتوطنين  لى 
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-www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20

norate.pdf%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20gover 
 ب قريوت.2018يو يو/حءيرات  10مقابلة  ررت ا منظمة العفو الدءلية مع  بو  مادب  حد مالمي هذه األرضب  44
المنظمات غير الحمومية اإلسرائيلية ءالفلسطينية ءالدءليةب ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب مفوضيّة األمم المتّحدة السامية لحقو  اإل ساتب  45

 ب 2015 بري / يسات  الحماية في األراضي الفلسطينية المحتلةبتقرير ميمو ة 
-www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20

%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf 
 ب قريوت.2018تشرين األءل  كتوبر/ 3 لى ال اتفب  ار معمرمقابلة منظمة العفو الدءلية مع بش 46
 ب قريوت.2018 وفمبر/تشرين الثا ي  10ب شار معمرمقابلة منظمة العفو الدءلية مع ب 47
 .11الع د الدءلي الخاص بالحقو  االقتدادية ءاالرتما ية ءالثقافيةب المادة  48
 . 12الع د الدءلي الخاص بالحقو  المد ية ءالسياسيةب المادة  49
حادثة منفدلة تتعلق بيرض قريوت. ءقد تسبب  تلك الحوادث  16ب سيَّ  ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا ية 2014ء ام  2012م بين  ا ةفي الفتر 50

شير  425حادثة  لى  رض رالودب  سفرت  ن إتالف  12شيرة  يتوت ءبا،ابة شخدين فلسطينيين بيرء . ءفي الفترة  فس ا ءقع   385باتالف 

مية  يتوت ءإ،ابة  ربعة فلسطينيين بيرء  ءتخريب سبع مركبات فلسطينية. ا ظر: ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب مفوضيّة األمم المتّحدة السا
 بري / يسات  المنظمات غير الحمومية اإلسرائيلية ءالفلسطينية ءالدءليةب تقرير ميمو ة الحماية في األراضي الفلسطينية المحتلةبلحقو  اإل ساتب 

 ب2015
-www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20

%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20-%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20-%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20-%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20-%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20-%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20-%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf
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ءء،طططف بشطططار معمرب الذع يقوم بتوثيق حاالت العنف  لى  يدع  51الفلسططططينيين في الةطططفة الةربية.

المسططتوطنينب لمنظمة العفو الدءلية كيف يدخ  المسططتوطنوت المسططلحوت القرى بشططم  متمرر لترهيب 

ءتسطططتمر هذه اال تداءات في غياب اإلرراءات السطططليمة من را ب السطططلطات اإلسطططرائيلية  52األهالي.

ءلين من م للمساءلة. ءالنتيية بالنسبة ألهالي القرى هي شعورهم لمنع م من ذلكب  ء إخةاع المسؤ

د اال تداءاتب التي يممن  ت تدلحق ضططرراً شططديداً بالدططحة العقلية. ءب ذا  53بالظلم ءالخوف الدائم من تيدت

 55ءاإل داف. 54المعنىب فات هذه األفعال تشم  ا ت اكاً لحق السمات الفلسطينيين في الدحة

ناقض ،طططططارت م ع القيود التي فرضططططت ا إسططططرائي   لى  هالي قريوت ءرالودب د م  الحمومة ءفي ت

اإلسططرائيلية الخطط الطموحة للمسططتوطنين ءالمتعلقة بتطوير الموقع األثرع ءتحويله إلى معلم سططياحي 

ب سططططلَّم  السططططلطات اإلسططططرائيلية إدارة الموقع إلى منظمة خا،ططططة يديرها 2010رئيسططططي. في  ام 

يدين. 2013م ءفي  ا 56مسططططتوطنوتب رد راً  مدرّ فاً ء ح  المنظمة متح  شططططر  2014ءفي  ام  57افتت

سع  ضخم للءءار ءالمؤتمرات يتَّ شم  بناء مركء رديد  سياحيةب ت سعة المرافق ال المستوطنوت خططاً لتو

 58لخمسة آالف شخب يومياً.

لسطططياحة ءحاءل سطططمات المسطططتوطنات اإلسطططرائيلية المحيطة رني األربا  من النمو الذع تحقق في ا

في  بAirbnbباإل الت  ن منا ل م  لى مواقع السططياحة اإللمترء ية. فعلى سططبي  المثالب قام  شططركة 

ءكات  حدها في مسطططتوطنة شطططيلو  59 قارات في هذه المسطططتوطنات. ءق  كتابة التقريرب بعرض خمس

سمى "بططططططخور ش 98 فس ا )تتقاضى من ك  شخب  يلو. هدءء دءالراً  مريمياً  ن ك  ليلة في منءل يد

ءكات هناك  قارات في مسططططتوطنة " يلي" المياءرةب المقامة  لى  راضططططي قريوت ) حدهما  60الرء "(.

قاضططططى  ثا ي  117يت حدة(. 123دءالراً ءال لة الوا قارات األخرى فتقع في "البؤر  61دءالراً  ن اللي ما الع  

دءالراً لليلة الواحدة(  151كيدا ) دءالراً لليلة الواحدة( ءرب  192كوديش" ) االسططططتيطا ية"ب ءمن ا "إيش

 شطط تا  لى  راضططي قرية رالود. ء رضطط  
د
مسططمناً يةططم ثما ية  سططرَّة لإلييار في  Booking.comاللتات  

 62مستوطنة  يلي ) لى  رض مملوكة لقرية قريوت(.

الموقع األثرع  فسططهب ء شططرت إ ال اً  ن الخدمات التي يقدم ا  دد من  TripAdvisorء رضطط  شططركة 

ضمن رداءل  شيلو  ضوت  سياحيين اإلسرائيليين المتمركءين في القدش ءغيرهاب ممن يعر شدين ال المر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 ب2016توبر/تشرين األءل  ك 4ب ظ ور مستوطنة ءادع شيلو كحالة دراسية –قطع الةفة الةربية ييش دينب  51

version.pdf-2016_website-October-Din-Yesh-brief-valley-content/uploads/2016/11/Shilo-din.org/wp-www.yesh 
 ب قريوت.2018يو يو/حءيرات  10ب ار معمرمقابلة منظمة العفو الدءلية مع بش 52
المنظمات غير الحمومية اإلسرائيلية ءالفلسطينية ءالدءليةب ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب مفوضيّة األمم المتّحدة السامية لحقو  اإل ساتب  53

 ب 2015 بري / يسات  تقرير ميمو ة الحماية في األراضي الفلسطينية المحتلةب
-rg/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20www.globalprotectioncluster.o

%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf 
 .12الع د الدءلي الخاص بالحقو  االقتدادية ءاالرتما ية ءالثقافيةب المادة  54
 .2(3)  المد ية ءالسياسيةب المادة الع د الدءلي الخاص بالحقو 55
 كتوبر/تشرين األءل  11ب التماسات للمحممة العليا في قةية ت  شيلو ضد إدارة المستوطنين للموقع األثرع ءبناء ميمع سياحيب  ميق شبيه 56

 ب2015

  eng/-2015-october-management-settlers-against-shiloh-tel-petitions-court-high-arch.org/en/two-alt  
رض في المدرنب اال تقاد بيت  دة  حداث توراتية م مة ءقع  في الموقع. ء لى النقيض من ذلك  يدبر  المتحف اليديدب إلى را ب الفيلم 57 الذع  د

ءهما مسيدات ءكنيسة بيء طية.  –الحظ باحثو منظمة العفو الدءلية  ت المتحف ءالفيلم يتياهالت  ء يقلالت من شيت ازثار األكثر  همية في الموقع 
 األرض. ءيقدم مدراء الموقع ت  شيلو  لى   ه رءء ال يتيء  من إسرائي ب ءثمة  لَم إسرائيلي يرفرف  لى مدخله. ءيتم تياه  الورود العربي  لى

لقرار  ارض  الخطة منظمة  مق شبيه اإلسرائيليةب التي قدم  التماساً ب ذا الشيت إلى المحممة العلياب ءفي ءق  كتابة هذا التقريرب لم يمن ا 58

 ب 2014 وفمبر/تشرين الثا ي  9ب مستوطنة  ثرية في ،راع سياسي  لى السامرة ت  شيلو )خربة سيلوت(:بيهب قد اتدخذ بعد ) مق ش
samaria/-over-struggle-political-the-and-shiloh-arch.org/en/tel-alt  

 ب "ذا رءك ات إليه"بAirbnb،دنَّف ك  من ا بي ه يقع في إسرائي  ءليس في مستوطنة إسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة.  59
www.airbnb.co.uk/rooms/23184477ءحدة سمنية خا،ة لطيفة"ب" ؛www.airbnb.co.uk/rooms/7772628؛ "بخور شيلو. هدءء الرء "ب 

www.airbnb.co.uk/rooms/458441؛  طلة  لى رب  كيدا"بwww.airbnb.co.uk/rooms/10842571بمتا بمريم" ؛" 

www.airbnb.co.uk/rooms/10676388   (.2018 ديسمبر/كا وت األءل 6)آخر  يارة ليميع الرءابط في 
60 Airbnb ب "بخور شيلو. هدءء الرء "بwww.airbnb.co.uk/rooms/458441 

المنظمات غير الحمومية اإلسرائيلية ءالفلسطينية ءالدءليةب تقرير سا يةب مفوضيّة األمم المتّحدة السامية لحقو  اإل ساتب ممتب تنسيق الشؤءت اإل  61
 ب2015 بري / يسات  ميمو ة الحماية في األراضي الفلسطينية المحتلةب

-_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field
%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf 

62 Booking.com ب "همات هاسيالب ها يه"ب gb.html-hzh.en-hsl-www.booking.com/hotel/il/hmn    (. 2018ديسمبر/كا وت األءل  6)آخر  يارة في 

http://www.yesh-din.org/wp-content/uploads/2016/11/Shilo-valley-brief-Yesh-Din-October-2016_website-version.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20-%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20-%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf
http://alt-arch.org/en/two-high-court-petitions-tel-shiloh-against-settlers-management-october-2015-eng/
http://alt-arch.org/en/tel-shiloh-and-the-political-struggle-over-samaria/
http://www.airbnb.co.uk/rooms/23184477؛
http://www.airbnb.co.uk/rooms/23184477؛
http://www.airbnb.co.uk/rooms/23184477؛
https://www.airbnb.co.uk/rooms/7772628
file:///C:/Users/gabriela.quijano/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OSCZIJ8Y/www.airbnb.co.uk/rooms/458441
file:///C:/Users/gabriela.quijano/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OSCZIJ8Y/www.airbnb.co.uk/rooms/10842571
file:///C:/Users/gabriela.quijano/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OSCZIJ8Y/www.airbnb.co.uk/rooms/10676388
file:///C:/Users/gabriela.quijano/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/OSCZIJ8Y/www.airbnb.co.uk/rooms/458441
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20-%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/field_protection_clusters/Occupied_Palestinian/files/Fact%20sheet%20-%20Settlement%20expansion%20in%20southern%20Nablus%20governorate.pdf
http://www.booking.com/hotel/il/hmn-hsl-hzh.en-gb.html
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 63الرحالت للءءار اإلسرائيليين ءاألرا ب.

في توريه  TripAdvisorء Expediaء Booking.comء  Airbnbءمن خالل  رءض ا سا دت مواقع الشركات 

شيلو ءالمستوطنات المحيطة  دادية لمستوطنة  س م  في التنمية االقت سيا  إلى المنطقةب حيف   ال

ب ا. فعلى سططططبي  المثالب تسططططتفيد منظمة المسططططتوطنين التي تدير الموقعب مالياً من مبيعات التذاكر 

دايا التذكارية ءالمنتيات التي تباع في لعشططططرات آالف الءءار الذين ييتوت في ك   امب باإلضططططافة إلى ال 

 64المح  التيارعب من قبي   ي  الءيتوت ءالنبيذب التي يدنع ا  ء يءر  ا المستوطنوت.

ء تييًة لذلكب فات الشططركات السططياحية  لى اال تر   لم تدسطط م في إدامة ءضططع غير قا و ي فحسططبب 

شر في ارتماب العديد من ا ت ا شم  غير مبا س م  ب سات الناتية  ن  م  هذه ءإ ما   كات حقو  اإل 

ب ءحذف  2018 وفمبر/تشططرين الثا ي إ ال  ا الدططادر في  Airbnbالمسططتوطنات. ءفي حال  فذت شططركة 

الممتلمات المورودة في هذه المنطقة ءالمعرءضططططة  لى موقع ا اإللمترء يب فا  ا سططططتتوقف  ن فع  

 ذلك.

شيلو األثرع  فسه. إت تطوير هذا الموقع  TripAdvisorءباإلضافة إلى ذلكب فقد  رض  شركة  موقع ت  

ليدططبح معلماً سططياحياً رئيسططياً يحافظ  لى المسططتوطنات المحيطة به يدعتبر  امالً  سططاسططياً في تفاقم 

ا ت اكات حقو  اإل سططططات للميتمعات الفلسطططططينية القريبة. ءبترءيج هذا المعلَم األثرع  لى موقع ا 

 تيني منفعة مباشرة من هذه اال ت اكات ءتدس م في ءقو  ا. TripAdvisorاإللمترء يب فات 

 
 خربة سوسيا –: سوسيا 3دراسة حالة 

 

"إن كل زائر إىل أرض إرسائيل يجب أن يزور هذا املوقع بكل تأكيد. فهو يمكن أن يعطيه 

 صورة أفضل عن إرسائيل. إنه مكان ممتع!"

 TripAdvisor 65تعليق عىل موقع 

 

 سطمةب ءتقع في  قدطى رنوب الةطفة الةربية. ءقد  1,000سطوسطيا مسطتوطنة إسطرائيلية  دد سطما  ا 

 شطططط   في  ام 
د
بة  1983  ية خر هالي قر بيوار الموقع األثرع  لى  رض يملم ا فلسطططططينيوت من  

  شي مستوطنوت "بؤرة استيطا ية" داخ  حدءد الموقع األثرعب ءهم يعيشوت  2002في  ام  66سوسيا.

