
إير بي إن بيدعوتهم ضد لمقاضاة المستوطنين في  ونالفلسطينيون يتدخل  

: إيجار المستوطنين تمييزي، المستوطنات هي جرائم حربيةحقوق نضماتم  

تقدم مالك األراضي الفلسطينية وسكان الضفة الغربية  اليوم، -ديالوير  تون،غويلمن ،2019 ،مارس 18

بالتدخل في دعوى ضد إير بي إن بي بسبب قرار منصة الحجز بإزالة قوائم المستوطنات اإلسرائيلية في 

الضفة الغربية في األرض الفلسطينية المحتلة. قام المستوطنون الذين يحملون جنسيات أمريكية وإسرائيلية 

التمييز.  تهمةب بي،برفع الدعوى األصلية ضد إير بي إن  قوائمهم،الذين سيتم حذف  ومستأجرين محتملين

الممتلكات التي نفس ممتلكاتهم هي بحيث أن  فلسطينيتين،قدم أمريكي من أصل فلسطيني وقريتين  اليوم،

م بحجة أن أفعالهم تشكل جرائ المستوطنين،دعاوى مضادة ضد  بي،ذكرها المستوطنون في إير بي إن 

حرب وجرائم ضد اإلنسانية وتمييًزا على أساس الدين واألصل القومي. إنهم يرفعون دعاوى التعدي 

 ةأحدالتي هي و أخرى ةأمريكي ةفلسطيني تواإلثراء الجائر ضد المستوطنين الموجودين على أراضيهم. قدم

يع المتدخلين األربعة من ل جممث  ي  لتمييز. بتهمة اسكان الضفة الغربية دعوى مضادة ضد المستوطنين من 

.قبل مركز الحقوق الدستورية  

بغض النظر عن كيفية  األرض،"يمكن ألي شخص ينظر إلى الحقائق أن يقول إننا المالكون الشرعيون لهذه 

تثبت شرعية لديه وثيقة ووهو فلسطيني مقيم في شيكاغو  علوان،. قال زياد "،رهايمحاولة المستوطنين تدو

فطار على أرضه. اإلسرير ومشروع الدير ت ة، على الرغم من أن مستوطنيهاسم أب أن األرض مسجلة في

هذه الدعوى في ذكرى والدي، وألوالدي الذين علمتهم أال ينسوا أبدًا أن هذه األرض ملكهم  أرفع"
 الشرعي."

شاركوا في قد إير بي إن بي شركة يقول ملف اليوم أن المستوطنين اإلسرائيليين الذين رفعوا دعوى على 

بما في ذلك األراضي  المحتلة،جرائم حرب من خالل المساعدة في االستيالء على األراضي الفلسطينية 

. اإليجارات موجودة في مستوطنات إسرائيلية فقط ي منع منها بي إن بي إيرعقارات المحددة التي توجد عليها 

وأحيانًا تكون محاطة بحواجز مادية  ئيلية،إسراالفلسطينيون في الضفة الغربية بناًء على أوامر عسكرية 

.وقواعد عسكرية وبوابات أمنية  

يستخدمون بسخرية لغة التمييز من أجل تعزيز  إير بي إن بيشركة  "المستوطنون الذين رفعوا دعوى ضد

 - وكالئنا"تجارب مركز الحقوق الدستورية.  ة فيقالت دياال شماس محامية موظف "،أهدافهم غير القانونية

يكمن التمييز الحقيقي تبين أين  -الفلسطينيون الذين تأثروا بشكل مباشر بأفعال هؤالء المستوطنين 

."هذه القضية تعرض المستوطنين للمحاكمة أمام محكمة أمريكية .والالشرعية   

ساعد العديد من المستوطنين الذين رفعوا دعوى على إير بي إن بي في إنشاء المستوطنات اليهودية غير 

القانونية في الضفة الغربية حيث توجد العقارات المؤجرة. لقد احتلوا األراضي بمعرفتهم الكاملة أنها بنيت 

لبؤرة استيطانية "العائالت المؤسسة" د أو استولت عليها بطريقة غير قانونية. أحد المدعين يتباهى بكونه أح

من اتفاقية جنيف  49والتي تتدخل في الدعوى. تحظر المادة  الفلسطينية،على أرض تابعة لقرية جالود 

إلى األراضي المحتلة )أي المدنيين اإلسرائيليين إلى  إسرائيل، المحتلة،الرابعة نقل المدنيين من القوة 

م إنشاء المستوطنات والحفاظ عليها على األراضي الفلسطينية كمجتمعات األرض الفلسطينية المحتلة(. يت

.يهودية خالصة؛ ي منع السكان الفلسطينيون من الوصول إلى المستوطنات أو اإلقامة فيها  

 



الذي يقول محامو  -ادعى المستوطنون التمييز بموجب قانون اإلسكان العادل  قضائية،ال همدعاوافي 

ين إنه يقلب القانون رأسا على عقب. يالحظون أن الممتلكات التي يرغب المستوطنون المتدخلين الفلسطيني

في إدراجها في إير بي إن بي موجودة في مستوطنات يهودية ي منع الفلسطينيون من دخولها وأن القوائم 

.تشير إلى التمييز على أساس األصل القومي والدين ابأنفسه  

هذه الدعوى ألنني أريد أن أعيش في سالم مع عائلتي وبين مجتمعي دون تهديد دائم  رفعأ" وهبي اقالت رند

كل ذلك جزء من  -يلوح باالعتقاالت والقتل والغارات الليلية وهدم المنازل والقيود على الحركة وما إلى ذلك 
                                       "االحتالل العسكري الذي يعمل على حماية ممارسات المستوطنين التمييزية

لكن لو لم تقم بإلغاء قائمة  الدعوى،يقول المحامون إن إير بي إن بي لم تميز ضد المستوطنين الذين رفعوا 

.في انتهاكات القانون الدولي قد ساهمت تكون فإن الشركة اإليجارات،  

ون مع مركز الحقوق الدستورية ديالوير محامية محلية مؤيدة تتعا تون،غويلمنمن  سيمان، المحامية ميستي

.لتمثيل المتدخلين  

.صفحة مركز الحقوق الدستوريةعلى قضية البزيارة  واتفضل المعلومات،لمزيد من   

يعمل مركز الحقوق الدستورية مع المجتمعات المعرضة للتهديد من أجل العدالة والتحرير من خالل التقاضي والدعوة 

بما في ذلك العنصرية  ،واجه مركز الحقوق الدستورية أنظمة السلطة القمعية ،1966واالتصاالت االستراتيجية. منذ عام 
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