
تقف �لرو�ية �لفل�سطينية حول تاريخ مدينة �لقد�س �أمام هجمة �سر�سة، ت�ستهدف تزييفها وحموها 

�أبدية لـ«�لدولة  �إ�سر�ئيلية، تتو�فق وروؤية م�ستقبل هذه �ملدينة كعا�سمة  و��ستبد�لها برو�ية يهودية 

�ليهودية«.

�ليهودي  �لوعي  تغيري  يقوم على  �لأول  �لهدف مب�سارين متو�زيني،  و�نطلقت م�ساعي حتقيق هذ� 

فيما يخ�س �ملدينة، و�لثاين بتغيري �لوعي �ملقد�سي �أي�سًا.

موؤ�س�سة  كت�سكيل  مبتغاها،  �إىل  للو�سول  �إجر�ء�ت  وتطبيق  �سيا�سيات  باإنفاذ  �إ�سر�ئيل  وقامت 

لتح�سني وجه مدينة �لقد�س، وتكليف جلنة مبتابعة ق�سايا ما ي�سمى بـ«جبل �لهيكل«، وو�سع وتنفيذ 

�ملخططات �لتي تظهر �ملالمح �لتور�تية للمدينة، �سو�ء يف �لبناء �أو من خالل م�سادرة �لأر��سي 

لتطوير �حلد�ئق )�لتور�تية( �لعامة، �إىل جانب ��ستكمال �لتنقيب عن �لآثار �ليهودية و�إعادة تاأهيل 

بع�س �لأماكن �لأثرية وتطعيمها بلم�سات تربط �لرو�ية �لتور�تية باملكان، �أ�سافة �إىل طم�س �ملعامل 

�لفل�سطينية، ومنح �ل�سو�رع و�لأحياء �أ�سماء عربية، و��ست�سد�ر خر�ئط توزع على �ل�سياح �لأجانب 

و�ليهود �لو�فدين �إىل �ملدينة تغيب عنها �ملعامل �لإ�سالمية و�مل�سيحية و�أ�سماء �لأماكن �لفل�سطينية.

�ل�سغط على �إ�سر�ئيل لتخفيف �خلناق �لذي تفر�سه على مكاتب �ل�سياحة يف �لقد�س، وعلى   ٢
�ملر�سدين و�لتجار �لفل�سطينيني على حد �سو�ء.

على م�صت�ى التعاون مع وزارة الرتبية والتعليم وامل�ؤ�ص�صات وال�صركات اخلا�صة:
و�لآثار  �ل�سياحة  وز�رة  بني  �لقائم(  �ل�سيا�سي  �لو�سع  ظل  )يف  و�تفاقيات  تفاهم  ورقة  بناء   ٣
�لفل�سطينية وبني �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لوطنية �ل�سياحية، ت�سمل تو�سيح �أدو�ر كل طرف يف 

للقيام  �ل�سناديق  �أو  �مليز�نيات  توفري  على  و�لعمل  �لقد�س،  د�خل  �ل�سياحي  �لقطاع  تطوير 

بذلك، من خالل م�ساريع تخدم روؤية متفق عليها.

�لرتبية  ووز�رة  �لفل�سطينية  و�لآثار  �ل�سياحة  وز�رة  فيها  ت�سارك  و��سحة،  عمل  خطة  بناء   ٤
و�لتعليم �لعايل )مديرية �لقد�س �ل�سريف(، لتعزيز معارف �لطلبة و�ملعلمني �لتاريخية ورفع 

يف  وغريها  ��لتجارية  �لثقافية،  �لدينية،  �ملناطق  زيارة  خالل  من  للقد�س  �نتمائهم  م�ستوى 

�ملدينة.

على م�صت�ى ال�زارة نف�صها:
و�لأديرة،  و�لزو�يا،  و�لتكيات،  �خلانقات،  مثل  �لقد�س  يف  �ل�سياحية  �لأماكن  تاأهيل  �إعادة   5
�لزو�يا  �لكافية عن  �ملعلومات  �إىل توفري  �إ�سافة  �ل�سياحية،  و�ملطالت وغريها، لرفع قيمتها 

�ملخفية وغري �ملعروفة يف �ملدينة، و�لتي لها قيمة �أثرية وثقافية وتاريخية مهمة.

