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موضوع مستهدفة عدیدة حمالت االخیرة االونة في قامت          لقد

لألراضي اإلسرائیلّي االحتالل في Airbnb شركة        مساهمة

Who" قام سابق، تقریٍر وفي . (والسورّیة)         الفلسطینّیة

الخاّصة الرقمّیة الّسیاحة شركات دور عن بالكشف " Profits         

وقد القانونّیة. غیر المستوطنات إلى للّسیاحة الّترویج 1        في

هذه وجود تطبیع من الشركات هذه استفادة كیفّیة التقریر           أظهر

. 2  المستوطنات غیر القانونّیة

شركة تراجع مسألة اعتبارها في هذه، اإلحاطة ورقة          تضع

الكائنة العقارات إدراج بوقف المتمثل قرارها عن Airbnb        

في Airbnb دور جانب إلى الغربّیة، الضّفة مستوطنات          في

 االنتفاع من نهب ممتلكات الالجئین الفلسطینّیین.

إلى Airbnb شركة دفع الذي السیاسي الضغط أعقاب          في

الضّفة في االستیطانّیة المرافق إدراج عن توقفها عن          اإلعالن

منّصاتها، على ،2018 نوفمبر - ثاني تشرین في          الغربّیة

اإلحاطة ورقة وتسعى قرارها. عن بالتراجع الّشركة         قامت

التطّور على الضوء من المزید تسلیط إلى هنا أیدیكم بین            التي

على الضوء تسلیط الى الورقة ستسعى باالضافة،         المذكور.

48 ال مناطق داخل الفلسطینیین الالجئین امالك ادراج          قضیة

البلدة لحالة معمق فحص خالل من االخضر)، الخط          (داخل

مثال تشكل حیث الخصوص، وجه على یافا مدینة في           القدیمة

للمتلكات االسرائیلي السلب في Airbnb لتورط        واضح

  الفلسطینیة.

 

 تعّد المستوطنات اإلسرائیلّیة، بموجب القانون1
 الدولّي، غیر قانونّیة. وهي تعد انتهاكا على وجه
 التحدید للمادة رقم 49 من اتفاقّیة جنیف الرابعة،
 التي تحظر على القوة المحتلة نقل مدنییها إلى

 األراضي التي تحتّلها.
2Who Profit's flash report Touring 

Israeli Settlements: Business and 
Pleasure for the Economy of 

.Occupation. Oct 2017  

 اإلدراج المستمر للمرافق االستیطانّیة

ویقع العقارات، لتأجیر رقمّیة منّصة Airbnb شركة         تعّد

مفهوم على المنّصة هذه وتعتمد المّتحدة، الوالیات في          مقّرها

موقع خالل من لألفراد، یمكن حیث الموثوق‘.         ’المجتمع

والعثور االستضافة، أماكن إدراج بالّشركة، الخاّص        االنترنت

من أرباحها تجني الّشركة كانت وقد فیها. والحجز          علیها،

في والمرافق الحجوزات ألماكن واإلعالن الّترویج        خالل

وهي الّسورّي، والجوالن الّشرقّیة، القدس الغربّیة،        الضّفة

وتقوم اإلسرائیلي اإلستیطانّي المشروع تعّزز       ممارسٌة

اعقاب وفي ،2018 عام من الثاني تشرین في 3         بتطبیعه.

مختلفة وجمعیات مجموعات ید على المنظمة العدیدة         الحمالت

قامت السرائیلي، االحتالل في الشركة تورط ضد العالم          حول

المستوطنات في المرافق ازالة نیتها عن باالعالن         الشركة

انه مفاده تصریح الشركة اصدرت الغربیة. الضفة في          المقامة

المستوطنات في القامة المرافق تزیل ان الشركة         "على

بین النزاع لب تشكل والتي الغربیة الضفة في          االسرائیلیة

تشرین الصحفي، Airbnb (مكتب والفلسطینیین       االسرائیلیین

یشمل لم القرار ان بالذكر الجدیر من . (2018 4         الثاني

 المستوطنات في القدس الشرقیة والجوالن السوري.