 اك ازت.هن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 تشم : "تور غايد  رءتب داع تور "؛  TripAdvisorرحالت الموقع المعرءضة من قب   63
-Tour_Guide_Aaron_Day_Tours-Reviews-d6739480-g293983-www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review

Jerusalem_Jerusalem_District.htmlداع تور "ب –تءءر تور  ؛ 
-Tzur_Tours_Day_Tours-r599348314-d8070575-g293983-www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews

Jerusalem_Jerusalem_District.html" ؛ "ديفء دايناميك تور   ءف إسرائي  
-Dave_s_Dynamic_Tours_of_Israel-Reviews-d5978766-g293983-www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review

salem_Jerusalem_District.htmlJeru؛ رابي إيتات داع تور " ب 

Jerusalem_Jerusalem_District.html-Rabbi_Eitan_Day_Tours-Reviews-d2560103-g293983-www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review ؛
 ء"فولو رامي"ب 

Jerusalem_Jerusalem_District.html-Follow_Rami-Reviews-d11629601-g293983-www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review  آخر  يارة(
 (.2018ديسمبر/كا وت األءل  6للرءابط رميعاً في 

مليوت دءالر من المبيعاتب باإلضافة إلى تلقِّّي منح متعددة من هي ات رسمية خالل الفترة من  3.2ذكرت رمعية ميشمات شيلو    ا كسب  حوالي  64

 .2016إلى  ام  2011 ام 
 
65  TripAdvisorموقع التراث الوطني"ب -ب "سوسيا-Reviews-d6783434-g667394-www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review

Hebron_West_Bank.html-Susya_National_Heritage_Site (.2018ديسمبر/كا وت األءل  7)آخر  يارة في 
حالة إرالء السمات بعد اكتشاف كنيس  –قع األثرع.  مق شبيهب سوسيا   شي المستوطنوت "بؤرة استيطا ية" داخ  حدءد المو 2002في  ام  66

سوسيا: تيمع يواره خطر الت يير القسرع "؛ ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب arch.org/en/susiya-alt-/2016ب2016سبتمبر/ يلول  12قديمب 
  june-displacement-forced-risk-imminent-community-https://www.ochaopt.org/ar/content/susiya-2015-0ب 2015ءيرات يو يو/ح الوشيك"ب

http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g293983-d6739480-Reviews-Tour_Guide_Aaron_Day_Tours-Jerusalem_Jerusalem_District.html؛
http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g293983-d6739480-Reviews-Tour_Guide_Aaron_Day_Tours-Jerusalem_Jerusalem_District.html؛
http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g293983-d6739480-Reviews-Tour_Guide_Aaron_Day_Tours-Jerusalem_Jerusalem_District.html؛
http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g293983-d6739480-Reviews-Tour_Guide_Aaron_Day_Tours-Jerusalem_Jerusalem_District.html؛
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g293983-d8070575-r599348314-Tzur_Tours_Day_Tours-Jerusalem_Jerusalem_District.html
https://www.tripadvisor.co.uk/ShowUserReviews-g293983-d8070575-r599348314-Tzur_Tours_Day_Tours-Jerusalem_Jerusalem_District.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g293983-d5978766-Reviews-Dave_s_Dynamic_Tours_of_Israel-Jerusalem_Jerusalem_District.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g293983-d5978766-Reviews-Dave_s_Dynamic_Tours_of_Israel-Jerusalem_Jerusalem_District.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g293983-d2560103-Reviews-Rabbi_Eitan_Day_Tours-Jerusalem_Jerusalem_District.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g293983-d11629601-Reviews-Follow_Rami-Jerusalem_Jerusalem_District.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g667394-d6783434-Reviews-Susya_National_Heritage_Site-Hebron_West_Bank.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g667394-d6783434-Reviews-Susya_National_Heritage_Site-Hebron_West_Bank.html
https://alt-arch.org/en/susiya-2016/
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 67ءيقّدِّم  ءار الموقع األثرع في سوسيا مساهمات مالية للمستوطنة المياءرة التي تدير ازثار القديمة.

ءثمة مركء للءءار يدسططتخدم كوار ة  رض للمنتيات ءالسططلع التي يءر  ا  ء يدططنع ا المسططتوطنوت في 

 68الءيتوت ءالحرف اليدءية.مستوطنة سوسيا ءالمنطقة المحيطة ب اب ءمن ا النبيذ ءاأل شاب ء ي  

ءقد ءثَّق  منظمة العفو الدءلية ءغيرها من المنظمات كيف  حدث الموقع األثرع ءالمستوطنةب إلى را ب 

فعلى  69فلسطيني من سمات قرية خربة سوسيا. 300هذه المشاريع التياريةب آثاراً ضارة  لى حياة  حو 

سطططيا القديمة التي تحيط ب ا األراضطططي الءرا ية. مدى  قود  اش هؤالء األهالي في بيوت بين آثار سطططو

سنواتب  ندما  1982ءفي  ام  ش   المستوطنة ءبعد مرءر  ربع   
د
فقدءا المثير مما كا وا يملمو ه  ندما  

 ندئذ ا تقل   70  لن  السطططلطات اإلسطططرائيلية  راضطططي القرية موقعاً  ثرياً ء خلْ  سطططما  ا من ا قسطططراً.

ن  راضطططي ا خارن الموقع األثرع. ءلم يتلقوا  ع  رض بمنح م ممات إقامة بديالً  ء العائالت إلى ما تبقَّى م

تعويةاًب ءهذات األمرات يشماّلت ضما ات  ساسية الحترام حق م في الحدول  لى سمن مالئمب ءتينتب 

 71 مليات اإلخالء القسرع.

رفةطط  السططلطات اإلسططرائيلية ءيعيش  هالي القرية الفلسطططينيوت ازت في خيام ءمالرئ مؤقتة. فقد 

ناءب ءقام  في األ وام  ب ب دم العديد من مآءي م اليديدة. كما 2011ء 2001ء 1999منح م تدطططططاريح ب

 غلق  السططلطات خءا ات ءآبار المياهب مما  حدث تيثيراً ضططاراً للةاية  لى حق م في الحدططول  لى المياه 

ءما  73  خوف دائم من  ت يتم هدم منا ل م.ءيعيش السططططمات في ظ 72النظيفة بيثمات يممن م دفع ا.

وا يخوضطططوت معركة قا و ية منذ سطططنوات لمنع ذلك.
ت
بيد  ت المحممة العليا اإلسطططرائيلية  مرت ب دم  74ا فم

 75 دة خيام ءمالرئ.

 

تحت ُجنح الليل يمك  ان تأتي جلافة وتدمل كل شتتتتيء. اافالنا يعيشتتتتون في  ل شتتتتاح 

 76خل ة سوسيا.فاامة نواجعة، م  سكان  الخوف".

 

لقد رفةطط  إسططرائي  ربط القرية بنظام المياه ءالميارع ءشططبمات الم رباء. ءقال السططمات لمنظمة العفو 

رت  2015ءفي  ام  77الدءلية إ  م مرغموت  لى شراء الماء الذع يتم  قله من بلدة فلسطينية قريبة. قدَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 .2018يو يو/حءيرات  7 ار باحثو منظمة العفو الدءلية خربة سوسيا ءسوسيا في  67
 .2018يو يو/حءيرات  7مثلما الحظ باحثو منظمة العفو الدءليةب  68
لدءليةب ب خربة سوسيا. ا ظر  يةاًب منظمة العفو ا2018يو يو/حءيرات  7مقابالت  ررت ا منظمة العفو الدءلية مع سبعة  شخاص من السمات في  69

 2009ب  كتوبر/تشرين األءل حرمات الفلسطينيين من الحق في الحدول  لى المياه –إسرائي  ءاألراضي الفلسطينية المحتلة: تعمير ،فو المياه 
قرية  –؛ بتسيلمب "خربة سوسيا 3-1ب ص  /sty.org/ar/documents/MDE15/027/2009/arhttps://www.amne(ب  MDE 15/027/2009)رقم الوثيقة:

ب  2018يوليو/تمو   4ب تحديف في 2012 غسطس/آب  19كاملة تح  خطر ال دم"ب 
ebron_hills/susiyahttps://www.btselem.org/arabic/south_h 12"ب حالة إرالء السمات بعد اكتشاف كنيس قديم" -سوسيا؛  مق شيبهب 

؛ ءممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب "سوسيا: تيمع يواره خطر الت يير القسرع الوشيك"ب arch.org/en/susiya-tal-2016ب 2016سبتمبر/ يلول 

 june-displacement-forced-risk-imminent-community-https://www.ochaopt.org/ar/content/susiya-2015-0ب 2015يو يو/حءيرات 
ب 2015ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب "سوسيا: تيمع يواره خطر الت يير القسرع الوشيك"ب يو يو/حءيرات  70

0-2015-june-displacement-forced-risk-imminent-community-https://www.ochaopt.org/ar/content/susiya 
االت إخالء المساكن باإلكراه )المادة ح –: الحق في السمن المالئم 7اللينة المعنية بالحقو  االقتدادية ءاالرتما ية ءالثقافيةب التعليق العام رقم  71

ب 1997مايو/ يار  20(ب 1.11

 .aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=arhttps://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download ب
 .16الفقرة 

منظمة العفو الدءليةب إسرائي  ءاألراضي الفلسطينية المحتلة: تعمير ،فو المياه: حرمات الفلسطينيين من الحق في الحدول  لى المياهب  72
 .3-1ب ص www.amnesty.org/ar/documents/MDE15/027/2009/ar (ب  MDE 15/027/2009)رقم الوثيقة: 2009 كتوبر/تشرين األءل 

 19قرية كاملة تح  خطر ال دم"ب  –؛ ءبتسيلمب "خربة سوسيا 2018يو يو/حءيرات  7مقابالت منظمة العفو الدءلية مع سبعة من السماتب  73

  https://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiya ب 2018يوليو/تمو   4في  ب تحديف2012 غسطس/آب 
ب 2015ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب "سوسيا: تيمع يواره خطر الت يير القسرع الوشيك"ب يو يو/حءيرات  74

0-2015-june-displacement-forced-risk-imminent-community-https://www.ochaopt.org/ar/content/susiya 
ب 2018يوليو/تمو   4ب تحديف في 2012 غسطس/آب  19قرية كاملة تح  خطر ال دم"ب  –بتسيلمب "خربة سوسيا  75

https://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiya 
 ب خربة سوسيا.2018يو يو/حءيرات  7مقابلة مع منظمة العفو الدءليةب  76
 ب خربة سوسيا. 2018يو يو/حءيرات  7مقابلة مع منظمة العفو الدءليةب  77

https://www.amnesty.org/ar/documents/MDE15/027/2009/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/MDE15/027/2009/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/MDE15/027/2009/ar/
https://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiya
file:///C:/Users/kawthar.fahs/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TGTMOWWI/alt-arch.org/en/susiya-2016
https://www.ochaopt.org/ar/content/susiya-community-imminent-risk-forced-displacement-june-2015-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/susiya-community-imminent-risk-forced-displacement-june-2015-0
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=ar
http://www.amnesty.org/ar/documents/MDE15/027/2009/ar
https://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiya
https://www.ochaopt.org/ar/content/susiya-community-imminent-risk-forced-displacement-june-2015-0
https://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiya
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ما يشططططم  خرقاً اللتءام 78 لى شططططراء الماءباألمم المتحدة  ت حوالي ثلف دخ   هالي القرية كات يدنفق 

إسططرائي  بتءءيدهم بالماء بيثمات يممن م دفع اب ءيعرِّّض تحقيق حقو  اإل سططات األخرى للخطرب من قبي  

ةذاء. بالحدططططول  لى ال فات  79الحق في التمتع بمسططططتوى معيشططططي الئق ء ء لى النقيض من ذلكب 

 80يارعب ب  إت في ا حوض سباحة تابع للبلدية.المستوطنة مربوطة بشبمات الم رباء ءالمياه ءالم

همتاراً  150في التسعينيات من القرت المندرم خدَّد  السلطات العسمرية منطقة تءيد مساحت ا  لى 

ءهذه المنطقة محرءسة ازت بيبران مراقبة  81من  راض مملوكة للفلسطينيين من  ر  تطوير المستوطنة.

 ا. ءإذا فعلواب فا  م يخاطرءت بتوقيف م من قب  الييش اإلسرائيليب ال يدسمح للفلسطينيين باالقتراب من

 82ءاقتيادهم إلى قا دة  سمرية الستيواب م.

 

، اما نح  فال ُيستتمح لنا حت   الوصتتو   مت  شتتااوا "إنه  يستتمحون للمستتتواني   الذهاب

 إل  ارمنا او حت  ىاورها ألنها منطقة امنية".

  83حمدان حليني

 

 150إت فقدات األرض  رغم القرية  لى تقليب مسطاحة مرا ي ا. فقال المءارع  ءام  وارعة إ ه كات يملك 

ستطيع ر اية  كثر من  ستوطنين غالباً ما ييتوت  25ر ش غنمب ءلمنه ازت ال ي ةاً إت الم ر ش غنم. ءقال  ي

شططيرة من  شططياره قب  ثالث سططنوات. ءفي  300لتدمير  شططيار الءيتوت التابعة للقرية. ءذكر    م قطعوا 

 84شيرة ءغرسة  يتوت. 800ءحده قام المستوطنوت باتالف  2014 ام 

كما يشططمو السططمات من التعرض لمةططايقات المسططتوطنينب الذين يحملوت السططال   حيا اً. ءء،ططف   ال 

ال تداء من قب  سططنةب ل 13سططنة ء 12سططنوات ء7  وارعة كيف تعرضطط  بنات ا الثالثب البالةات من العمر

ءقال سططمات القرية إ ه  85اثنين من المسططتوطنين قاما بقذف ن بالحيارة بينما كنَّ  ائدات من المدرسططة.

