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 المحتلة السياحة في القدسواقع السياحه والتراث 
 وزارة السياحة واالثار                                                                                          

 فلسطين                                                                                          
                 حيث قال: في القرن التاسع الميالدي القدس كما ذكرها  الجغرافي المقدسي        

 طيب من أهلها وال أشهى ال يوجد أ وال يوجد أجمل وال أمتن منها، بناياتها من الحجر   .... "مناخها كمناخ الجنة
يوجد مكان يحوي من االماكن المقدسة أكثر منها  دها من أكبر المساجد و النظيفة  ومسجمن مأكوالتها. أسواقها 

القدس فريدة من  رعها من الغرباء  على مدار العام. ... فيها جميع أنواع العلماء  ... وال تخلو شواعنبها كثير ..
 ." نوعها بين المدن تجمع ما بين محاسن هذا العالم والعالم االخر ..

 
 

، في الوقت الذي هااد% من اقتص40 شكل ما نسبتهتلقدس، و في ا ئيسيتشكل السياحة المورد االقتصادي الر     
الحضارات مركز بمقومات كبيرة للسياحة فهي تتمتع القدس و  .%4يتجاوز فيه اسهام السياحة في الدخل القومي 

تاز القديم وحتى الوقت الحاضر،  وتم لبرونزيالممتد من العصر ا الغني خها، هذا الى جانب تاريومهد الديانات
الخرائط القديمة  لميا. وتظهر القدس فيوالديني. ورغم صغر مساحتها فهي تكتسب طابعا عايضا بتنوعها الثقافي أ

 كمركز للكون.
  

نظرا لسيطرة  ،الذي تقع عليه أعباء كبرى الفلسطيني صتدار السياحة في القدس عموما من قبل القطاع الخا    
دورا غير  1994منذ سنة . وتلعب وزارة السياحة واالثار الفلسطينية اع العاماالحتالل االسرائيلي على مقدرات القط

بشكل مضطرد  في االونة االخيرة وتتطور. ، ما زال دون المستوى المطلوبالسياحة في القدس مباشر في تنمية
يدية التاريخية احة التقليحة الثقافية الى جانب السيامشاركة المجتمع المحلي واشكال الس السياحة القائمة على

 والدينية.
 
في ادارة قطاع السياحة وضمان الجودة من خالل عدد من االدارات  قوم وزارة السياحة واالثار بدور غير مباشروت

وتأهيلة  تعنى بالحفاظ على التراث الثقافيالسياحية كالترخيص والتسويق، الى جانب ادارة التراث الثقافي التي 
 سسات الوقفية.سات المجتمع المدني والمؤ ع به مؤسوالذي تطلسياحيا، 

منها قطاعات ، أو نقابة كل واحد ال عموما  في عدد من  أما القطاع السياحي الخاص في القدس فمنظم     
، كان العمل السياحي في القدس 1994، وقبل تأسيس وزارة السياحة واالثار عام منظم مهنيا بجمعية أو اتحاد

ة االعلى ومقره في مدينة القدس. وقد شكل هذا الجسم  ذراعا اداريا  عرف منظما من قبل مجلس السياح
 ، 1967بالخدمات االدارية للجمعيات السياحية في فلسطين، تأسس بعضها قبل االحتالل االسرائيلي سنة 
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ن الى وجود ما يزيد ع في االراضي الفلسيطنية  وتشير معطيات مركز الحصاء الفلسطيني حول قطاع  السياحة
تتوزع على عدة فئات كالفنادق والمطاعم ومتجر بيع الهديا التذكارية ومنتجات  ، منشأة ونشاط استثماري 5300

. ويربو الدخل المباشر وغير المباشر نحو الف عامل 15أكثر من  يلوتقوم بتشغالحرف اليدوية ومكاتب السياحة، 
  نصف مليار دوالر.

