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مقدمة

منــذ اليــوم األول لتكليــف الحكومــة الفلســطينية برئاســة د. محمــد اشـــتية مــن قبــل الرئيــس 
محمــود عبــاس تــم البــدء بالعمــل علــى اعــداد الخطــط الوطنيــة للنهــوض بكافــة القطاعــات 
فــي جميــع المحافظــات ضمــن سياســة التنميــة بالعناقيــد، لتاتــي ضمــن توجهــات الحكومــة 
الفلســطينية إلنجــاز خطــة اقتصاديــة لتحقيــق تنميــة فلســطينية شــاملة تهــدف الــى بنــاء 
االقتصــاد الفلســطيني علــى أســس مســتدامة ومكافحــة البطالــة والفقــر، وتســاهم فــي 
االنفــكاك عــن االحتــال، ومجــاالت أخــرى. وترتكــز الخطــة علــى تطويــر القطاعــات االقتصاديــة 
مثــل الزراعــة والســياحة والصناعــة والخدمــات والتجــارة، والتــي اطلــق عليهــا “خطــة التنميــة 
العنقوديــة” والتــي ُتبنــى باألســاس علــى تحزيــم الجغرافيــا الفلســطينية بحــزم مركــزة تســتند 
باألســاس علــى القــدرة التنافســية واالختصاصيــة لــكل بقعــة جغرافيــة فلســطينية، وربــط 
مــا عليهــا مــن نشــاطات اقتصاديــة وخدماتيــة فــي عنقــود يرتبــط افقيــًا وعموديــًا مــع باقــي 

العناقيــد فــي المناطــق الفلســطينية األخــرى 

بعــد أن قامــت الحكومــة الفلســطينية بإطــاق العنقــود الزراعــي فــي محافظــة طولكــرم 
ــه  ــة القطــاع الســياحي الفلســطيني بكون ــار أهمي ــر مــن العــام 2019، وباعتب ــع األخي فــي الرب
أحــد ركائــز االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني والمقومــات الســياحية الهائلــة فــي محافظــة بيــت 
لحــم، ُكلفــت وزارة الســياحة واآلثــار باعــداد خطــة تنميــة العنقــود الســياحي لمحافظــة بيــت 
ــة ومؤسســات  ــة واألهلي ــوزارات والمؤسســات الحكومي ــع ال ــك بالتعــاون مــع جمي لحــم وذل

القطــاع الخــاص.

لقــد ســجل العــام 2019 رقمــًا قياســيًا مــن حيــث أعــداد الســياح الوافديــن واإلقامــة فــي 
الفنــادق الفلســطينية، فقــد بلــغ عــدد الــزوار األجانــب فــي جميــع محافظــات الوطــن حوالــي 
3.5 مليــون زائــر، وبلغــت عــدد ليالــي المبيــت أكثــر مــن 2.8 مليــون ليلــة فندقيــة فــي الفنــادق 
الفلســطينية. تعتبــر محافظــة بيــت لحــم واحــدة مــن أكثــر المحافظــات الفلســطينية بعــد 
القــدس جذبــًا لماييــن الســياح والــزوار والحجــاج مــن مختلــف بقــاع األرض، كونهــا “مهــد 
ــة” خاصــة لحجــاج وزوار  المســيح” حيــث أن البعــد الدينــي لبيــت لحــم جعــل مــن زيارتهــا “تجرب
فلســطين واألراضــي المقدســة، كمــا وتحتــل محافظــة بيــت لحــم المرتبــة األولــى مــن حيــث 
عــدد الغــرف الفندقيــة. الــى جانــب األرقــام القياســية مــن حيــث اعــداد الــزوار وليالــي المبيــت 
فــي بيــت لحــم حيــث شــهدت المحافظــة نمــوًا متزايــدًا فــي الطلــب مــن قبــل األســواق 
التقليديــة واألســواق الجديــدة وشــهد القطــاع الســياحي فــي بيــت لحــم انتعاشــًا رافقــه زيــادة 
فــي االســتثمار فــي الخدمــات الســياحية مــن فنــادق ومنتجعــات ومطاعــم ومتاجــر تحــف 
ــج الســياحي التلحمــي  ــر فــي المنت شــرقية ووكاالت ســياحة وشــركات نقــل ســياحي، وتطوي
بحيــث أصبــح يغطــي الســياحة الدينيــة والثقافيــة والبيئيــة وســياحة التضامــن واالقامــة فــي 
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البيــوت الفلســطينية والمســارات وغيرهــا مــن أنمــاط ســياحية جديــدة. كمــا قامــت وزارة 
الســياحة واآلثــار بالتعــاون مــع مركــز حفــظ التــراث والمجالــس المحليــة والبلديــات بتنفيــذ 
مشــاريع عديــدة لترميــم بيــوت قديمــة فــي مراكــز مــدن بيــت لحــم وبيــت جــاال وبيــت ســاحور 