ب كات المستوطنوت 2018قب   يارة باحثي منظمة العفو الدءلية خربة سوسيا بثالثة  يام في يو يو/حءيرات 

 اماًب إت الطائرة  39اطمةب البالةة من العمر قد  طلقوا طائرة مسططططيَّرة فو  خيام م لتدططططويرهم. ءقال  ف

حوَّم  فو  النسطططاء بينما كنَّ رالسطططات معاً  لى األرض يتناءلن ءربت ن: "لقد ا ء يناب ف ذا التدطططرف 

 86ينت ك حقنا في الخدو،ية ءضد ثقافتنا".

وت  لي ا لقد تم إخالء  هالي الميتمع الفلسطيني في خربة سوسيا قسراً من األرض التي كا وا يعيش

 ندما   لن  الحمومة اإلسططرائيلية ازثار القديمة في سططوسططيا موقعاً  ثرياً. ءباإلضططافة إلى  ت ذلك اإلرراء 

يد  إلى حد الترحي  القسرع )الذع يشم  ا ت اكاً للقا وت الدءلي اإل سا ي ءرريمة حرب( فا ه يشم  

ت إ شطاء مسطتوطنة سطوسطيا في  ام ا ت اكاً لحق الفلسططينيين في الحدطول  لى سطمن مالئم. كما  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ب 2015ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب "سوسيا": تيمع يواره خطر الت يير القسرع الوشيك"ب يو يو/حءيرات  78
0-2015-june-displacement-forced-risk-imminent-community-https://www.ochaopt.org/ar/content/susiya 
اه ءمرافق ءخدمات المياه ييب  ت تموت يسيرة التماليف لليميع. كما ييب ذكرت اللينة المعنية بالحقو  االقتدادية ءاالرتما ية ءالثقافية  ت المي 79

للينة المعنية  ت تموت التماليف المتعلقة بتيمين المياه يسيرة كذلكب ء ال تةرَّ باحقا  الحقو  األخرى المندوص  لي ا في الع د الدءلي المذكور. )ا
من الع د الدءلي الخاص بالحقو   12ب 11ب الحق في الحدول  لى الماء )المادتات 15العام رقم بالحقو  االقتدادية ءاالرتما ية ءالثقافيةب التعليق 

( ii)ن( )12ب الفقرة 2003يناير/كا وت الثا ي  20االقتدادية ءاالرتما ية ءالثقافية(ب 
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11&Lang=ar  

)آخر  يارة   twww.susya.org.il/abou بAbout"”تظ ر بركة السباحة  لى  دة مواقع إلمترء ية للمستوطنينب ءمن ا سوسيا تور ءستادع سنترب  80
 .2018ديسمبر/كا وت األءل  6للموقع في 

ب 2015ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب "سوسيا: تيمع يواره خطر الت يير القسرع الوشيك"ب يو يو/حءيرات  81

0-2015-june-displacement-forced-risk-imminent-community-https://www.ochaopt.org/ar/content/susiya 
ب خربة 2018يو يو/حءيرات  7ر حدث له ثالث  ء  ربع مرات. مقابلة مع منظمة العفو الدءليةب قال  حد السماتب ءهو حمدات حرينيب إت ذلك األم 82

 سوسيا.
 ب خربة سوسيا.2018يو يو/حءيرات  7مقابلة مع منظمة العفو الدءليةب 83
 ب خربة سوسيا.2018يو يو/حءيرات  7ب ارعةمقابلة منظمة العفو الدءلية مع  ءام  و 84
ال  مقابلة منظمة العفو  85  ب خربة سوسيا.2018يو يو/حءيرات  7ب وارعةالدءلية مع  د
 ب خربة سوسيا.2018يو يو/حءيرات  7ب  وارعةمقابلة منظمة العفو الدءلية مع فاطمة  86

https://www.ochaopt.org/ar/content/susiya-community-imminent-risk-forced-displacement-june-2015-0
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11&Lang=en
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ب ءتوسطططيع ا الحقاً في التسطططعينيات من القرت الماضطططيب  دى إلى تقليب مسطططاحة األرض التي 1983

يستطيع  هالي القرية استخدام ا للر ي ءغيره من األ شطة الءرا ية. ءما فت   السلطات اإلسرائيلية 

ةايقة ءالتخريب المنت ظمةب األمر الذع يتناقب مع ءارب ا  حو حماية تتقا س  ن التدخ  لوقف  فعال الم

الفلسطينيين من األفعال الةارة التي تقوم ب ا  طراف ثالثةب ءضمات اإل داف الفعال  ند ءقوع اال ت اكات. 

د   لى حد  ض مب ءت سرية ب دف دفع م إلى الرحي   ن  ر سيا بي ة ق سو سمات قرية  ض   لى  ءفدر

م الحقو  اإل سطططا ية ألهالي القرية في الحدطططول  لى سطططمن مالئم ا ت اك إسطططرائي  لوارب ا  حو احترا

ءالتمتع بمستوى معيشي الئق ءالحدول  لى الماء ءالتمديدات الدحيةب ءالحق في السالمة اليسدية 

 ءالخدو،ية ءاإل داف.

 Airbnbءفي ءقطط  كتططابططة هططذا التقرير ظلطط  المسططططتوطنططات ءالموقع األثرع معرءضطططططة  لى موقعي 

شركة TripAdvisorء سعر  Airbnb. فقد   لن موقع  س  غرف  وم ب ةم  دءالراً لم   126 ن توفر منءل ي

ءقال ،طططاحب العقار إ ه يمث  قا دة ا طال  مالئمة للسطططيا  الذين يريدءت  يارة  87شطططخب  ن ك  ليلة.

المنطقةب ء "إ ني كمرشططد سططياحي مرخَّب يممنني  ت  رشططدكم لءيارة مدططنع النبيذ المحلي ءمدططنع 

الما ء ءالمءارع ءكرءم العنب ءبلدة سطططوسطططيا القديمة الشططط يرة". ءإلى را ب ،طططور المنءلب  ظ ر  حليب

،وراً لألماكن التي يممن م  يارت اب ءهي: آثار سوسيا ءكرم  يتوت ءبركة سباحة كبيرة في Airbnb موقع 

 المستوطنة.

مرتبطْين بالمسططططتوطنة في السططططيا  بمعلومات حول َمْعلمْين سططططياحيْين  TripAdvisorء ءَّدت شططططركة 

قيما  لى  رض تم االسططتيالء  لي ا من 
د
سططوسططياب  حدهما هو مدططنع  بيذ ءكرم  نب بيوار المسططتوطنة  

 89ءالثا ي هو الموقع األثرع.88 هالي خربة سوسيا الفلسطينيينب

 

سياح. كان يمك  ان  "لقد ارغَمنا المحتلون ىل  مغاررة ارمنا ألنه  اراروا كسب الما  م  ال

يعطونا إياها إلرارتها. فنح  ال يمك  ان ندملها، ولكنه  ل  يستتتمحوا لنا  االنتفاع م  ارمتتتنا 

."  مطلقام

 90 ىزام نواجعة م  سكان خل ة سوسيا

 

ض   سوسياب فقد  ر سا ية ألهالي خربة  ء لى الرغم من اال ت اكات التاريخية ءالمستمرة للحقو  اإل 

TripAdvisor ءAirbnb  سوسيا  لى سوسيا  لى الموقع اإللمترء ي لم  من ماب ءسا دتا مستوطني 

ترءيج   مال م التيارية للعالم الخارري. ءبذلك يموت كال الموقعْين قد  سطط م في اقتدططاد المسططتوطنةب 

ءبالتالي في اإلبقاء  لى ءضططع غير قا و ي. كما  سطط م  الشططركتاتب بطريقة غير مباشططرة في ا ت اكات 

  سات المرتبطة ب ذه المستوطنات.حقو  اإل

ستتوقف  ن فع  ذلك في  Airbnbءكما هي الحال بالنسبة للحاالت الدراسية األخرى الواردة  د اهب فات 

ياحية في المنطقة من موقع ا االلمترء ي  حال  فذت إ ال  ا المتعلق بحذف العقارات ءالمعالم السطططط

 بشم  كام .

قيم  لى  رض فلسططططينية تم االسطططتيالء TripAdvisorء الءًة  لى ذلكب فات 
د
ب بقيام ا بعرض كرم  نب  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
87 Airbnb ميتمع ي ودع  رثوذءكسي"ب  –ب "سوسياwww.airbnb.co.uk/rooms/13892191 (2018ديسمبر/كا وت األءل  6في  ة)آخر  يار. 
88 TripAdvisorب "مدنع  بيذ دريميا"ب-Drimia_Winery-Reviews-d12564126-g12564069-ripadvisor.co.uk/Attraction_Reviewwww.t

Judaean_Hills_Jerusalem_District.html  (.2018ديسمبر/كا وت األءل  6)آخر  يارة في 
89  TripAdvisor ب "موقع سوسيا للتراث الوطني"ب-Reviews-d6783434-g667394-www.tripadvisor.com/Attraction_Review

Hebron_West_Bank.html-Susya_National_Heritage_Site 
 (.2018ديسمبر/كا وت األءل  6)آخر  يارة في  

 ب خربة سوسيا.2018يو يو/حءيرات  7ب  وارعةعفو الدءلية مع  ءام مقابلة منظمة ال 90

https://www.airbnb.co.uk/rooms/13892191
http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g12564069-d12564126-Reviews-Drimia_Winery-Judaean_Hills_Jerusalem_District.html
http://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g12564069-d12564126-Reviews-Drimia_Winery-Judaean_Hills_Jerusalem_District.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g667394-d6783434-Reviews-Susya_National_Heritage_Site-Hebron_West_Bank.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g667394-d6783434-Reviews-Susya_National_Heritage_Site-Hebron_West_Bank.html
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 لي ا بدورة غير قا و يةب فا  ا تموت قد  س م  في استةالل الموارد الطبيعية الفلسطينية بشم  غير 

بعرضططط ا للموقع األثرع الذع تم إخالء السطططمات منه  TripAdvisorقا و يب ءا تفع  من ا مالياً. ء خيراًب إت 

ب تموت الشططركة قد ا تفع  منه مباشططرةب ء سطط م  في إدامة اال ت اك التاريخي ءالراهن 1986ام في  

 لحق السمات الفلسطينيين اإل سا ي في الحدول  لى سمن مالئم.

 
 سلوان –: مدينة داود 4دراسة حالة 

"ما يجب أن تراه مع مرشد سياحي جيد وواسع املعرفة. حاول أن تذهب عندما ال يكون 

 املؤذن يؤذن للصالة، وإال لن تستطيع أن تستمتع كثريا".

 TripAdvisor 91تعليق عىل موقع 

 
حي سطططلوات الفلسططططيني الممتظ بالسطططمات في القدش الشطططرقية المحتلة هو موقع آخر  ،طططبح  فيه 

سططياسططة إسططرائي  المتعلقة بتنمية القطاع السططياحي في األراضططي الفلسطططينية المحتلة متداخلة مع 

 دءافع ا لتوسعة المستوطنات.

 33,000ءيقع حي سططططلوات خارن  سططططوار المدينة القديمة ء ماكن ا المقدسططططةب ءيبلغ  دد سططططما ه  حو 

ءيعيش فيه ازت  دة م ات من المسطططتوطنينب في ميمعات المسطططتوطنات التي تحظى  92فلسططططيني.

 94ما ينيات من القرت الماضططي.ءما ا فم  إسططرائي  تنق  مواطني ا إلى الحي منذ الث 93بحماية مشططددة.

ءقد  دى ذلك إلى ءقوع ا ت اكات  ديدة لحقو  اإل سططططاتب ءمن بين ا إخالء السططططمات الفلسطططططينيين 

 95ءت ييرهم قسراً.

ءقد  دى توسطططيع التيمعات االسطططتيطا ية في سطططلواتب إلى را ب تءايد ءرود قوات األمن اإلسطططرائيلية 

،ين لحمايت مب إلى سا يةب  ءالحراش األمنيين الخا شؤءت اإل  سيق ال ارتفاع حدة التوتر. ءءفقاً لممتب تن

فقد  تج  ن هذا الوضططع فرض بي ة قسططرية  لى الحياة اليومية للفلسطططينيين الذين يقطنوت بيوار هذه 

 96التيمعاتب حيف باتوا ير حوت تح  الةةوط التي تدفع م إلى الرحي ."

في سططلوات طاءل  األطفال الذين غالباً ما يدت موت بالقاء ءقد شطط د هذا التوتر العديد من الحوادث األمنية 

 97الحيارة  لى المستوطنين اإلسرائيليين ء فراد األمن. ءقد قدبض  لى العديد من هؤالء األطفال.

فعلى سططبي  المثالب قال فتى في السططابعة  شططرة من العمر لمنظمة العفو الدءلية إ ه تعرَّض لال تقال 

هذا  ثالث مرات: "ال تسططططتطيع حدةب في  يهب ءلو مرة ءا حداً في الشطططططارع لم يدقبض  ل  ت ترى طفالً ءا

ءغالباً ما تؤدع اال تقاالت إلى  شططططمال  خرى من اال ت اكات. فقد ءثَّق  منظمة العفو الدءلية  98الحي."