 
 
 

 معيقات السياحة
في القدس واالراضي  حيياهم المعيقات التي تواجه نمو القطاع السر االحتالل االسرائيلي أبر استمرايعت     

فان زوال االحتالل هو شرط  احية في القدس. ولذيا، فهي تحول دون استغالل الموارد السالفلسطينية عموما
  .ايحي بتنمية اقتصاية مستدامة ياساسي لربط القطاع الس

لي على الموارد االساسية وخصوصا االرض، ومن مجموع المساحة الكلية للقدس والتي ويسيطر االحتالل االسرائي
% 20. أما المساحة المتبقية للنمو الحيوي فال تزيد عن %40فقد صادر االحتالل حوالي  2كم 74تقدر بحوالي 

 من مساحة هذه االراضي، بما يحول دون تنفيذ مشاريع سياحية كبيرة 
ه ذلك رفض منج وجة  لالحتالل االسرائيلي  ومن ألسطيني الى القيود القانونية والماليحة الفياخضع قطاع السي

الفنادق وعدم منح التسهيالت المالية من البنوك ثم منح االفضلية التنافسية  لقطاع  ةو توسعالتراخيص  النشاء أ
 .السياحة االسرائيلي كالقروض طويلة االجل واالعفاءات الضريبية 

ي عمق االراضي الفلسطينية على عمد االحتالل االسرائيلي  من خالل بناء الجدار الفاصل ف 2002ومنذ سنة 
جا للمدينة عن صل المعروف بغالف القدس عزال مزدو . ويشكل الجدار الفال  القدس عن محيطها الفلسطينيفص

 الى اجزاء غير مترابطةمدن بيت لحم ورام اهلل القريبتين، كذلك يقسم اراضي القدس محيطها الحيوي وخصوصا 
 

كما الحق االحتالل االسرائيلي اضرارا واسعة بمواقع التراث الثقافي والطبيعي من خالل التدمير المتعمد للمواقع 
 1967ويواصل االحتالل االسرائيلي منذ سنة  . وسلوان االثرية والمباني التاريخية  في باب المغاربة وباب الخليل

عمال التدمير التاريخي العربي، وذلك من خالل أ القدس في محاولة لتغيير طابعها ادخال تغييرات على مدينة
 والتنقيب المفرطة في المدينة.

 
 

 التراث الثقافي والسياحة في القدس
 

تمتاز القدس  بغنى تراثها الثقافي وتنوعه، والذي يعتبر  مصدرا هاما للتنمية المستديمة. وتتمتع القدس بعوامل 
كبيرة ومستوى جيد من الخدمات واالحتراف، وذلك بالرغم  من التحديات التي يواجهها قطاع  ودينية تاريخية  جذب
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السياحة نتيجة ممارسات االحتالل وظروف الحصار واالغالق ثم عمليات التدمير المتعمد لمواقع التراث الثقافي 
 نة. منذ احتالل المدي الفلسطينية واالضرار التي لحقت بالمنشئات السياحية

قاعدة البيانات  وتشيريتشكل تراث القدس من المواقع االثرية والتاريخية والدينية والمشهد الثقافي للمدينة. 
معلما تراثيا كالقبور  682سيا وحوالي ثريا رئيموقعا أ 60عا، بما في ذلك موق 742حوالي  وجود الفلسطينية الى

 تاريخيا مبنى 3700، اضافة الى ما يربو عن اه والمنشئات الصناعيةوالكهوف والقنوات وبرك المي
 

وموردا مهما   في القدس،ة للتراث الثقافي أحد المكونات الرئيس كما يعتبر التراث الثقافي غير المادي للقدس
وسمية ومظاهر التراث الحي. التقاليد واالعياد واالحتفاالت المو لتطوير الجذب السياحي ، وتشمل  الثقافة الحية 

 . المرويات والثقافة الشفوية يضاوتضم أ
حد ساحات الصراع الكبرى في المدينة، حيث تبذل سلطات االحالل جهودا متواصلة النتاج يعتبر التراث الثقافي أ

رواية تاريخية احادية جديدة تخدم مشروعها االستيطاني في المدينة، تقوم على نفي التعددية والحقائق 
المدينة. وقد جرى توظيف مباشر لعلم االثار في انتاج  هخي الفلسطيني في هذالموضوعية المتصلة بالوجود التاري

المؤسسة االثرية الرسمية وهي سلطة االثار والمؤسسات وتسهم  الرواية الصهيونية المختلقة حول تاريخ القدس.
ا. وتقدم للسائح المحلي انية في انتاج هذه الرواية وتكريسها والترويج لهة االسرائيلية والجمعيات االستيطاالكاديمي

 واالجنبي من خالل شبكة واسعة من المؤسسات والمكاتب السايحية.
 