�ليدوية  كالأعمال  فيها  �ل�سغرية  �مل�ساريع  ودعم  �لفل�سطينية،  �ملقد�سية  �لأحياء  تطوير   6
و�لتطريز وغريها، مبا ميّكن من بناء م�سار�ت لتعريف �ل�سياح بتلك �مل�ساريع وبالإرث �ملقد�سي 

�لقدمية يف  �ل�سياحية  باملدن  �أ�سوة  للقد�س  �لقت�سادي  �مل�ستوى  ورفع  للمدينة،  و�لفل�سطيني 

�لعامل.

)�لكتب،  �لفل�سطينية  �لنظر  وجهة  من  �ل�سياحية  بالأمكنة  �لتعريفية  �ملو�د  ببناء  �لهتمام   7
و�لن�سر�ت، و�خلر�ئط، و�لإ�سار�ت �لتعريفية للمكان، �إلخ( حتى يكون مبقدور �ملر�سد �ل�سياحي 

و�ملعلمني و�ل�سياح �ملهتمني �ل�ستناد �إليها.

�لتاريخية،  معرفتهم  لإثر�ء  �لفل�سطينيني  �ل�سياحيني  للمر�سدين  ��ستكمالية  دور�ت  �إجر�ء   8
ورفع �إح�سا�سهم بدورهم �لهام يف ظل �سر�ع حدد منذ عقود هوية �ملدينة.

�ل�سياحة �لد�خلية ورفع د�فعية �ملو�طنني �لفل�سطينيني ب�سكل عام و�ملقد�سيني ب�سكل  تعزيز   9
خا�س ل�ستخد�م �ملو�رد �ل�سياحية �ملتوفرة، وزيارة �لأماكن �ملقد�سة و�لتاريخية و�لثقافية يف 

�ملدينة.

ورقة سياساتية حول 

دور وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية 
في مدينة القدس

ألوان الطيف ال تقتصر على األبيض واألزرق



كما وعملت وز�رة �ل�سياحة �لإ�سر�ئيلية على تاأهيل مر�سدين �سياحيني يهود وفل�سطينيني على حد 

�سو�ء، و�إلز�مهم بعر�س �لرو�ية �لإ�سر�ئيلية يف كل جولة يقومون بها.

مل يقت�سر عمل �إ�سر�ئيل من �أجل تغيري مالمح �ملدينة وتهويدها و�أ�سرلتها عند هذ� �حلد، حيث 

»عتريت  كموؤ�س�سة  ر�سمية  وغري  ر�سمية  حكومية  جهات  من  مدعومة  �إ�سر�ئيلية  موؤ�س�سات  قامت 

تارة  قانونية  بطرق  عليها  و�ل�ستيالء  �ملقد�سيني  من  �لعقار�ت  ب�سر�ء  »�إلعاد«  وجمعية  كوهنيم« 

وملتوية وغري قانونية تارة �أخرى، من �أجل تو�سيع �حلي �ليهودي، وذلك ب�سم �لأحياء �لإ�سالمية 

و�مل�سيحية و�لأرمنية �إليه.

مقارنة �أعد�د �ل�سياح �لذين يزورون �أحياء �لقد�س �لفل�سطينية باأعد�د �وؤلئك �لذين يتو�فدون �إىل 

�حلي �ليهودي؛ تظهر �أن �ل�سياحة �لعاملية موجهة وب�سورة جلية لإظهار �لهوية �ليهودية للمدينة على 

ح�ساب �لهوية �لف�سطينية �لإ�سالمية و�مل�سيحية، ولدعم �لقطاع �ل�سياحي �ليهودي - �لإ�سر�ئيلي 

وجتفيف �لقطاع �ل�سياحي �لفل�سطيني.