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
91  TripAdvisorموقع التراث الوطني"ب -ب "سوسيا-Reviews-d6783434-g667394-www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review

Hebron_West_Bank.html-Susya_National_Heritage_Site (.2018ديسمبر/كا وت األءل  7)آخر  يارة في 
amim.org.il/sites/default/files/al-www.ir-ب 2012 ير  ميمب حديقة العمال : خطة "حديقة الملك" في حي البستاتب مايو/ يار   92

Bustan%20ENG.pdf 
يو يو/حءيرات  "األثر اإل سا ي للمستوطنات في األحياء الفلسطينية في القدش الشرقية: البي ة القسرية"بممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب  93

 coercive-jerusalem-east-neighbourhoods-palestinian-settlements-impact-https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-0 ب 2018
يو يو/حءيرات  "األثر اإل سا ي للمستوطنات في األحياء الفلسطينية في القدش الشرقية: البي ة القسرية"بمتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب م 94

 coercive-jerusalem-east-neighbourhoods-palestinian-settlements-impact-https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-0 ب 2018
يو يو/حءيرات  "األثر اإل سا ي للمستوطنات في األحياء الفلسطينية في القدش الشرقية: البي ة القسرية"بممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب  95

 coercive-jerusalem-east-neighbourhoods-palestinian-settlements-impact-https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-0ب 2018
يو يو/حءيرات  "األثر اإل سا ي للمستوطنات في األحياء الفلسطينية في القدش الشرقية: البي ة القسرية"بممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب  96

 .coercive-jerusalem-east-neighbourhoods-palestinian-settlements-impact-https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-0ب 2018
. ا ظر ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب "األثر اإل سا ي 2012طفالً احتديءءا في سلوات منذ  ام  560ءفقاً لبيا ات األمم المتحدة فات ما يءيد  لى  97

ب 2018للمستوطنات في األحياء الفلسطينية في القدش الشرقية: البي ة القسرية"ب يو يو/حءيرات 
0-coercive-jerusalem-east-neighbourhoods-palestinian-settlements-impact-https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian 
 ب سلوات.2018 غسطس/آب  4مقابلة منظمة العفو الدءليةب  98

https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g667394-d6783434-Reviews-Susya_National_Heritage_Site-Hebron_West_Bank.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g667394-d6783434-Reviews-Susya_National_Heritage_Site-Hebron_West_Bank.html
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/al-Bustan%20ENG.pdf
http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/al-Bustan%20ENG.pdf
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-settlements-palestinian-neighbourhoods-east-jerusalem-coercive-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-settlements-palestinian-neighbourhoods-east-jerusalem-coercive-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-settlements-palestinian-neighbourhoods-east-jerusalem-coercive-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-settlements-palestinian-neighbourhoods-east-jerusalem-coercive-0
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-settlements-palestinian-neighbourhoods-east-jerusalem-coercive-0
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ءغيرها من المنظمات كيف اسططتخدم  قوات األمن اإلسططرائيلية القوة غير الةططرءرية للقبض  لى األطفال 

ءقال فتى  99لفلسطينيين  ء احتيا هم في القدش الشرقيةب ءغيرها من األراضي الفلسطينية المحتلة.ا

في الرابعة  شرة من العمر إ ه قدبض  ليه  ندما كات  مره ال يتياء  الس  سنواتب ءإت  فراد الشرطة 

دءالراً  270 ا حوالي "ا  الوا  ليه بالةططططرب المبر ". ءقد  طلقوا سططططراحه بعد  ت دفع ءالده غرامة قيمت

 100 مريمياً".

إت إحدى الطر  الم مة التي تسا د الحمومة اإلسرائيلية بواسطت ا في توسعة التيمعات االستيطا ية 

ءقال  اطق 101"ليمعية إلعاد" اإلسرائيلية.  م ا القوعب  لى مدى سنوات  دةبفي سلوات تتمث  في د

 102الشرقية".بلسات هذه المنظمة: "إت هدفنا هو ت ويد القدش 

في سطططنوات ا األءلى  مل  رمعية إلعاد  لى الحيا ة  لى المبا ي المملوكة ألفراد في سطططلواتب حيف 

ستوطنين الي ود. سطينيين بالم سمات الفل ستبدل  ال  قل  بلدية القدش إلى  1997ءلمن في  ام  103ا

"ب التي تشططططم  مسططططاحة مدينة داءد -رمعية إلعاد م مة إدارة موقع  ثرع هامب ءهو "الحديقة الوطنية

ءمنذ ذلك الوق  ما ا فم  الحمومة تمنح تلك اليمعية ماليين الدءالرات ب دف  104ءاسططططعة من سططططلوات.

 –ءإت لدى رمعية إلعاد ءالحمومة خططاً طموحة  105القيام بالمءيد من  مليات التنقيب ءتوسطططعة الموقع.

"تلفريك" في سلوات ب دف  –الم ربائية لبناء ميمع رديد ضخم للءءار ءمحطة للمركبات  –ءمثيرة لليدل 

 106رذب ماليين السيا  إلى المنطقة.

مدينة داءد في سططلوات هي  ،ططاًل ءاحدة من المعالم السططياحية األكثر رذباً للءءار  –إت الحديقة الوطنية 

 107شططخب(. 630,000من ميموع الءءار األرا ب ) حو  17.5%اسططتقبل   2017في إسططرائي . ففي  ام 

ات آالف اإلسطططرائيليين يءءرءت هذا الموقع في ك   امب ءمن بين م ميمو ات  ديدة من  طفال كما  ت م 

مّما يسططا د  لى ترسططيخ ءرود المسططتوطنين في المنطقة. ءكما هي الحال  المدارش ءالطلبة ءالينود

دية تاريخية بالنسبة للمواقع األخرى التي يديرها المستوطنوت ءالمذكورة آ فاًب فات رمعية إلعاد تقدم سر

مشوَّهة للمنطقةب حيف تؤكد  لى اليذءر الي ودية للسمات في المنطقةب بينما تستثني ءرود السمات 
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www.ir-ب 2009بد م شام  ء ميق من را ب اإلدارة اإلسرائيلية".  ير  ميمب تعامالت مشبوهة في سلواتب مايو/ يار 
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 108الفلسطينيين في ا.

ءتخطط رمعية إلعاد حالياً إلسططططمات مءيد من المسططططتوطنين في سططططلواتب ءتعمد إلى إخالء المءيد من 

ثرع إلى ميمع سططططمني كبير للمسططططتوطنين الفلسطططططينيين قسططططراًب ءتقتر  تحوي  رءء من الموقع األ

كما  شرت المؤسسةب بد م من الحمومةب خططاً لتوسيع المنطقة المخددة للسياحة  109اإلسرائيليين.

 88ءهذا يعني هدم  110لتشططم  حي البسططتات في سططلواتب ءذلك إل شططاء منطقة تد ى "حديقة الملك".

 111ب.شخ 1,500منءالً فلسطينياًب ءاإلخالء القسرع ألكثر من 

السططمات الفلسطططينيين بيت رميع منا ل م  2005ءلخلق مبرر لذلك اإلرراءب  بلة  بلدية القدش في  ام 

الواقعة في حي البستات بدني  بشم  غير قا و ي. ءمع ذلكب ءكما هي الحال في المناطق الفلسطينية 

األخرى في القدش الشرقية )ءفي المنطقة )ن(( فات  ظام التخطيط القائم  لى التمييء يعني   ه ال خيار 

سوى بناء  ء توسع ستات  سمات الب ضي  112ة منا ل م بدءت ترخيب. مام  شير إلى  ت قرار البلدية القا ء 

ب دم المنا ل لم يمن قد  دفذ في ءق  كتابة هذا التقرير. ءفي هذه األثناء فدرضطط  غرامات مسططتمرة  لى 

إت هذه الةرامات تشططم   ب اً ثقيالً  لى كاه  السططمات الفلسطططينيينب ءإت ل ا تيثيراً  113مالمي المنا ل.

  لى دخ  األسططططرة المتوفر لتةطية  فقات ا األسططططاسططططيةب من قبي  المواد الةذائية ءفواتير ضططططاراً كبيراً 

دءالراً ش رياً  140الخدمات. فعلى سبي  المثالب قال  حد السمات الفلسطينيين إ ه يدفع غرامات بقيمة 

شخب 2011.114منذ  ام  ش رع كعام  مياءمة. ءقال  د  إلى حوالي خمس دخله ال آخر  ءهذا المبلغ ي

 2012.115دءالر منذ  ام  24,000من السمات إت  ائلته تسّدد غرامة بقيمة 

 1,500إت تطوير مدينة داءد يمث  ت ديداً للحقو  اإل سططا ية للسططمات المحليين الفلسطططينيين. ءيتعرض 

فلسطططيني من منطقة البسططتات في سططلواتب بشططم  خاصب لخطر اإلخالء القسططرع إذا ما مةطط  خطط 

قددماً. كما    م يعيشططوت تح  ءطية الةرامات المبيرة المسططتمرةب ءفي ظ  الخوف الدائم توسططعة الموقع 

من  مليات ال دم. ف ذه اإلرراءات التي تنفذها الحمومة اإلسططططرائيلية  ء الفا لوت غير التابعين للدءلة 

ا  ت برضططا الحمومةب إ ما تنت ك الحق اإل سططا ي لسططمات البسططتات في الحدططول  لى سططمن مالئم. كم

الةرامات المبيرة التي يتعين  لى السططمات الفلسطططينيين دفع ا تدعرِّّض للخطر قدرت م  لى دفع النفقات 

األخرى لألسططرةب من قبي  الخدمات ءالةذاءب ءهو ما يشططم  ا ت اكاً لوارب إسططرائي   حو احترام الحقو  

 ئق.اإل سا ية للسمات في الحدول  لى سمن مالئمب ءالتمتع بمستوى معيشي ال

إت استخدام الحمومة اإلسرائيلية ءرمعية إلعاد لآلثار ءالسياحة كةطاء القتالع السمات الفلسطينيين من 

سبي  المثالب  سعة النطا . فعلى  سلوات ءإحالل المستوطنين اإلسرائيليين محلَّ مب قوب  با تقادات ءا

سات من  ت مث   سامية لحقو  اإل  ضيّة األمم المتّحدة ال شيت "مواطئ قدم حذَّرت مفو هذه التطورات   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 عتقد  ت ا تقدت المنظمة غير الحمومية اإلسرائيليةب " مق شبيه" هذه المن ييةب ءحثَّ   لى   ه: "بناًء  لى معرفتنا الم نية كآثاريينب فا نا  108

في الرحالت المدحوبة بمرشدين سياحيين التي توفرها مدينة داءد ترءع قدة محدءدة للممات ءذات بدعد ءاحد."  مق شبيهب "مستوطنة إلعاد 
 arch.org/en/settlers-alt/ب 2013سبتمبر/ يلول  10سلوات"ب 

 مق شبيهب التةيير في قا وت الحدائق الوطنية لإلضرار بالمواقع الطبيعية ءالتراثيةب  لعوبة في  يدع مستوطني سلواتب ءإدامة إيذاء  109
؛  ير حسوتب "رما ة يمينية تدفع بمشرءع قا وت يسمح arch.org/en/change_national_park_law-altب 2018يو يو/حءيرات  27الفلسطينيينب 

bill-news/.premium-www.haaretz.com/israel-ب 2018يوليو/تمو   4سب تمدينة داءدب في القدش"ب هآر -با شاء مباتٍّ سمنية في الحديقة الوطنية
1.6244150-park-national-david-of-city-at-building-residential-allow-to 

amim.org.il/sites/default/files/al-www.ir-ب 2012 ير  ميمب حديقة العمال : خطة "حديقة الملك" في حي البستاتب مايو/ يار  110

Bustan%20ENG.pdf 
سبتمبر/ يلول  1ب ئي تقرير موا ع للينة الحقو  االقتدادية ءاالرتما ية ءالثقافية بمناسبة النظر في التقرير الدءرع الثالف إلسراالحقب مؤسسة  111

2011 tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ISR/INT_CESCR_NGO_ISR_47_9141_E.pdf 
amim.org.il/sites/default/files/al-www.ir-ب 2012 ير  ميمب حديقة العمال : خطة "حديقة الملك" في حي البستاتب مايو/ يار 

Bustan%20ENG.pdf 
)رقم  2010يو يو/حءيرات  16لفلسطينية المحتلة: آمنوت كديارهم؟ إسرائي  ت دم منا ل الفلسطينيينب منظمة العفو الدءليةب إسرائي  ءاألراضي ا 112

 www.amnesty.org/ar/documents/mde15/006/2010/ar (؛  MDE 15/006/2010الوثيقة:
ب 2014سبتمبر/ يلول  16حديقة الملك""ب " –ات بتسيلمب "حي البست 113

 https://www.btselem.org/arabic/jerusalem/national_parks_al_bustan_garden_of_the_king 
 ب سلوات.2018يو يو/حءيرات  9دءليةب مقابلة مع منظمة العفو ال 114
امنا يرى هذا الشخب  ت الحمومة اإلسرائيلية استخدم   قوبة الةرامة  سلوباً إلرغام الناش  لى إخالء حي البستات. ءقال: "إ  م يحاءلوت إرغ 115

 ب سلوات.2018يو يو/حءيرات  9 لى المةادرة". مقابلة منظمة العفو الدءليةب 
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للتوسططططع االسططططتيطا ي السططططمني في األحياء الفلسطططططينية. ءتقيِّّد إدارة مث  هذه المواقع حرية تنق  

 116الفلسطينيينب ءتحول دءت تحقيق المساءاة في التمتع بالحياة الثقافية ءالتراث الثقافي."

رءبي في القدش إلى  ت إسرائي  استخدم  ر ساء بعثات االتحاد األء 2017ء شار تقرير  ،دره في  ام 

المواقع األثرية ءالسططططياحيةب من قبي  مدينة داءد كيداة سططططياسططططية لتةيير السططططردية التاريخيةب ءد م 

ءقد قدم  منظمة العفو الدءلية إلى رمعية  117المسططتوطنات ءإضططفاء الدططفة القا و ية  لي ا ءتوسططيع ا".

قة بنشاطات اليمعية. ء،رّح  هذه األخيرة  ت  غلبية هذه النتائج إلعاد النتائج التي تو،ل  إلي اب المتعلّ 

  118خاط ة.