   
 

 التنقيبات االثرية والرواية االسرائيلية
 

، خالفا للقانون الدولي  بتنفيذ مئات التنقيبات االثرية في االراضي 1967لطات االسرائيلية منذ سنة قامت الس
 200عن  الفلسطينية، وتشمل أراضي الضفة الغريبة وغزة والقدس. وتشير االحصائيات المتوفرة الى ما يزيد 

رف بالقدس الموسعة، والتي تضاعفت فيما تع فقط، في القدس ومحيطهاقامت بها سلطات االحتالل  أثرية حفرية
 .مساحتها عدة مرات نتيجة ضم االراضي الفلسطينية لها

 
اعادة كتابة تاريخ هذه  ان الدوافع الرئيسية الكامنة وراء التنقيبات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية هي محاولة

ر االستيطاني الكولونيالي.  وكانت هذه ، من خالل اختالق صلة ما بين الماضي اليهودي المفترض والحاضالمواقع
التنقيبات محكومة عموما بدافع رئيسي هو البحث عن التاريخ اليهودي، وهذا ال يتسنى اال من خالل تغييب 

ومحاولة اعادة كتابة تاريخ المدينة بما ينسجم مع المخططات  الدالئل االثرية التي تعود لفترات وثقافات أخرى ،
 ينة.االستيطانية في المد

   
 االسرائيلية السياحية القدس في الرواية
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حية االسرائيلية كعاصمة موحدة لدولة اسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية. ياتروج مدينة القدس في االدبيات الس 
م القدس كمدينة في المنطقة معلومات بعشرين لغة عن مدينة القدس، وتقد احة االسرائيليةيويضم موقع وزارة الس

 .ة الرئيسة وتقع خلفها قبة الصخرةوتحتل صورة حائط البراق الصور  طى دونما اعتبار للخط االخضر،الوس
 
ستخدم جبل الهيكل لالشارة الى قبة الصخرة. ويذكر الموقع يوتقدم البلدة القديمة كحاضنة للديانات الثالث، و   

افيدسون ، وحارة اليهود بما في ذلك شارع االماكن اليهودية المحيطة السور الغربي االنفاق الغربية  ومركز د
  التي نشأت فيها القدس الكنعانية واالسرائيلية القديمة. والى الجنوب يذكر الموقع مدينة داود ، الكاردو وقلعة داوود

م الموقع القدس المسيحية. وهي المدينة التي عاش فيها المسيح ومات. واربعين كنيسة وديرا وبيتا ضكما وي
االحياء اليهودية بما في أيضا الموقع  قدمال يقدم الموقع اية معلومة تاريخية عن القدس االسالمية. ويللحجاج. و 

بما  القدس كمدينة للمتاحفالى جانب تقديم  والمحكمة العليا والكنيست. )المحرقة(ذلك متحف اسرائيل ووياد فاشيم
 التسوق والمتعة.( والمتحف االسالمي ومدينة )روكفلرمتحف االثار الفلسطيني ذلك المتاحف الفلسطينية كفي 
 نيين.يطالفلس هاكانرائيلية خالصة، دون االشارة الى سكمدينة اس تقديمها كذلك

 
 الحدائق التوراتية والتلمودية

 هد الثقافي للمدينة تقوم سلطات االحتاللمشخطة السيطرة على االرض والتاريخ وتهويد التأتي  طاراالوفي هذا 
تنفيذ مخططات الحدئق التوراتية والتلمودية، خصوصا في المناطق ب التطوير السياحي للمدينة تحت شعارات

والشرقية وتمتد شماال باتجاة جبل  تلتف حول البلدة القديمة من الجهتين الجنوبية المحاذية السوار المدينة، والتي
ى أنقاض حي البستان جنوب بركة سلوان، المشارف. وقد بدأ بمشروع "حديقة الملك داود" والتي تقرر انشاؤها عل

  .وت الفلسطينييناضي وبيوذلك على أر 
 
 االستثمار السياحي في القدس 
ال  في ظل استمرار االحتالللكن الشرط االساسي للتنمية االقتصادية المستدامة في القدس، و  االحتالل هو ن ازالةإ

قطاع السياحة الفلسطيني، ن تحفيز القدرات الذالتية لبد من رعاية اقتصاد سياحة مقاومة في المدينة، ينطلق م
   .وتعظيم الفائدة االقتصادية 

سية واالقتصادية التي يفرضها االحتالل ياللتنمية السياحية، رغم المحددات الس ةتمتلك القدس مقومات كبير 
التنمية وطنية في برامج  ولويةأاالسرائيلي. ومواجهه المشروع االستيطاني في المدينة، من خالل اعتبار القدس 