المذكور الّشركة بقرار بالّتندید اإلسرائیلیون المسؤولون قام         لقد

االستراتیجّیة والشؤون العام األمن وزیر دعا حیث         أعاله،

وقٍت وبعد . الّشركة مقاطعة إلى أردن، غلعاد 5        والمعلومات،

إثني اتهمت العقارات، إدراج بعدم الّشركة قرار من          قصیٍر

مضیفي قوائم ضمن مدرجة أمریكّیة، یهودّیة عائلة         عشرة

الغربّیة الضّفة في اإلسرائیلّیة المستوطنات في Airbnb       

  المصدر السابق.3
4Airbnb Newsroom. Listings in  

.Disputed Regions. November 2018 
5Ahren, Rafael. Minister in Charge of  

Combating BDS Calls for Airbnb 
Boycott. November 2018 
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قضائیٍّة دعوى في الدین، أساس على بالّتمییز Airbnb          شركة

. 6  جماعیٍّة توّالها مركز "شورات هدین" القانونّي اإلسرائیلي

المساندة والضغوط اإلسرائیلّیة الضغوط أعقاب       وفي

أساس على "التمییز تهمة على رّكزت والتي         للمستوطنین،

الفلسطینّیة األراضي احتالل من الخالف صلب وتحویل         الّدین"

بنقض الّشركة قامت ،Airbnb مضیفي دیانة موضوع         إلى

الضّفة في االستیطانّیة الممتلكات إدراج بوقف المتمّثل         قرارها

، الّشركة ضد المرفوعة الدعاوى تسویة بعد وذلك 7         الغربّیة،

 وقد أصدرت Airbnb التصریح التالي:

مرافق إدراج إزالة تنفیذ في ُقدما Airbnb تمضي لن "          
نتفّهم ونحن منصتها. عن الغربّیة الضّفة الكائنة         االستضافة
السیاسة إعالن في مقاربتها تّمت التي المشكلة تعقید          مدى
في المرافق بإدراج الّسماح في وسنستمر بنا، الخاّص          السابق
تجني لن Airbnb شركة أن بید الغربّیة، الضّفة أرجاء           جمیع
تجنیها أرباح أّیة إن المنطقة. في النشاط هذا من أرباح            أّیة
الضّفة في Airbnb لـ مضیف نشاط أي خالل من Airbnb          
تختص ربحّیة غیر لمنظمات به التبرع سیتّم بأسرها          الغربّیة
العالم" أنحاء جمیع في البشر تخدم التي اإلنسانّیة          بالمساعدات

. 8 (مكتب Airbnb الصحافي، نیسان- أبریل 2019)

 

وباعتبارها "معقدة" بوصفها المشكلة إلى اإلشارة خالل         من

یتم التي المستوطنات قانونّیة عدم الّشركة تتجاهل         "نزاعا"

للقانون صارٍخ انتهاٍك في مسروقة أراٍض على         بناؤها

من نفسها تبرئ أن Airbnb وتحاول الدولّي.         اإلنسانّي

في التوّسعّیة سیاساتها في االستمرار على إسرائیل         تحریض

القاضي الّشركة قرار فإّن ذلك: جانب وإلى الغربّیة.          الضّفة

مكشوفٌة محاولٌة هو الرّبحّیة غیر للمنظمات بأرباحها         بالتبّرع

محتّلة، أراٍض في للّسیاحة الّترویج في مشاركتها         لتبییض

  یقع مركز "شورات هدین" في تل أبیب، وهو6
 مركز قانونّي مختص في "حمایة دولة إسرائیل"
 من خالل المحاكم. وهو یشارك في عملیات نزع
 الشرعّیة عن المقاطعة األكادیمّیة واالقتصادّیة

  إلسرائیل في جمیع أرجاء العالم.
7Airbnb Newsroom. Update on  

Listings in Disputed Regions. April 
.2019  

  المصدر السابق.8

وكما تقّدم، ما على وعالوة للمستوطنات. الخدمات         وتقدیم

في توّرطها یتعدى الّشركة دور فإن الورقة، هذه لكم           ستوضح

جانب على الورقة من التالیة األقسام وسترّكز الغربّیة.          الضّفة

االستفادة في Airbnb مشاركة من كبیر حد إلى تجاهله           جرى

الفلسطینّیین الالجئین لممتلكات الّشركة تسویق الّسلب:        من

من الورقة، هذه ستشیر إذ .1948 أراضي داخل          المنهوبة

إلى باإلضافة أّنه إلى یافا، في القدیمة للبلدة حالة دراسة            خالل

في الدولّي القانون تنتهك والتي العقارات بإدراج قیامها          عملیة

األراضي ملكّیة نزع في أیًضا تشارك الّشركة فإن          قوائمها،

 الفلسطینّیة داخل ما یعرف الیوم بإسرائیل.