دوِّّر مدينة TripAdvisorء لى الرغم من هذه اال تقاداتب فقد ظل  شركة  ب في ءق  كتاب هذا التقريرب ت

سب )حيف تحو ،فحت ا للتعليقات فح شم  بار . ءلم تفتح ل ا قائمت ا النموذرية ء   داءد ءرمعية إلعاد ب

ءإ ما رءَّر   ربع  119 شطططاطاً يممنك  ت تقوم به في القدش(ب 318من  ،ططط   15مدينة داءد  لى المرتبة 

دءالراًب ء" رضطططاً  11رحالت تدطططوِّّر مدينة داءد ءتديرها رمعية إلعادب ءمن ا تذاكر رحلة قطار اال فا  مقاب  

 TripAdvisorءسططمح   120دءالراً. 43دءالراًب ءرحلة "سططيةوع" لمدة سططا تين مقاب   18ليلياً رائعاً" مقاب  

للمسططتخدِّمين بحيء ءدفع تماليف الرحالت ءالنشططاطات  بر موقع ا اإللمترء يب ءطلب  دفع رسططوم  ند 

 الحيء.

شد شاط  لى  يارة مدينة داءدب ءالذهاب في رحالت إلى الموقع بمرافقة مر شييع المستخدمين بن  ءبت

شاطات رمعية إلعادب ءحدل   لى  ربا  من ك   ملية حيء   ءّ ت TripAdvisorسياحيب فات شركة   

تتم بواسطة موقع ا اإللمترء ي. ءب ذه الطريقة تموت الشركة قد  س م  في الوضع غير القا و ي الذع 

شرقية. كما كا   الشركة مشاركاً رئيس مواقعخلقه ءرود ء مو  ياً في الخطط االستيطات في القدش ال

سا ية للفلسطينيين  عية للحمومة اإلسرائيلية ءرمعية إلعاد في المدينةب التي تدعرِّّض الحقو  اإل  التوسد

 للخطر. كما    ا ربما تءيد من خطورة  مليات اإلخالء القسرع.

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
تب المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلةب بما في ا القدش الشرقيةب ءفي اليوالت السورع المحت ب ميلس حقو  اإل سا 116

 .6-5ب ص undocs.org/ar/A/HRC/34/39ب ءالوثيقة رقم: 2017 بري / يسات  13(ب UN Doc. A/HRC/34/39تقرير األمين العام )الوثيقة رقم: 
فبراير/شباط  1ب ذا غارديات ءليفر هولمءب "إسرائي  تستخدم السياحة إلضفاء الدفة القا و ية  لى المستوطناتب بحسب تقرير لالتحاد األءرءبي"ب  117

  un-tourism-jerusalem-settlements-www.theguardian.com/world/2018/feb/01/israelب 2018
، نضيف أن هذه املزاعم لحقأي ادعاءات ضد محتويات الرسالة وامل أهمية من تقليلها ال تستند إىل حقائق. وبدون الوملحق مالواردة يف رسالتكاملزاعم : "العديد من إن قالت جمعية إلعادالرد،  رسالةيف  118

 عىل معلومات خاطئة و/أو ناقصة و/أو جزئية ". ومبنيةخاطئة، 
119 TripAdvisorمدينة داءد"ب -ب "الحديقة الوطنية-Reviews-d1059048-g293983-www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review

Jerusalem_Jerusalem_District.html-City_of_David_National_Park (.2018ديسمبر/كا وت األءل  12 يارة في  )آخر 
d1059048-g293983-www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Products-مدينة داءد. رحالت ءتذاكر القدش"ب -ب "الحديقة الوطنية   120

Jerusalem_Jerusalem_District.html-City_of_David_National_Park 
 (.2018ديسمبر/كا وت األءل  6)آخر  يارة  
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 : الخليل5دراسة حالة 

 

أوصيكم بها كثرياً. لقد "إىل املهتمني بإرسائيل واليهودية، هذه رحلة يوم غري عادية حقاً 

 "استمتعت بها كثريًا.

 TripAdvisor 121تعليق عىل موقع 

 
ءهو المسططيد اإلبراهيمي/ك ف البطاركة. ءهذا ما  –مدينة الخلي  موقع  بادة قديم للمسططلمين ءالي ود 

تاريخية للنءاع لدينيين. كما   ه يمث  إحدى  قاط االشططططتعال ال يا  ا  ييع  الخلي  ءدر ة م مة للسطططط

 122الفلسطيني. –اإلسرائيلي 

مة. ءهي المدينة الفلسطططينية الوحيدةب باإلضططافة إلى القدش الشططرقيةب التي  123ءالخلي  مدينة مقسططَّ

مسططتوطن في  ربع مواقع اسططتيطا ية  800يعيش المسططتوطنوت اإلسططرائيليوت في ءسططط ا. ءيعيش  حو 

سم  سيطرة الماملة إلسرائي . H2داخ  المدينة القديمة ءبمحاذات ا في منطقة تعرف با ةع لل ب التي تخ

مستوطن يعيشوت في مستوطنتين  7,000ءثمة  H2.124فلسطيني في منطقة  40,000كما يعيش  حو 

ءتم  شططططر آالف الينود ء فراد شططططرطة الحدءد ءالشططططرطة اإلسططططرائيليين لحماية  125في  طراف الخلي .

 المستوطنين.

 ءطية قيود مشددة ال تددد .تح   H2ءيعيش السمات الفلسطينيوت في منطقة 

سرائيلي النار  لى المدلِّّين الفلسطينيين في المسيد  1994فبراير/شباط  25ففي   طلق مستوطن إ

شططخدططاً ءرر   شططرات آخرين. ءمنذ ذلك الحين  غلق  السططلطات  29اإلبراهيمي/ك ف البطاركةب فقت  

ما تسمح للمستوطنين اإلسرائيليين ء ءارهم اإلسرائيلية العديد من الشوارع كلياً  مام الفلسطينيينب بين

 126بدخول ا بحرية.

ءيعمد الينود المسططلحوت المتمركءءت في الشططوارع ء لى  قاط التفتيشب إلى را ب المسططتوطنينب إلى 

مةططططايقة الفلسطططططينيين الذين يعيشططططوت في المنطقة بشططططم  منتظم. ء الءًة  لى ذلكب فات القوات 

 127ت التي يشن ا المستوطنوتب المسلحوت  حيا اًب ضد الفلسطينيين.اإلسرائيلية ال تمنع اال تداءا

ح حالة  ائلة د نا تيثير هذا المنات الةططططار. إذ  ت  قارهم يقع بيا ب سططططيان كريات  ربعب ءهي  128ءتوضططططِّّ

مسططططتوطنة إسططططرائيلية كبرى تمتد ازت  لى رءء من األراضططططي الءرا ية للعائلةب التي ما فت ْ  تتعرض 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
121  TripAdvisorموقع التراث الوطني"ب -ب "سوسيا-Reviews-d6783434-g667394-www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review

Hebron_West_Bank.html-Susya_National_Heritage_Site (.2018ديسمبر/كا وت األءل  7)آخر  يارة في 
فو الدءليةب ييب  لى السلطات اإلسرائيلية  ت توقف العقاب اليما ي الذع تمارسه بحق الفلسطينيين في الخلي ب ءتوفر الحماية منظمة الع 122

(ب MDE 15/3529/2016)رقم الوثيقة:  2016للمدافعين  ن حقو  اإل سات في المدينةب فبراير/شباط 

 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1535292016ARABIC.pdf 
رف  المنطقة باسم  80%ا سحب  القوات اإلسرائيلية من حوالي  1997في  ام  123 ب ءسلَّم  مقاليد السيطرة  لي ا للسلطة H1من الخلي ب ء د

استيطا ية ءالمسيد  مواقعب التي تشم  المدينة القديمة ء ربعة H2الفلسطينية. ءلمن ا احتفظ  بالسيطرة  لى اليءء المتبقي من المدينةب  ع 
ب لةار للمستوطنات اإلسرائيلية في مدينة الخلي األثر اإل سا ي ااإلبراهيمي/ك ف البطاركة ءمنطقة ،نا ية. ا ظر ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب 

 ب 2018مارش/آذار  6

 city-hebron-settlements-israeli-impact-https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian 
 ب 2018مارش/آذار  6ب األثر اإل سا ي الةار للمستوطنات اإلسرائيلية في مدينة الخلي ممتب تنسيق الشؤءت اإل سا يةب  124

city-hebron-settlements-israeli-impact-rianhttps://www.ochaopt.org/ar/content/humanita 
األثر اإل سا ي الةار للمستوطنات اإلسرائيلية في ءهي ريفعات هرسينة ءكريات  ربع )ءتشم  ريفعات هافوت(. ا ظر ممتب الشؤءت اإل سا يةب  125

  city-hebron-settlements-israeli-impact-https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarianب 2018مارش/آذار  6ب مدينة الخلي 
يوليو/تمو   20:  ءل األحياء الفلسطينية في الخلي  يتعمّق ررّاء فرض قيود رديدة  لى حركة الفلسطينيين"ب 2017ا ظر مثالً بتسيلمب "،يف  126

 ب 2017

 https://www.btselem.org/arabic/video/20170720_new_restrictions_hebron 
تمارسه بحق الفلسطينيين في الخلي ب ءتوفر الحماية  ييب  لى السلطات اإلسرائيلية  ت توقف العقاب اليما ي الذعمنظمة العفو الدءليةب  127

(ب MDE 15/3529/2016)رقم الوثيقة:  2016ب فبراير/شباط للمدافعين  ن حقو  اإل سات في المدينة
 uments/MDE1535292016ARABIC.pdfhttps://www.amnesty.org/download/Doc 

 التي تسيطر  لي ا إسرائي . H2شخداً في ميمو  مب يعيشوت في مبنيْين في حي الحريقة داخ  المنطقة  90 دة  ريالب ء حو  128

https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g667394-d6783434-Reviews-Susya_National_Heritage_Site-Hebron_West_Bank.html
https://www.tripadvisor.co.uk/Attraction_Review-g667394-d6783434-Reviews-Susya_National_Heritage_Site-Hebron_West_Bank.html
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1535292016ARABIC.pdf
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-israeli-settlements-hebron-city
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-israeli-settlements-hebron-city
https://www.ochaopt.org/ar/content/humanitarian-impact-israeli-settlements-hebron-city
https://www.btselem.org/arabic/video/20170720_new_restrictions_hebron
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1535292016ARABIC.pdf
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 ضططرم م ارموت النار بالمنءلب مما  1996ففي  ام  129را ب المسططتوطنين منذ سططنوات. لال تداءات من

ءقد ر ى باحثو منظمة العفو الدءلية الذين  ارءا العائلة  130 سفر  ن إ،ابة خمسة من  فراد العائلة بيرء .

لمستوطنةب ثقباً  حدثْته ر،ا،ة في  افذة غرفة تقع في الطابق األرضي ءتواره ا 2018في سبتمبر/ يلول 

ءتدظ ر ،ططور فيديو التقط ا  حد  فراد  131ءقنبلة ،ططوتية مسططتعملة في الباحة الخاررية المياءرة للسططيان.

ب بينما كات الينود يتفرروت دءت  ت 2015العائلة المسطططتوطنين ءهم يلقوت الحيارة  لى المنءل في  ام 

  132يتخذءا  ع إرراء لحمايت م.

ل لة د نا لمنظمة العفو ا ية إت الينود كثيراً ما دخلوا منا ل م بدءت  ءامر من المحممة.ءقال   ائ  133دءل

سات دءرية  سيلم لحقو  اإل  ،وَّره  حد الباحثين العاملين مع منظمة بت سبي  المثالب يدظ ر فيلم  فعلى 

. ءقد دخلوا 2018مايو/ يار  14رنود مسططططلحين ءهم يدخلوت منءل  ائلة د نا قبي  منتدططططف اللي  في 

دةارب المنءل بدء داً قذف م بالحيارةب ء يقظوا العائلة بيكمل اب بمن في م األطفال ال شخ ت إ ذارب ءقالوا إت 

ب قام  منظمة بتسيلمب مرة  خرىب بتدوير فيديو 2018 غسطس/آب  23ء شية  134قب  مةادرة المنءل.

كما قبض الينود  لى ،طططبي في  135يدظ ر الينود ءهم يدخلوت المنءل. ءقد هدد  حد الينود  فراد العائلة.

ء ندما اقتادءه من المنءلب  136السطططابعة  شطططرة من العمرب ثم  طلقوا سطططراحه ليالً بدءت توريه ت مة له.

  لقوا قناب  ،وتية ،ادمة لتفريق  فراد العائلة الذين لحقوا ب م بشم  سلمي.

ب لمنظمة العفو الدءلية  ن H2ءتحدث  سو ات رابرب التي تعيش بالقرب من المدينة القديمة في منطقة 

إذ  137المةططايقات ءالت ديدات التي تتعرض ل ا مع  طفال ا الثالثة بشططم  منتظم من را ب المسططتوطنين.