يو�جه �لقطاع �ل�سياحي �لفل�سطيني يف �لقد�س حتديات عدة، منها ما هو مرتبط مبا�سرة ب�سيا�سات 

�ل�سياحية، من خالل حتويل  و�ل�سركات  و�ملوؤ�س�سات  �لتجار �ملقد�سيني  �لإ�سر�ئيلي جتاه  �لحتالل 

يف  عقاره  عن  �لتخلي  على  بع�سهم  لإجبار  عليهم  باهظة  �سر�ئب  بفر�س  �أو  �ل�سياحة،  م�سار�ت 

نهاية �ملطاف وبيعه، ومنها ما هو مرتبط مبحدودية دور وز�رة �ل�سياحة و�لآثار �لفل�سطينية، و�لذي 

يخ�سع لتاأثري �لتفاقيات �ل�سيا�سية �ملوقعة بني �ل�سلطة �لوطنية �لفل�سطينية و�إ�سر�ئيل؛ فيما يتعلق 

مبدينة �لقد�س.

كموؤ�س�سات مقد�سية وكمو�طنني فل�سطنيني يف هذه �ملدينة، نرى �أهمية �أخذ وز�رة �ل�سياحة و�لآثار 

و�أخذ  للمدينة،  و�مل�سيحية(  )�لإ�سالمية  �لف�سطينية  �لهوية  على  �حلفاظ  يف  دورً�  �لف�سطينية 

�مل�سوؤولية على تطوير �لقطاع �ل�سياحي �لفل�سطيني، وعدم تركه لقمة �سائغة ملن يحاولون ��ستبد�ل 

�لتاريخ و�ختز�له.

�لروؤيا  موؤ�س�سة  قامت  �لقد�س؛  مدينة  يف  �لفل�سطينية  و�لآثار  �ل�سياحة  وز�رة  دور  على  وللتعرف 

�ل�سبابية  �لقد�س  برنامج جتاوب من خالل جلنة  �إطار  2016 حتت  مايو   / �أيار  �لفل�سطينية يف 

 مع 
1

�لتي مت تدريبهم يف مو��سيع �مل�ساءلة �لإجتماعية باإجر�ء جمموعة من �ملقابالت �ل�سخ�سية

بع�س �لعاملني يف �لقطاع �ل�سياحي �ملقد�سي ومن �ملهتمني باإظهار �لرو�ية �لفل�سطينية للمدينة، 

كذلك قامت ب�سوؤ�ل �ل�سارع عن ر�أيه حول دور و�أد�ء وز�رة �ل�سياحة و�لآثار �لفل�سطينية يف مدينة 

.
2

�لقد�س

مت �جر�ء مقابالت مع: �ل�سيد ر�ئد �سعادة: رئي�س �لهيئة �لإد�رية للتجمع �ل�سياحي �ملقد�سي ومدير فندق �جلريو�سليم/   1

�ل�سياحي/  �لتجمع  موؤ�س�سة  مدير  غيث:  عنان  �ل�سيد  و�ل�سفر/  لل�سياحة  �سبلري  �سركة  مدير  �سربي:  خليل  �ل�سيد 

�ل�سيد خ�سر جنم: مر�سد �سياحي مقد�سي.

�عمار  تر�وحت  مقد�سي،  حي   14 من  وطلبة  وعمال  موظفني  من  مقد�سية  �سريحة  قبل  من  ��ستمارة   220 تعبئة  مت   2

�مل�ساركني فيه 14-64 �سنة، ي�سكنون د�خل �أ�سو�ر �لقد�س، خارجه وخارج جد�ر �لف�سل �لعن�سري، موزعني بح�سب 

�جلن�س )56% ذكور، 34% �إناث(، ن�سبة �جلامعيني من بينهم و�سلت %53.

اأظهرت نتائج املقابالت وال�ستمارة جمموعة من النتائج، تعك�س حتديات وزارة ال�سياحة والآثار 
الفل�سطينة يف العمل يف القد�س، نذكر اأهمها:

�ملدينة  يف  �ل�سياحي  �لقطاع  تطوير  يف  �لفل�سطينية  و�لآثار  �ل�سياحة  وز�رة  دور  و�سوح  قلة   1
ب�سورة عامة، فم�ساريع �لتطوير �ل�سياحي �لتي تعلنها �لوز�رة غري مرئية للنا�س يف مثل هذه 

�لأو�ساع و�لتي باعتقادهم لل�سيا�سة دور �أ�سا�سي فيها.