 

 آلیات النهب والتجرید: الّنكبة وما بعدها

9 جرى خالل نكبة  العام 1948، تهجیر أكثر من 750 ألف

. ومنذ ذلك الحین، 10 فلسطینّي بالقّوة من ممتلكاتهم وأراضیهم

 سعت الّدولة اإلسرائیلّیة إلى االستیالء على الممتلكات

 الفلسطینّیة من خالل آلیاٍت قانونیٍّة تضفي صبغًة رسمیة على

 عملیات مصادرتها لألمالك وتحویلها إلى أصوٍل اقتصادّیة.

11 وهذا ما یمّثل إعاقًة مباشرًة لتنفیذ حق الفلسطینّیین بالعودة

 والستعادة أصحاب األمالك األصلیین لعقاراتهم.

  وقعت الّنكبة (التي هي مرادف لكلمة "كارثة"9
 بالعربیة) سنة 1948، حیث جرى في إطارها

 طرد أكثر من 750 ألفا من الفلسطینّیین أو جرى
 إجبارهم على طرد منازلهم على أیدي القوات

 الصهیونّیة.
10Palestinian Citizens of Israel: A  

Primer. Adalah, 2019 
 حّق العودة هو حّق معترف به عالمًیا بحسب كل11

 من القانون الدولّي لالجئین وقانون حقوق اإلنسان،
 وقد "حقق مكانة عرفّیة سنة 1948 حینما أصدرت
III) 194 الجمعّیة العامة لألمم المّتحدة قرارها رقم
 ) والذي أكد على حقوق الالجئین الفلسطینّیین في

 العودة إلى دیارهم وفي استعادتهم أمالكهم
Palestinian) .وحصولهم على التعویض 

Refugees and the Right of Return in 
(International Law 
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وممتلكات أراضي مصادرة في المتمّثلة الّنكبة شّكلت         لقد

لألفراد اقتصادّیة استفادة الفلسطینّیین والمهّجرین       الالجئین

 والشركات الخاّصة، إلى جانب الّدولة اإلسرائیلّیة.

األراضي مصادرة جرت مباشر، بشكل الّنكبة حدوث         بعد

فاضٍح خرٍق في الّدولة، جانب من الفلسطینّیة         والعقارات

بأعراف یتعلق بما الهاي مؤتمر قرارات من 46 رقم           للتشریع

واضٍح بشكٍل یحظر والذي ،(1907) الحرب        وقوانین

هیئة تشكیل جرى ،1950 سنة الخاّصة. الممتلكات         مصادرة

المالّیة، وزارة من جزًءا بوصفها الغائبین" أمالك 12         "حارس

نقل على القانون هذا نًص وقد الغائبین. أمالك قانون سّن            وتم

 أمالك الالجئین الفلسطینّیین إلى الّدولة اإلسرائیلّیة.

الممتلكات على الّسیطرة بنقل الّدولة قامت ،1951         سنة

أیًضا تعمل والتي التطویر، سلطة إلى الحضرّیة         الفلسطینّیة

بیع أمام المجال إتاحة بهدف وذلك المالّیة، وزارة سقف           تحت

قامت التي الرسمّیة الهیئات إن الخاّص. للقطاع         العقارات

، كانت قد العقارات هذه وتأجیر الیومّیة الصیانة أعمال           بإدارة

فیها بما للدولة، مملوكٍة شركاٍت الحاالت، بعض في زالت           وال

الّدولة استفادت لقد . "عمیدار" الوطنّیة. اإلسكان 13        شركة

سیاسیا الفلسطینّیین الالجئین ممتلكات من       اإلسرائیلّیة

جرى 1953-1948 بین ما األعوام وخالل        واقتصادّیة،

الحضرّي، القطاع في عقاًرا 244،564 مجموعه ما         تأجیر

 وفقا للقانون اإلسرائیلي، فإن "الغائب" هو من12
 یمتلك عقارات ویعیش في بلد "معادي" (أي الدول
 العربّیة المجاورة مثل لبنان وسوریا) منذ تاریخ
 29/11/1947. وهذا یعني أن جمیع الالجئین
 الفلسطینّیین الذین جرى طردهم خالل العرب