يذهبوا إلى ك  ممات سططططيراً  لى األقدام أل ه ال يدسططططمح ل م  يتعين  لي اب ء لى  فراد  ائلت اب  ت 

ا ما يبعف في  فسطط ا مشططا ر الخوف  لى باسططتخدام السططيارة في الشططوارع المحيطة بمنءل م. ءهذ

سططالمت ا لدى  ودت ا في سططا ة متيخرة من اللي  من  مل ا كمدططوِّّرة   راش. كما    ا تشططعر بالقلق 

ما يعمدءت إلى  باً  غال لذكور   لى سططططالمة  طفال ا. ءتقول هي ء طفال ا الثالثة إت المسططططتوطنين ا

ءفي بعض األحيات يقوم  138يراً  لى األقدام.مةططططايقت مب ءت ديدهم  ثناء ذهاب م إلى المدرسططططة سطططط

المسططتوطنوت بقيادة سططيارات م بسططر ةب ثم يحيدءت  ن م في اللحظة األخيرة. ء حيا اً  خرى يبدططقوت 

درفاتب  سي ة ءالنابية. ءقال : " حن لم  قْم باإلبالغ  ن تلك الت  لي م  ء يمطرء  م بواب  من األلفاظ الم

 139و فعلنا."ألت ذلك ال يديدع  فعاً حتى ل

تداءات  ما يدططططورء  اب بتوثيق اال  باً  غال لذين يحققوت في الحوادث ء طاء ا يد من النشطططط عد بادر ال قد  ء

ءهذا ما  دى إلى  140بH2ءالمةططططايقات التي يتعرض ل ا الفلسطططططينيوت الذين يعيشططططوت في المنطقة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
نو كريات  ربع في الخلي  مستوطب الخلي . ا ظر  يةاً "بويما"ب 2018سبتمبر/ يلول  30مقابلة  ررت ا منظمة العفو الدءلية مع سميح  عمات د ناب  129

out-carry-hebron-in-settlers-arba-poica.org/2003/07/kiryat-ب 2003يوليو/تمو   30ب ينفذءت هيمات مستمرة ضد  ائلة د نا الفلسطينية"
dana/-of-family-palestinian-the-against-attacks-continuous 

 لى الرغم من  ت السلطات العسمرية قال  إ  ا ستيرع تحقيقاتب فا ه لم يتم تحمي  المسؤءلية  ن ال يوم ألحد. مقابلة منظمة العفو  130
الملف مع منظمة العفو   لىب غير مؤرَّتب االخبارية ب الخلي ب ءتقرير إخبارع من ءكالة الرا،د2018يلول سبتمبر/  30الدءلية مع سميح  عمات د ناب 

 الدءلية.
 .2018سبتمبر/ يلول  30قام باحثو منظمة العفو الدءلية بءيارة العائلة في  131
ب 2015 كتوبر/تشرين األءل  19بتسيلمب "توثيق مدوّر من الخلي : خمسة  يام تح  هيوم المستوطنين بحماية الييش"ب  132

olence/20151020_5_days_of_settler_attacks_in_hebronhttps://www.btselem.org/arabic/settler_vi   
 ب الخلي .2018سبتمبر/ يلول  30مقابلة منظمة العفو الدءلية مع سميح  عمات د ناب  133
  www.youtube.com/watch?v=seQ5UdzT_Pwب 2018يو يو/حءيرات  16بتسيلمب "رنود إسرائيليوت يقتحموت منءل د نا ليالً ءيوقظوت العائلة"ب  134
ب 2018 غسطس/آب  23 اًما( من منءله في الخلي  خالل  يد األضحى"ب  17بتسيلمب "رنود يعتقلوت  دع د نا ) 135

https://www.btselem.org/arabic/video/20180823_soldiers_arrest_udai_dana_hebron  
  طلقوا سراحه في ءق  الحق من تلك الليلة بدءت ت مة. 136
 ب الخلي .2018سبتمبر/ يلول  30مقابلة منظمة العفو الدءلية مع سو ات رابرب  137
التعليم تح  االحتالل: الحدول  لى التعليم في مرافقة المسمو ي في فلسطين ءإسرائي ب لالطالع  لى  مثلة  خرى  لى ذلكب ا ظر بر امج ال 138

  SMALL.pdf-www.unicef.org/oPt/UNICEF_Under_Occupation_finalب 2013ب األراضي الفلسطينية المحتلة
 ب الخلي .2018سبتمبر/ يلول  30مقابلة منظمة العفو الدءلية مع سو ات رابرب  139
ا ظر مثالًب المدافعوت  ن حقو  اإل ساتب "مشرءع كاميرا تدوير االحتالل في فلسطين"ب  140

p4VPvAxptCYutqEqf7SJAwww.youtube.com/channel/UCc 

http://poica.org/2003/07/kiryat-arba-settlers-in-hebron-carry-out-continuous-attacks-against-the-palestinian-family-of-dana/
http://poica.org/2003/07/kiryat-arba-settlers-in-hebron-carry-out-continuous-attacks-against-the-palestinian-family-of-dana/
https://www.btselem.org/arabic/settler_violence/20151020_5_days_of_settler_attacks_in_hebron
http://www.youtube.com/watch?v=seQ5UdzT_Pw
https://www.btselem.org/arabic/video/20180823_soldiers_arrest_udai_dana_hebron
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_Under_Occupation_final-SMALL.pdf
http://www.youtube.com/channel/UCcp4VPvAxptCYutqEqf7SJA
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  رميدةب فيلماً فقد ،ططوَّر  ماد  بو شططمسططيةب الذع يعيش في حي ت 141اسططت داف م باال تداءات كذلك.

،يب بيرء  قب  ذلكب ءلذا فا ه 
د
طلق   ليه النار ء 

د
ليندع إسرائيلي ءهو يقت  ررالً فلسطينياًب كات قد  

 2016.142لم يعد يشططططم  خطراًب ءذلك بعد  ت طعن رندياً  ند  قطة تفتيش في الخلي  في مارش/آذار 

ته للت  يه ء فراد  ائل قة مرات  دة من قب  ءمنذ ذلك الحين تعرَّض  ماد  بو شططططمسطططط ديد ءالمةطططططاي

خريينب ،ططوَّر فيلماً لمسططتوطنين ءهم يتسططلقوت سطططح منءله إلها ته  143المسططتوطنين.
د
ءفي حادثتين  

يده. مه  144ءت د ي  يتَّ  يديو في الخل ت   لى موقع فيس بوكب ءتم تو يع فيلم ف بالق يدات  ءتلقَّى ت د

 145ء ائلته باإلرهاب.

 اكات حقو  اإل سططات النارمة  ن سططياسططة إسططرائي  المتعلقة با شططاء ءتدعتبر الخلي  بقعة سططاخنة ال ت

ءلم تتخذ الحمومة اإلسططرائيلية  ية إرراءات  146مسططتعمرات غير قا و ية ءسططط الميتمعات الفلسطططينية.

لمنع اال تداءات ءالمةططططايقات ءالترهيب  لى  يدع الينود ءالمسططططتوطنين الذين يسططططت دفوت العائالت 

ر تحقيقات تدذكر مع مرتمبي مث  تلك األفعالب كما لم تتم إدا ة  ع مت م. ءيتعرض الفلسطططططينيةب ءلم تدي

شمال التمييء الممن ج فيما يتعلق باألماكن التي  الفلسطينيوت الذين يعيشوت في الخلي  إلى مختلف  

فاذ القوا ين. ءفي  يدسططططمح ل م بالذهاب إلي ا ءدخول اب ءالحماية التي توفرها ل م المحاكم ء ر ءة إ 

الوق  الذع ال يسطططتييب  فراد الشطططرطة ءالينود للشطططماءى المتعلقة باال تداءات ءغيرها من اال ت اكات 

التي تدرتمب ضد السمات الفلسطينيينب فا  م يحققوت مع العائالت الفلسطينية بدءت استددار األءامر  ء 

ممن جب طائفة ءاسعة من الحقو  المذكرات الال مة من المحاكم. إت الحمومة اإلسرائيلية تنت كب بشم  

اإل سا ية للسمات الفلسطينيينب ءمن ا الحق اإل سا ي في سالمة الشخب ءفي الدحة ءحرية التنق  

ِّّباع اإلرراءات الواربة ءتحقيق اإل داف.  ء دم التعرتض للتمييءب ءالخدو،ية ءالحياة األدسرية ءفي ات

هذا التقريرب يرى المسططتوطنوت في الخلي   ت السططياحة ءكما هي الحال في القةططايا األخرى الواردة في 

تمث  إحدى طر  تعءيء موقف م. ءألسططباب سططياسططية ءماليةب يريد هؤالء المسططتوطنوت مييء  كبر  دد 

ءقد ءضططططعوا مؤخراً إشططططارات ءلوحات معلومات رديدة في الشططططوارع في  147مممن من الناش لءيارت م.

 148ءيةب من دءت اللةة العربيةب ءهي لةة  غلبية سططططمات المنطقة.باللةتين العبرية ءاإل يلي H2المنطقة 

سمات الي ود في  ستوطنات ءالمعالم المرتبطة بال شارات فقط  لى الطر  المؤدية إلى الم ءتدلت هذه اإل

 المدينة.

ءللمسططتوطنين في الخلي  منظمة في الواليات المتحدة األمريمية تدد ى "،ططندء  الخلي "ب تقوم بيمع 

ءتنظِّّم هذه المنظمة رحالت سياسية بدورة ،ارخة للمواقع  149بيرة من المال من  ر    شطت م.مبالغ ك

ءتدعتبر طريقة ليذب الما حين ءالمؤا رين المحتملين. ءلذلك فات هذه الرحالت تسطططط م  150االسططططتيطا يةب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ngwww.frontlinedefenders.org/en/case/ongoi-مدافعوت  لى الخط األماميب "استمرار الت ديدات ءالمةايقات ضد  ماد  بو شمسية"ب  141

shamsiyya-abu-imad-against-harassment-and-threats 
  www.youtube.com/watch?v=Mu4aiaZLpZAب 2018 بري / يسات  23مشرءع كاميرا تدوير االحتالل في فلسطينب "رريمة قت  في الخلي "ب  142
 ب 2018يوليو/تمو   3  اريا يدستقب  استقبال األبطال في مش د إطال  النار في الخلي "ب هآرتسب يوتام بيرغرب "إيلور  143

1.6242150-scene-shooting-hebron-at-welcome-s-hero-receives-azaria-elor-mnews/.premiu-www.haaretz.com/israel 
 www.youtube.com/watch?v=MOBPI3niix4   شرطة الفيديو متاحة  لى يوتيوب  لى الرابطين: 144
 www.youtube.com/watch?v=aVKJfpcbj6oء

www.frontlinedefenders.org/en/case/ongoing-مدافعوت  لى الخط األماميب "استمرار الت ديدات ءالمةايقات ضد  ماد  بو شمسية"ب  145

shamsiyya-abu-imad-against-harassment-and-threats     
منظمة العفو الدءليةب منظمة العفو الدءليةب ييب  لى السلطات اإلسرائيلية  ت توقف العقاب اليما ي الذع تمارسه بحق الفلسطينيين في  146

(ب MDE 15/3529/2016)رقم الوثيقة:  2016ن حقو  اإل سات في المدينةب فبراير/شباط الخلي ب ءتوفر الحماية للمدافعين  
 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1535292016ARABIC.pdf 

archaeological-hebrons-rumeida-arch.org/en/tel-http://alt-ب 2014 وفمبر/تشرين األءل  4ه الخلي  األثرع"ب منتء - مق شبيهب "ت  رميدة  147

park/  
 .2018كما شاهده باحثو منظمة العفو الدءلية في سبتمبر/ يلول  148
قام ،ندء  الخلي  بيمع  كثر من  2016إلى  2006بيمع األموال من الما حين في الواليات المتحدة لمدلحة المستوطنات. ففي الفترة من  يقوم 149
،ندء  الخلي "ب  -مليوت دءالر  مريمي. العوائد الةريبية مذكورة في "برءببليما"ب "كشاف المشاريع غير الربحية  14

projects.propublica.org/nonprofits/organizations/112623719  (.2018ديسمبر/كا وت األءل  6)آخر  يارة في 
must-the-www.hebronfund.org/hebron-ب 2018 كتوبر/تشرين األءل  2،ندء  الخلي ب "الخلي : "المدينة التي ييب ر يت ا في إسرائي "ب  150

israel/-in-city-see 

http://www.frontlinedefenders.org/en/case/ongoing-threats-and-harassment-against-imad-abu-shamsiyya
http://www.frontlinedefenders.org/en/case/ongoing-threats-and-harassment-against-imad-abu-shamsiyya
http://www.youtube.com/watch?v=Mu4aiaZLpZA
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-elor-azaria-receives-hero-s-welcome-at-hebron-shooting-scene-1.6242150
http://www.youtube.com/watch?v=MOBPI3niix4
http://www.youtube.com/watch?v=aVKJfpcbj6o
http://www.frontlinedefenders.org/en/case/ongoing-threats-and-harassment-against-imad-abu-shamsiyya
http://www.frontlinedefenders.org/en/case/ongoing-threats-and-harassment-against-imad-abu-shamsiyya
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1535292016ARABIC.pdf
http://alt-arch.org/en/tel-rumeida-hebrons-archaeological-park/
http://alt-arch.org/en/tel-rumeida-hebrons-archaeological-park/
http://alt-arch.org/en/tel-rumeida-hebrons-archaeological-park/
http://alt-arch.org/en/tel-rumeida-hebrons-archaeological-park/
https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/112623719
http://www.hebronfund.org/hebron-the-must-see-city-in-israel/
http://www.hebronfund.org/hebron-the-must-see-city-in-israel/
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د ن ذلكب فقد  ا ءقدرت ا  لى البقاء ءالنيا . ء لى الرغم ماد المستوطنات في الخلي  ءفي ربحفي اقت

بدءت  151ب في ءق  كتابة هذا التقريرب الرحالت التي ينظم ا "،ندء  الخلي "TripAdvisor رض  شركة 

 ع ذكر لحقيقة  ت الرحالت تتم في األراضططي الفلسطططينية المحتلة. كما  رضطط  الشططركة متحفاً للتاريخ 

 قاراً  Airbnbءفي ءق  كتابة هذا التقرير  رض  شركة  152يديره مستوطنوت في مستوطنة كريات  ربع.

ضططططيفاًب ءيةططططم ثالث غرف  وم متاحة ءحوض  12في مسططططتوطنة كريات  ربعب كات مناسططططباً السططططتقبال 

 153سباحة.