و�لوز�ر�ت  �لقد�س  يف  �لحتالل  بلدية  �أن  من  متاأكدين  غري  �سوؤ�لهم  مت  من  ن�سف  حو�يل   ٢
�لإ�سر�ئيلية هي من يجب �أن تقوم بتطوير �لو�سع �ل�سياحي يف �ملدينة، ولكن غالبيتهم يتفقون 

كمدينة  �لقد�س  هوية  على  �حلفاظ  جتاه  �لفل�سطينية  و�لآثار  �ل�سياحة  وز�رة  ق�سور  على 

�لتحتية  �لبنى  �أن  حيث  �لقطاع،  هذ�  قيادة  يف  بدورها  قيامها  و�أهمية  وعربية،  فل�سطينية 

بر�أيهم متو�فرة و�ملر�سدين �ل�سياحيني �ملقد�سيني �أْكفاء وميكن �ل�ستثمار بهم.

�سوت وز�رة �ل�سياحة و�لآثار �لفل�سطينية �سعيف يف فر�س �أجندتها فيما يتعلق بال�سياحة يف   ٣
�لقد�س، كما قال بع�س من مت مقابلتهم »�إن �ملر�سدين �لإ�سر�ئيلني يجولون يف �أر��سي �ل�سفة 

�إدخال  على  تفاو�س  �أن  �لفل�سطينية  و�لآثار  �ل�سياحة  لوز�رة  وبالتايل ميكن  رقيب،  دون  من 

مر�سدين �سياحيني فل�سطينيني �إىل �لقد�س �أو �إىل مناطق 48«.

�لتعريفية  و�لن�سر�ت  �لتوعوية  و�ملو�د  �لفل�سطينية،  و�خلر�ئط  �ل�سياحية  �لن�سر�ت  ندرة   ٤
على  وتعمم  توزع  �أن  �ملفرو�س  من  �لتي  �لفل�سطينية،  و�لآثار  �ل�سياحة  وز�رة  عن  �ل�سادرة 

وبلغات  �ملو�د  تلك  باملقابل جتد مثل  �لد�خلية(،  �لفل�سطينيني )�ل�سياحة  �ل�سياح و�ملو�طنني 

خمتلفة ولكل مكان يز�ر يف مدينة �لقد�س باللونني �لأبي�س و�لأزرق.

و��سح،  غري  �لفل�سطينية  �ل�سياحة  ووز�رة  �لفل�سطينية  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  بني  �لتو��سل   5
حيث �أظهرت �لنتائج �أن ر�سا �لنا�س عن دور �ملد�ر�س يف تنمية �لهوية �ملقد�سية �لفل�سطينية 

من خالل �لزيار�ت و�لنك�ساف للبعد �لتاريخي للمدينة، متو�سط.

�أظهرت �لنتائج �أن �ملمار�سات �ل�سياحية للمقد�سيني �سعيفة بحد ذ�تها، حيث �أو�سح غالبية   6
باجلولت  م�ساركتهم  وعن  و�لفنادق،  للمطاعم  �ل�سعيف  �رتيادهم  عن  �سوؤ�لهم  مت  من 

و�مل�سار�ت با�ستثناء زيارة �لماكن �ملقد�سة.

وعليه فاإن هناك جمموعة من اخلطوات املقرتحة من قبل من مت مقابلتهم اأو قاموا بتعبئة 
القطاع  و�سع  حت�سني  اأجل  من  مراعاتها  الفل�سطينية  والآثار  ال�سياحة  وزارة  على  ال�ستمارة 

ال�سياحي يف املدينة:

على امل�صت�ى الدويل
و�سع �لقد�س على �خلارطة �لدولية، من خالل ��ستكمال �لتن�سيق مع منظمة �لأمم �ملتحدة   1
و�ل�سياحة  وز�رء �خلارجية  مع  �لت�سالت  م�ستوى  ورفع  »يون�سكو«،  و�لعلوم  و�لثقافة  للرتبية 

على �ل�ساحة �لدولية، و�لرتكيز على �لهوية �لفل�سطينية للمدينة و�لت�سويق لذلك.