 یعتبرون "غائبین".
  تأسست شركة "عمیدار" عام 1949، وهي13

 شركة إسكان وطنّیة تتولى، من ضمن ما تتواله،
 استئجار وتأجیر ممتلكات الالجئین الفلسطینّیین.
 وقد لعبت عمیدار، تاریخّیا دورا أساسیا في بناء
 الّدولة اإلسرائیلّیة وإسكان القادمین الجدد (موقع

االنترنت الخاّص بالّشركة):
https://www.amidar.co.il/wps/port

al/amidar/main-menu/about/profile
.(-amidar  

لیرة 11،453،543 قوامها بلغ للدولة عائدات حقق ما          وهو

. 14 إسرائیلّیة.

خطط ضمان في الّتطویر سلطة إنشاء من الهدف          تمّثل

الّسیطرة نقل إلى الهادفة األمد، طویلة اإلسرائیلّیة         الّسلطات

.إن یهودّیة أیٍد إلى ملكّیتها ونقل الفلسطینّیة، الممتلكات 15        على

على بالفائدة یعود أمٌر هو الالجئین ممتلكات         "خصخصة"

یهّدد بینما الیهود، الّسكان وعلى الّسوق في الفاعلة          األطراف

على الّسیطرة الفلسطینّیین استعادة إمكانّیة أكبر        بشكل

 ممتلكاتهم في المستقبل.

 سیاق البلدة القدیمة في یافا

الممتلكات على بالحفاظ إسرائیل قامت الحاالت، بعض         في

في یتّضح كما واقتصادّیة، سیاسیٍّة مكاسٍب لتحقیق         الفلسطینّیة

التي القدیمة یافا مدینة احتّلت حیث یافا. في القدیمة البلدة            مثال

حیث من الّثالثة المرتبة السیاح، من %51 نسبته ما           زارها

بإدراج Airbnb تقوم . إسرائیل. في مطلوبًة منطقًة 16        كونها

استخدام یتم حیث القدیمة، یافا مدینة في عقاًرا 40 من            أكثر

تحّول إن السّیاح. اجتذاب لغرض االستشراقّیة "األصالة"         فكرة

بالّسعي یرتبط شهیٍر سیاحيٍّ موقٍع إلى القدیمة یافا          مدینة

 اإلسرائیلّي إلى خلق مناطق جذٍب سیاحي وتنمیٍة اقتصادّیة.

14Bishara, Suhad. From Plunder to  
Plunder: Israel and the Property of 
the Palestinian Refugees. Adalah’s 
Newsletter, Volume 64, September 

2009 
15Forman, G., & Kedar, A. (2004).  

From Arab land to ‘Israel Lands’: the 
legal dispossession of the Palestinians 

displaced by Israel in the wake of 
1948. Environment and Planning D: 
.Society and Space, 22(6), 809-830 
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سّكانها عدد بلغ وقد الفلسطینّیة، المدن أكبر یافا مدینة           كانت

من %5 حوالي تمّكن وقد . فلسطینّي ألف 70 من 17          أكثر

االحتالل بعد مدینتهم في البقاء من الیافیین         الفلسطینّیین

جرى الحین، ذلك ومنذ . 1948 عام للمدینة 18        العسكرّي

"قانون بواسطة الفلسطینّیین الّالجئین ممتلكات على        االستیالء

ضّم جرى الماضي، القرن خمسینّیات .في الغائبین" 19       أمالك

إثنان یمثّلون الفلسطینّیون صار حیث أبیب، تل مدینة إلى           یافا

بعض هدم جرى حین وفي . السكانّي التعداد من فقط 20          بالمائة

تّم فقد المنشّیة، حي غرار على بالكامل الفلسطینّیة          األحیاء

البلدة غرار على انتقائّي، بشكل أخرى مناطق على          الحفاظ

70 بهدم الحكومّیة الّسلطات قامت لقد . یافا في 21         القدیمة

الـ على الحفاظ تقرر أن قبل وذلك القدیمة، البلدة من            بالمائة

والفّنانین، اإلسرائیلیین، السّكان لصالح المتبّقیة %30      

 وأصحاب المتاجر.