ءكما هي الحال بالنسططبة ليميع العرءض األخرى في المسططتوطناتب فقد سططا دت هذه الشططركات  لى 

ستوط دفة القا و ية  لى م ضفاء ال دادهاب ءبالتالي في إ س ام في ا دهار اقت ةالً  ن اإل نات الخلي ب ف

ضافة  ضع غير قا و ي. ءباإل س م  في اإلبقاء  لى ء شركات قد   سيع ا. ءبذلك تموت تلك ال تعءيءها ءتو

إلى ذلكب فا ه  ظراً ألت هذه المسططتوطنات تشططمِّّ  السططبب اليذرع للعديد من ا ت اكات حقو  اإل سططات 

 ردة آ فاًب فات   شطة الشركات  س م  بشم  غير مباشر في تلك اال ت اكات كذلك.الممن ية الوا

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
151 TripAdvisor ب "رولة  امة في الخلي  ينظم ا ،ندء  الخلي "ب 

-dPublic_Tour_of_Hebron_by_Hebron_Fun-Reviews-d10358830-g293983-www.tripadvisor.com/Attraction_Review
Jerusalem_Jerusalem_District.html  (. 2018ديسمبر/كا وت األءل  6)آخر  يارة في 

152 TripAdvisor ب "متحف اريتس ي ودا األثرع"ب-Reviews-d2487136-g1156343-www.tripadvisor.com/Attraction_Review
Kiryat_Arba_West_Bank.html-Eretz_Yehuda_Archeological_Museum  (. 2018ديسمبر/كا وت األءل  6)آخر  يارة في 

ب "بي  دريبن"ب  153
www.airbnb.com/rooms/18531063?location=Bethlehem%2C%20Israel&adults=1&children=0&infants=0&toddlers=0&s=a4V7IWjn 

 (.2018ديسمبر/كا وت األءل  6)آخر  يارة في 

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293983-d10358830-Reviews-Public_Tour_of_Hebron_by_Hebron_Fund-Jerusalem_Jerusalem_District.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g293983-d10358830-Reviews-Public_Tour_of_Hebron_by_Hebron_Fund-Jerusalem_Jerusalem_District.html
http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1156343-d2487136-Reviews-Eretz_Yehuda_Archeological_Museum-Kiryat_Arba_West_Bank.html
http://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1156343-d2487136-Reviews-Eretz_Yehuda_Archeological_Museum-Kiryat_Arba_West_Bank.html
https://www.airbnb.com/rooms/18531063?location=Bethlehem%2C%20Israel&adults=1&children=0&infants=0&toddlers=0&s=a4V7IWjn
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 النتائج والتوصيات
 

إت تدططنيف األفعال المرتبطة بالمشططرءع االسططتيطا ي اإلسططرائيلي بي  ا تشططم  ا ت اكاً رسططيماً لمعايير 

ة القا وت الدءلي اإللءامية ءررائم حربب إ ما يعمس مدى خطورت ا ءيؤكد  لى  ة ءالماسططططَّ الحارة الملحَّ

ألت يتحرك الميتمع الدءلي. ءيتعين  لى إسططططرائي  ءقف األ شطططططة االسططططتيطا ية فوراًب ءتفميك رميع 

المسطططتوطنات ء ق  المد يين القاطنين في ا من األراضطططي المحتلة إلى إسطططرائي . ءييب  ت تمف  الدءل 

 الثالثة بيميع الوسائ  القا و ية قيام إسرائي  بذلك.

تقوم شركات من سائر   حاء العالم بطائفة ءاسعة من األ شطة التيارية في المستوطنات ءمع اب ءهي ء

بذلك إ ما تسطططا د  لى إدامة المسطططتوطنات غير القا و ية ءتوسطططيع ا. ءتفع  هذه الشطططركات ذلك  لى 

شططيت مر ى ءمسططمع من الميتمع الدءلي. ءتسططمح الحمومات بي شطططة تتنافى مع سططياسططات ا العامة ب

 المستوطناتب ءتشم  ا ت اكاً لاللتءامات القا و ية الدءلية فعالً.

ءيتعين  لى الحمومات في العالم بيسططططره  ت تتخذ إرراءات لتنظيم   شطططططة الشططططركات التي تخةططططع 

لسططيطرت اب ءذلك ب دف منع ا من تةذية اقتدططاد المسططتوطناتب ءبالتالي إدامة المشططرءع االسططتيطا ي 

ءإت  دم القيام بذلك ءالوقوف متفررًة  لى ما يحدث ييعل ا متواط ة مع  154ا و ي.اإلسططططرائيلي غير الق

 هذا المشرءع.

ءفي السيا  المحدد لأل شطة السياحية الواردة في هذا التقرير ييب  ت تتخذ الحمومات إرراءات قا و ية 

ب TripAdvisorء Expediaء Booking.comء Airbnbلةطمات  دم قيام شطركات السطياحة اإللمترء يةب ءمن ا 

بعرض مواقع مورودة في المسطططتوطناتب ء دم ترءيج الخدمات السطططياحية للمسطططتوطنين في األراضطططي 

الفلسططططينية المحتلة. ءهذا يقتةطططي من الدءل التي تورد في ا شطططركات ا السطططياحية الرقمية  ء مقرات ا 

ها ءالمنةططوية تحت ا في سططائر الرئيسططية  ت تتخذ إرراءات تنظيمية لمنع هذه الشططركات )ءفرء  ا ءرءافد

بلدات العالم( من تقديمب  ء تس ي  تقديم الخدمات السياحية في المستوطنات  ء من قب  المستوطنين 

ضي الفلسطينية المحتلة. سياحية  155في األرا كما يقتةي  ت تبادر رميع الدءل بحظر تقديم الخدمات ال

مترء يةب في المستوطنات  ء من قب  المستوطنين  ء تس ي  تقديم اب بما في ذلك بواسطة المندات اإلل

 في األراضي الفلسطينية المحتلة.

كات األربع  هار قطاع  TripAdvisorء Expediaء Booking.comء  Airbnbإت الشططططر بمشطططططاركت ا في ا د

السياحة للمستوطناتب إ ما تدشارك في المحافظة  لى المستوطنات غير القا و ية ءتطويرها ءتوسيع اب 

سططططب الربح من اب األمر الذع يدطططط  إلى حد ررائم الحرب بمورب القا وت الينائي الدءلي. كما  ت ءتم

ترءيي ا للمسططتوطنات با تبارها ءدر ة سططياحية يؤثر في رع  ما يدعتبر ءضططعاً غير قا و ي بمورب القا وت 

 الدءليب  مراً "طبيعياً" ءشر ياً في  ظر اليم ور.

د  ماكن ءرود  قارات المسطتوطنات ء  شططت ا ءمعالم ا السطياحية بدقة إت هذه الشطركات ال تمف  تحدي

 لى مواقع ا اإللمترء ية. ءإت التو،يف اليةرافي غير الدقيق ءغير المام  يممن  ت ينتج  نه د م الءبائن 

 للمستوطنات اإلسرائيلية غير القا و ية بدءت قدد.

ه احترام حقو  اإل سططاتب ءذلك باسطط ام ا في كما تعم  هذه الشططركات بما يتنافى مع مسططؤءليت ا تيا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
الدءلية الحمومات في سائر بلدات العالم إلى احترام التءامات ا بحظر بةائع المستوطنات في  سواق اب ءءضع قوا ين ء  ظمة  كما تد و منظمة العفو 154

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/states-  ظر لوقف شركات ا  ن العم  في المستوطنات  ء االتيار بسلع المستوطنات. 

palestinians-against-violations-of-century-a-half-end-help-to-products-settlement-israeli-ban-must/  
حظر تقديم  ء تس ي  تقديم الخدماتب بما في ا الخدمات السياحيةب في المستوطنات  ء لمدلحت اب من قب  األفراد  ء الشركات المورودة  إت 155

ِّّبا  ا.  داخ  الدءلةب مثلما يفع  القا وت األيرلندع المقتر  المذكور آ فاًب يممن  ت يموت  حد النماذن التي يممن ات

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/states-must-ban-israeli-settlement-products-to-help-end-half-a-century-of-violations-against-palestinians/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/states-must-ban-israeli-settlement-products-to-help-end-half-a-century-of-violations-against-palestinians/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/states-must-ban-israeli-settlement-products-to-help-end-half-a-century-of-violations-against-palestinians/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/states-must-ban-israeli-settlement-products-to-help-end-half-a-century-of-violations-against-palestinians/
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  ظام ينطوع  لى تمييء متي،  ءمسيء ينت ك الحقو  اإل سا ية للفلسطينيين بشم  ممن ج.

 

سياحة اإللمترء ية  لى  لم تام بيت المستوطنات اإلسرائيلية غير قا و ية بمورب القا وت  شركات ال إت 

مخاطر من شططي ه  ت يبين هذه الحقيقةب باإلضططافة إلى الدءلي. ءإت  ع تحلي   سططاسططي  ءلي لخريطة ال

حقيقة  ت المستوطنات تنت ك  دداً كبيراً من الحقو  اإل سا ية للشعب الفلسطيني. إت النتائج األءلية 

ييب  ت تموت كافية لتو،ططت   ية شططركة إلى  تيية مفادها    ا ال تسططتطيع  ت تعم  في مشططاريع تيارية 

بطريقة تتسق مع القا وت الدءلي لحقو  اإل سات ءالقا وت اإل سا ي الدءلي.  في المستوطنات  ء مع ا

ءبةض النظر  ن التيثير المحتم  أل شطة محددة  لى  ءضاع حقو  اإل ساتب فات ك   شاط تيارع في 

المسططتوطنات  ء مع ا يذهب فعلياً باتياه د م ءضططع غير قا و ي يتسططم با ت اكات رسططيمة ءمتفشططية 

ات.  فموت الشططركات اإللمترء ية تدسطط م في ا ت اكات الحقو  اإل سططا ية لف ات محددة من لحقو  اإل سطط

سيةب إ ما تيع  من مشاركت ا في المشرءع  الفلسطينيين ءتمسب الربح من اب كما بيّن  الحاالت الدرا

 االستيطا ي  مراً مست يناً  لى  حو  شد.

بمسططططؤءليات ا تياه  TripAdvisorء Expediaء Booking.comء Airbnbءلمي تلتءم هذه الشططططركات األربع 

احترام القا وت الدءلي اإل سططا يب ءاحترام حقو  اإل سططاتب فا  ا ييب  ت تتوقف  ن  رض  ماكن اإلقامة 

سطينية  ضي الفل ستوطنوتب في األرا سياحية في المستوطنات  ء التي يديرها م شطة ءالمعالم ال ءاأل 

. ءل ذا الةرض ييب  لى رميع الشركات ءضع آلية تسمح ل ا بتحديد المحتلةب بما في ا القدش الشرقية

ضي الفلسطينية  سرائي   ء األرا سياحية المحتملة. إت الطلبات من إ الموقع اليةرافي الدقيق لألماكن ال

تدقيق. ءيتعين  لى الشططططركات  ت ترفض  المحتلة ييب  ت تدعتبر  المات تحذيرية تتطلب المءيد من ال

لى مواقع ا االلمترء ية حالما تقررب من خالل إرراء فحب  ءلي ء ملية تدقيقب  ت العقار طلبات العرض  

 ء النشطططاط  ء المعلم السطططياحي يقع في مسطططتوطنة  ء يديره مسطططتوطنوت في األراضطططي الفلسططططينية 

 المحتلةب بما في ا القدش الشرقية.

الةطططرر النارم  ن اال ت اكات التي كما ييب  لى شطططركات السطططياحة اإللمترء ية  ت تتخذ خطوات ليبر 

 سطط م  في ءقو  ا. ءكما ذكر ا آ فاًب فات المبادت التوري ية لألمم المتحدة تبين بوضططو   ت الشططركات 

ءييب  156ييب  ت تيبر الةرر النارم  ن  ع ا ت اك لحقو  اإل سات كا   قد تسبَّب  به  ء  س م  فيه.

 ت يشم  اال تداف ضما ات  دم تمرار اال ت اكب باإلضافة إلى الرضا ءالتعويض ءغيرها من تدابير اال تداف 

 157ءحبر الةرر بما يتالءم مع ظرءف ءرغبات المتةررين.

بي  ا ستتوقف  ن  رض المواقع السياحية في المستوطنات المقامة في الةفة  Airbnbإت إ الت شركة 

ناء القدش الشططرقية( خطوة مرحب ب اب ءلمن ا ليسطط  سططوى خطوة  ءلى. إذ ييب  لى الةربية )باسططتث

الشركة  ت تنفذ هذا اإل التب ءينبةي  ت تعمس التءام ا بذلك في سياسة  لنية منقَّحةب ء ت تيبر الةرر 

المسططتوطنات اإلسططرائيلية في القدش  Airbnbالذع  سطط م  فيه. كما ييب  ت يشططم  التءام شططركة 

 ية.الشرق

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 )ن( من المبادت التوري ية لألمم المتحدة. 15المبد   156
 وت اليمعية العامة لألمم المتحدةب المبادت األساسية ءالمبادت التوري ية بشيت الحق في اال تداف ءاليبر لةحايا اال ت اكات اليسيمة للقا 157

 .2006مارش/آذار  21( ب UNDoc. A/RES/60/147 يقة:الدءلي لحقو  اإل سات ءاال ت اكات الخطيرة للقا وت الدءلي اإل سا ي )رقم الوث
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 توصيات إىل الحكومة اإلرسائيلية
الوقف الفورع ليميع األ شطططططة االسططططتيطا ية كخطوة  ءلى  لى طريق تفميك رميع المسططططتوطنات 

اإلسططططرائيلية ءالبنية التحتية المرتبطة ب ا في األراضططططي الفلسطططططينية المحتلةب ءإ ادة توطين المد يين 

 المستوطنات خارن األراضي الفلسطينية المحتلة.اإلسرائيليين الذين يعيشوت في مث  هذه 

الوقف الفورع لعمليات تدمير األراضططي ءالمنا ل ءغيرها من الممتلمات التي ال تشططم  ضططرءرة  سططمرية 

 مطلقة.