لسياحي والخدماتي والتجاري القادمة. وتوفير الموارد المالية الصالح وتطوير القطاع ا الفلسطينية للسنوات العشر
قوم عليه اقتصاد المدينة. واالستفادة من دروس حالة الركود االقتصادي التي ضربت المدينة ما بين سنة الذي ي
 االصول السياحية في المدينةمن  بجزء، والتي أودت 2000-2004
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 توصيات
البد أن ترتكز السياحة  في فلسطين على رؤية جديدة تفسيرية محكمة حول تاريخ المدينة، تنطلق من االدراك    

بان كافة التراكمات الحضارية التي جرت على أرض فلسيطين هي جزء ال يتجزأ من التاريخ الحضاري الفلسطيني، 
حادية االسرائيلية الهشة، وتبرز التنوع الحضاري باعتبارة مصدر ثراء تاريخي، بما في ذلك التاريخ تنبذ الرؤية اال

اليهودي نفسه.  وأن الحضارة الفلسطينية هي امتداد تلقائي  لكافة الحضارات التي تعاقبت على أرض فلسطين، 
ن  التفسيرات والهواجس االيديولوجية. بما وهي الوريث الطبيعي لها، ويجب تفسيرها في اطارها التاريخي،  بعيدا ع

يستدعي تدريب االدالء السياحيين على تقديم رواية تاريخية علمية وموضوعية، وال تتأثر بالرواية االيديولوجية 
لتبرير سياسة االستيطان والتهويد.  كما تنطلق ايضا  بشكل براغماتيالصهيونية التي استخدمت نتائج علم االثار 

واالستفادة السياحية من حقيقة أن . زء ال يتجزأ من التراث االنسانيبأن الثقافة الفلسطينية هي ج من االدراك
انب مغفل تماما في االدبيات ج. هو 1982القدس مدينة مسجلة على الئحة التراث العالمي تحت الخطر منذ سنة 

 السياحية الفلسطينية.
تأهيل للقطاع الفندقي، وتحديث حية المختلفة، من خالل اعادة السيابرامج تطوير للقطاعات كذلك ال بد من  وضع 

حة والسفر، وتطوير أداء ياقطاع النقل السياحي وبناء قدرة المؤسسات العاملة في مجال السياحة كمكاتب الس
 حةياحة الداخلية اهتماما أكبر، خصوصا السياوال بد من ايالء الساالدالء السياحيين، وتطوير برامج التدريب. 

القادمة من االراضي الفلسطينيةـ ليس فقط في المناسبات واالعياد الدينية، ولكن أيضا السايحة المدرسية 
 سياحي حة القادمة من الفلسطينيين داخل الخط االخضر فهي تمثل احتياطيياوالعائلية، وعلى وجه الخصوص الس

 دائم، وخصوصا ايام الجمعة.
 الثقافية واالهلية والوقفية، المؤسسات علية تقوم هيل البلدة القديمة، الذيمشروع تأهذا الى جانب االستمرار في 

 والبديلة حة الثقافيةياكال السشات التراثية المقدسية، وتطويرمختلف أحي واحياء الصناعيايع المنتج السثم تنو 
 رات الثقافية والمشهد الثقافيالمهرجانات والمساو  حتفاالتتقوم على الفنون والتقاليد واال والتي في القدس والداخلية

ثم تشجيع  فيه،  تعذر على سلطات االحتالل المنافسةوالتي ي .والتي تشكل بمجملها التراث المقدسي الفلسطيني
السياحة المجتمعية من خالل مجموعات العمل المتخصصة في مجاالت العمل الحرفية والتراثية في المدينة.  كذلك 

اقراض ميسرة للمستثمرين في القطاع السياحي في القدس. ان اي خطة للتنمية ال بد من توفير برامج دعم و 
التوعية ثم  شريةبوتنمية الموارد ال ستثمار الخاصأنماط االدارة، ودور االحية ال بد وأن تأخذ بعين االعتبار ياالس

حي وتجاوز ياالسوذلك بهدف تنويع المنتج  .فلسطيني واسترتيجبات التسويق والترويج للقدس كمقصد سياحي
وتوفير مواد  في القدس الشرقية مد بقاء السائح الدينية، واطالة أوتعزيز السياحة قليدية للسياحة االنماط الت

 حية ومتطلبات التنمية االجتماعية. ياثم الحفاظ على التوازن ما بين متطلبات التنمية الس،ومنشورات وافالم تاريخيه
 
 
 
 
 