باالستقرار بالفعل الیهود الفّنانون بدأ الخمسینّیات، أوائل         بحلول

البلدّیة أنشأت ،1961 العام وفي . القدیمة البلدة 22        في

مع القدیمة، یافا لتطویر الشركة اإلسرائیلیتین        والحكومة

"قریٍة و واإلبداع" "للثقافة موقٍع إلى المنطقة بتحویل          تفویض

القدیمة، المدینة في السكنّیة المباني إلى وباإلضافة . 23        للفنانین"

الفّنانین، إقامات جانب إلى للمعارض، المنطقة تخصیص         جرى
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وبحلول السیاحّیة. والمعالم التجارّیة األغراض عن        فضًال

اتفاقیات إلى التوصّل جرى ،1968 ( (أكتوبر أول          تشرین

24  لتأجیر المباني في 122 دونم من البلدة القدیمة.

24 و للفّنانین، استدیو 44 و مصنعا، 77 المباني هذه            ضمت

هذه، اإلبقاء عملّیة حفظت وقد مطاعم. 9 و ومتجًرا،           معرًضا

الخصائص، في الكامنة السیاحّیة اإلمكانیات أدركت        التي

المعمارّیة الهندسة على القدیمة، للبلدة "األصیلة" و         الّشرقّیة"

ولكن الفلسطینّیین، الالجئین أجل من لیس للمنازل،         القدیمة

تعّد العمارة "أصالة" ثیمة إن وسیاسّیة. اقتصادّیة         ألغراض

لتوصیف Airbnb في المنشورة األوصاف في متكررة         ثیمة

"یافا ذكر على Airbnb إدراجات وتأتي . یافا في           الشقق

من "جو و والفریدة"، القدیمة "األقواس و الرومانسّیة"،          القدیمة

الدیكور أنتجه ما "أفضل و والفخامة" والخیال         الغموض

. 25  الداخلي العربي"

Airbnb :تواطؤ الشركات 

قد المستوطنات عقارات إدراج مسألة أن من الّرغم          وعلى

الغائبین أمالك إدراج موضوعة فإن عالمیا، اهتماًما         استرعت

إن كبیر. حدٍّ إلى مهملًة تظل 1948 العام في           الـ"متروكة"

الّدولة قبل من الالجئین ممتلكات وخصخصة نهب         عملّیات

هذا، یومنا حتى وتستمر الّنكبة خالل بدأت والتي          اإلسرائیلّیة،

إدراجها یمكن سلع إلى یافا في الالجئین ممتلكات حّولت           قد

.Airbnb غرار على منّصات على المضیفین قبل من          اآلن

وكذلك العقارات، هذه لتسویق كمنّصة عملها خالل         ومن

والقدس الغربّیة الضّفة مستوطنات في الموجودة        للعقارات

المستمّرة العملیات من ربًحا تجني Airbnb فإن         الّشرقّیة،

 لنهب الفلسطینّیین.

 مراقب الّدولة یشید بأنشطة شركة تطویر یافا24
 القدیمة. صحیفة هآرتس، 24 كانون ثاني ( ینایر)

 1969 (بالعبرّیة).
25Airbnb االقتباسات منقولة عن مستضیفین في  

Who واألدلة یمكن العثور علیها في الملف لدى . 
.Profits 
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 معلومات حول الّشركة

Brannan St., 888 : معلومات عامة :  المكتب الرئیسي 
San Francisco, California 94103, USA 

 هاتف:   +7262-424-855-1

www.Airbnb.com  :موقع اإلنترنت 

 اإلیرادات  : بلیون دوالر أمریكي

 المالكون :  المؤسسون- بریان تشیسكي، جو غیبیا، ناثان
 بیلتشارزیك

 الرئیس التنفیذي:  بریان تشیسكي

 

Airbnb Ireland; Trooly, Inc; : الشركات التابعة 
Lapka Inc; Airbnb UK Payments Ltd; 

Trip4real Experiences S.L; Gaest.com; 
Deco Software; Accomable; Airbnb China 

.(Aibiying); HotelTonight 
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