إلةاء رميع األءامر المتعلقة ب دم المنا ل غير المرخَّدطططة في األراضطططي الفلسططططينية المحتلة فوراًب ء ق  

ياسطططات ء  ظمة التخطيط ءالبناء في األراضطططي الفلسططططينية المحتلة إلى المسطططؤءلية  ن ءضطططع سططط

 الميتمعات المحلية الفلسطينية فوراً.

تحقيق اإل دططططاف الفعال ليميع الذين ددمرت ممتلمات م في ا ت اك للقا وت الدءلي اإل سططططا ي ءالمعايير 

. ءييب  ت يشطططم  ذلك تقديم الدءلية لحقو  اإل سطططات التي توفر الحماية من  مليات اإلخالء القسطططرع

 الد م إلى المتةررين لبناء ممتلمات م في األماكن  فس ا التي كا   في ا قب  تدميرها.

سه  ضد العنف الذع يمار سطينيين ءممتلمات م  ضمات  ت توفر القوات اإلسرائيلية الحماية للمد يين الفل

ت ل ا باالسططتيابة المالئمة للشططماءى المسططتوطنوت اإلسططرائيليوت الذين يعتدءت  لي مب با،ططدار تعليما

المقدَّمة ضد المستوطنين الذين يعتدءت  لى الفلسطينيين  ء يدمرءت ممتلمات مب ءذلك بارراء تحقيقات 

 ارلة ءءافية في الشطططماءى المتعلقة بعنف المسطططتوطنين المقدمة ل اب ءبنشطططر دءريات لحماية  طفال 

في المنططاطق المعرَّضطططططة لخطر العنف  لى  يططدع المططدارش الفلسطططططينيينب ءغيرهم من المططد يين 

 المستوطنين.

ضطمات إرراء تحقيقات سطليمة في اال ت اكات المء ومة لحقو  اإل سطات  لى  يدع القوات اإلسطرائيليةب 

 ءتقديم ك  من تتبين مسؤءليته  ن ا إلى ساحة العدالة في محاكمات  ادلة.

 ية بدءت  وائقب ءإ الة القيود المفرءضة  لى الطر  ضمات تممين الفلسطينيين من دخول  راضي م الءرا

 للسما  ل م بحرية التنق  داخ  األراضي الفلسطينية المحتلة.

ضمات حدول السمات الفلسطينيين  لى إمدادات المياه المافية ءازمنة ءالمنتظمة بما يفي باحتيارات م 

تطوير   شططططت م الدطططنا ية ءالءرا ية  الشطططخدطططية ءالمنءلية ءمن  ر  التنمية االقتدطططاديةب بما في ذلك

دول  شي الئق ءفي الح ستوى معي ،ول إلى م ةرءرية للتمتع بحقوق م في الو شطة ال ءغيرها من األ 

  لى الماء ءالةذاء ءالسمن المالئم ءالدحة ءالعم .

دول  لى الماء سطينيين من الح ةمات تممين الفل شاء بنية تحتية للمياه ءالميارع كافية ل سما  با   ال

 المافي ءازمن ءبشم  منتظمب ءمنع تخريب مدادر المياه.

 
 توصيات إىل جميع الدول األخرى )الدول الثالثة(

إرراء إ،الحات قا و ية ءسياسية تطلب من الشركات المقيمة في ا  ء التي تورد مقرات ا الرئيسية  لى 

 سلح ءاالحتالل. راضي ا احترام قوا د القا وت الدءلي اإل سا ي في حاالت النءاع الم

إرراء إ،الحات قا و ية ءسياسية تطلب من الشركات المقيمة في ا  ء التي تورد مقرات ا الرئيسية  لى 

  راضي ا احترام حقو  اإل سات حيثما تعم  في ك  ممات من العالم.

كن حظر تقديم  ء تسططط ي ب بما في ذلك من خالل المندطططات اإللمترء يةب الخدمات السطططياحيةب ءمن ا  ما

اإلقامة ءاأل شطة ءالمعالم السياحية لقةاء العطالتب في المستوطنات اإلسرائيلية غير القا و ية  ء من 
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 قب  المستوطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة.

اتخاذ إرراءات تنظيمية لمنع الشططركات السططياحيةب ءمن ا شططركات السططياحة اإللمترء ية المقيمة  ء التي 

ضي اب من تقديم  ء تس ي  تقديم الخدمات السياحية في المستوطنات تورد مقرات ا الرئي سية  لى  را

ضي الفلسطينية المحتلة. ءيممن  ت تشم   اإلسرائيلية غير القا و ية  ء من قب  المستوطنين في األرا

 هذه الخدمات  ماكن اإلقامة المستيررة ءاأل شطة ءالمعالم السياحية.

دة ء م  مفوضيّة األمم المتّحدة السامية لحقو  اإل سات المتعلق بيمع د م قا دة بيا ات األمم المتح

شفافية  سبة لتعءيء المءيد من ال ضرءرية ءمتنا شم  منتظم كيداة  ءتحديف قا دة بيا ات األمم المتحدة ب

 ءالمساءلة ءاحترام القا وت الدءلي من را ب ك  من الدءل ءالشركات.

 
 األمريكيةتوصية إىل حكومة الواليات املتحدة 

 Booking.comء  Airbnbاتخاذ إرراءات تنظيمية لمنع الشركات المتمركءة في الواليات المتحدةب من قبي  

من تقديم  ء تسطط ي  تقديم الخدمات السططياحية من خالل   شطططت ا  ء   شطططة  TripAdvisorء Expediaء

غير القا و ية  ء من قب  المستوطنين فرء  ا  ء رءافدها  ء المنةوية تحت اب في المستوطنات اإلسرائيلية 

في األراضطططي الفلسططططينية المحتلة. ءقد تشطططم  هذه الخدمات  ماكن اإلقامة المسطططتيررة ءاأل شططططة 

 ءالمعالم السياحية.

 

 توصية إىل الحكومة األيرلندية
 يرلندا )التي تدير رميع  Airbnbاتخاذ إرراءات تنظيمية لمنع الشططططركات المتمركءة في  يرلنداب من قبي  

خارن الواليات المتحدة ءالدطططين ءاليابات( من تقديم  ء تسططط ي  تقديم  Airbnbاأل مال التيارية لشطططركة 

خدمات سياحيةب بما في ا  ماكن اإلقامة ءاأل شطة ءالمعالم السياحية لقةاء العطالتب في المستوطنات 

 ن في األراضي الفلسطينية المحتلة.اإلسرائيلية غير القا و ية  ء من قب  المستوطني

 

 توصية إىل الحكومة الهولندية
ي   نداب من قب خاذ إرراءات تنظيمية لمنع الشططططركات المتمركءة في هول قديم  ء Booking.comات ب من ت

تسط ي  تقديم الخدمات السطياحيةب ءمن ا  ماكن اإلقامة ءاأل شططة ءالمعالم السطياحية لقةطاء العطالتب 

 اإلسرائيلية غير القا و ية  ء من قب  المستوطنين في األراضي الفلسطينية المحتلة. في المستوطنات

 
وغريها من رشكات  TripAdvisorو Expediaو Booking.comتوصيات إىل 

 السياحة اإللكرتونية
ا تماد سطططياسطططة ،طططارمة تموت متاحة للعموم ءتلتءم بعدم  رض  ء ترءيج بيع طريقة  خرى العقارات  ء 

ة  ء المعالم السطياحية في المسطتوطنات اإلسطرائيلية غير الشطر ية  ء التي يديرها مسطتوطنوت األ شطط

 في األراضي الفلسطينية المحتلة.

ا تماد إرراءات كافيةب من قبي   مليات التدقيق ءالفر  الدططارمةب لةططمات التنفيذ الفعال ءالمتسططق ل ذه 

 ا،ي  هذه اإلرراءات ءتنفيذها ء تائي ا.السياسة في الممارسة العمليةب ءكشف النقاب  ن تف

ءقف العرءض الراهنة للعقارات ءاأل شطططة ءالمعالم السططياحية الواقعة في المسططتوطنات اإلسططرائيلية غير 
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القا و ية  ء التي يديرها مسططتوطنوت في األراضططي الفلسطططينية المحتلةب ءتقديم تفسططير  لني ءاضططح 

دفة القا و ية  لى المستوطنات ألسباب هذا اإلرراء. ءينبةي  ت يقوم هذ ضافة ال ا التفسير  لى  دم إ

 بمورب القا وت الدءلي ءا ت اكات حقو  اإل سات التي تنيم  ن ذلك.

دفع تعويةططططات  ن الةططططرر الذع لحق بالسططططمات الفلسطططططينيين في الميتمعات المتةططططررة من رراء 

 المستوطنات التي  رض  في ا الشركات  قارات  ء معالم سياحية.

 لتشاءر مع الميتمعات الفلسطينية المتةررة بشيت تدابير ربر الةرر المالئمة األخرى.ا

ساتب ءتوفير  سات ا ء مليات ا المتعلقة بالد ب الوارب في ميال حقو  اإل  سيا تقديم تقارير  لنية حول 

ليات في التفا،طططي  المتعلقة بميفية تنفيذها في الممارسطططة العمليةب بما في ذلك ما يتدططط  من ا بالعم

 إسرائي  ءاألراضي الفلسطينية المحتلة  لى ءره التحديد.

 
 AIRBNBتوصيات إىل رشكة 

القاضطططي بي  ا سطططتحذف  2018 وفمبر/تشطططرين الثا ي  19تحديد إطار  مني لتنفيذ إ ال  ا الدطططادر في 

ةفة الةربية المحتل سرائيلية غير القا و ية المقامة في ال ستوطنات اإل ،ة بالم ة من موقع ا العرءض الخا

 اإللمترء ي.

توسطططيع  طا  التءام ا ليشطططم  حذف  رءضططط ا الخا،طططة بالمسطططتوطنات المقامة في القدش الشطططرقية 

 المحتلة.

إ،دار توضيح  لني مفاده  ت حذف  رءض ا المتعلقة بالمستوطنات اإلسرائيلية غير القا و ية يستند إلى 

  اكات حقو  اإل سات التي تنيم  ن ذلك. دم قا و ية المستوطنات بمورب القا وت الدءلي ءا ت

ا تماد سياسية ،ارمةب تموت متاحة للعمومب ءتلتءم بعدم  رض  ء ترءيج العقارات  ء األ شطة  ء المعالم 

السططططياحية في المسططططتوطنات اإلسططططرائيلية غير القا و ية  ء التي يديرها مسططططتوطنوت في األراضططططي 

 قيةب بيية طريقة من الطر .الفلسطينية المحتلةب بما في ا القدش الشر

سق ل ذه  ةمات التنفيذ الفعال ءالمت دارمة للفر  ءالتدقيقب ل ا تماد إرراءات كافيةب من قبي  العمليات ال

 السياسة في الممارسة العمليةب ءالمشف  ن تفا،ي  هذه التدابيرب ءتنفيذها ء تائي ا.

للميتمعات التي تعيش بالقرب من دفع تعويةططططات  ن الةططططرر الذع لحق بالسططططمات الفلسطططططينيين 

 المستوطنات التي  رض  في ا هذه الشركات  قارات ا  ء معالم ا السياحية.

 التشاءر مع الميتمعات الفلسطينية المتةررة بشيت تدابير  خرى ليبر الةرر.

  تقديم تقارير  لنية بشططططيت السططططياسططططات ءالعمليات المتعلقة باتباع اإلرراءات الواربة في ميال حقو

اإل سات التي تتّبع ا الشركةب ءتوفير التفا،ي  بشيت كيفية تنفيذها في الممارسة العمليةب بما في ذلك 

 ما يتد  من ا  لى ءره التحديد بالعمليات في إسرائي  ءاألراضي الفلسطينية المحتلة.

 
 توصيات إىل مفوضيّة األمم املتّحدة السامية لحقوق اإلنسان 

شر قا دة بيا ات األم سرائيلية غير   شاريع التيارية العاملة في المستوطنات اإل ،ة بالم م المتحدة الخا

الدططططادر في مارش/آذار  31/36القا و ية  ء مع اب ءفقاً لما يطلبه ميلس حقو  اإل سططططات في قراره رقم 

 ب في  سرع ءق  مممنب ثم تحديث ا بعد ذلك فدا داً بشم  منتظم.2016

ستوطنين  ستوطنات  ء من قب  الم سياحية في الم س ي  تقديم الخدمات ال النظر في فحب تقديم  ء ت

في األراضي الفلسطينية المحتلةب بما في ذلك من خالل المندات  لى اال تر  ب لعرض ا المحتم  في 
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ك إلى المدى الذع التحديثات الالحقة لقا دة بيا ات األمم المتحدة بما يتماشى مع العملية الواربةب ءذل

 لم يتم تناءله في  ية  سخة سابقة من قا دة بيا ات األمم المتحدة.

كات األربع  قديم  TripAdvisorء Expediaء Booking.comء Airbnbتقييم سططططلوك الشططططر ما يتعلق بت في

الخدمات  لى اال تر   للمسطتوطنين ءتسط ي  الخدمات السطياحية من قب  المسطتوطنين في األراضطي 

طينية المحتلةب ءالنظر في إدخال ا ضططططمن التحديثات الالحقة لقا دة بيا ات األمم المتحدة بما الفلسطططط

يتماشطططى مع العملية الواربةب ءذلك إلى المدى الذع لم يتم في  ية  سطططخة سطططابقة من قا دة بيا ات 

  األمم المتحدة.



 

 انضم إىل املحادثة اتصل بنا

info@amnesty.org 

mena@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyArabic 

 

@AmnestyAR 

حركة  منظمة العفو الدولية

عندما  عاملية لحقوق اإلنسان

يقع ظلم عىل أي إنسان فإن 

 األمر يهمنا جميعاً.
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