ــة الســياحية.  ــراء التجرب ســاهمت فــي اث

ممــا ال شــك فيــه بــأن قطــاع الســياحة فــي فلســطين بشــكل عــام وبيــت لحــم بشــكل خــاص 
يواجــه مجموعــة مــن العقبــات والتحديــات الخارجيــة والداخليــة.  ويأتــي علــى رأس العقبــات 
واالعمــال  واالســتيطان  والتوســع  الضــم  وجــدار  اإلســرائيلي  االحتــال  اســتمرار  الخارجيــة 
العســكرية االســرائيلية والدعايــة االســرائيلية المضــادة واجــراءات االســرائيلية إلعاقــة حركــة 
المؤسســات واألفــراد العامليــن فــي قطــاع الســياحية فــي مناطــق فلســطين التاريخيــة. 
باإلضافــة إلــى المنــاخ السياســي العــام فــي المنطقــة وفــي فلســطين تحديــدًا. أمــا علــى 
الصعيــد الداخلــي فــان بيــت لحــم مــا زالــت تواجــه مجموعــة مــن نقــاط المشــاكل والتحديــات 
الداخليــة التــي يجــب تجاوزهــا حتــى تســتطيع تحقيــق األهــداف والغايــات المنشــودة وخاصــة 
التحتيــة والطــرق ومــوارد الطاقــة مــن كهربــاء وطاقــة بديلــة والميــاه  البنيــة  فــي مجــال 

وضعــف والصــرف الصحــي والطــرق والمناطــق الخضــراء والحدائــق العامــة .... الــخ.

تهــدف خطــة التنميــة العنقوديــة الــى توفيــر تجربــة فلســطينية جذابــة وديناميكيــة للــزوار 
وزيــادة مــدة االقامــة والمبيــت فــي الفنــادق التلحميــة، وتوســيع الرقعــة الجغرافيــة للحركــة 
الســياحية فــي كافــة أرجــاء المحافظــة، وترتكــز خطــة التنميــة علــى توفيــر األمــن واألمــان 
للســائح وتطويــر البنيــة التحتيــة بحيــث تلبــي احتياجــات النمــو المتزايــد فــي أعــداد الســياح 
الوافديــن والمقيميــن فــي المحافظــة والزيــادة الســنوية فــي النمــو الســكاني مــن طــرق 
وميــاه وصــرف صحــي وكهربــاء ومناطــق خضــراء وحدائــق عامــة، كذلــك تعزيز المنتج الســياحي 
التلحمــي وتنويعــه، بحيــث يشــمل أيضــًا تنظيــم فعاليــات ومهرجانــات ومؤتمــرات ومســارات 
ســياحية والترويــج لهــا فــي األســواق العالميــة. بحيــث يســتقطب فئــات وأســواق جديــدة الــى 
جانــب األســواق التقليديــة. لقــد أخــذت هــذه الخطــة بعيــن االعتبــار ضــرورة تأهيــل وتهيئــة 
مناطــق مختلفــة فــي المحافظــة فــي ريفيهــا الشــرقي والغربــي لتكــون جاهــزة الســتقبال 
المجموعــات الســياحية واألفــراد لتحقيــق ســياحة مجتمعيــة فــي المناطــق المهمشــة ودعــم 
تلــك المجتمعــات اقتصاديــًا لتوفــر دخــًا دائمــًا وخاصــة لفئــات الشــباب والنســاء وابــراز التنــوع 
الثقافــي فــي المحافظــة.  كمــا وتعالــج خطة تنمية العنقود الســياحي آليات تشــجيع الســياحة 
المحليــة وزيــادة وعــي المجتمــع المحلــي بكافــة فئاتــه بأهميــة الســياحة والحفــاظ علــى التــراث 
الثقافــي الوطنــي. كمــا وأخــذت الخطــة البعــد الثقافــي للســياحة الفلســطينية وأهميــة ابــراز 

الهويــة والروايــة الفلســطينية فــي الســياحة.

مــن األهميــة بمــكان أن يتقاطــع ويتكامــل العنقــود الســياحي فــي محافظــة بيــت لحــم أفقيــًا 
وعموديــًا مــع العناقيــد األخــرى فــي المحافظــات الفلســطينية بعــد اقرارهــا وبــدأ العمــل 
بالمجمــل وبمشــاركة  يحقــق  واحــدًا  رئيســيًا  عنقــودًا  العناقيــد  تلــك  تشــكل  بحيــث  فيهــا، 
ــل نســبة  ــادة االســتثمار وتقلي ــة المســتدامة وزي ــي العــام فــي التنمي ــع الهــدف الوطن الجمي

البطالــة ودعــم الطبقــات الفقيــرة.
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منهجية الدراسة

اســتنادًا الــى قــرار مجلــس الــوزراء بتكليــف وزارة الســياحة واآلثــار بإعــداد خطــة تنميــة العنقــود 
الســياحي لمحافظــة بيــت لحــم، قامــت الــوزارة بإعــداد خطــة عمــل إلنجــاز هــذه الخطــة بالتعاون 
مــع المؤسســات الحكوميــة واألهليــة والقطــاع الخاص، والتي اســتندت باألســاس على دراســة 

احتياجــات كافــة القطاعــات التــي لهــا عاقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة مــع الصناعــة الســياحية.

يمكن تقسيم الخطوات والمراحل إلعداد وتنفيذ هذه الخطة الى ثالث مراحل وهي

جمعية وكاء السياحة والسفر الفلسطينية 	 
جمعية األراضي المقدسة للسياحة الوافدة 	 
جمعية الفنادق العربية 	 
تجمع مؤسسات السياحة البديلة 	 
نقابة متاجر التحف الشرقية 	 
اتحاد الحرف التقليدية  	 
نقابة أدالء السياحة العربية 	 
مؤسسة الحرفيين للتجارة العادلة	 
مؤسسة تطوير بيت لحم	 
المجلس المشترك للريف الشرقي	 
المجلس المشترك للريف الغربي	 

محافظة بيت لحم 	 
شرطة محافظة بيت لحم 	 
بلدية بيت لحم 	 
بلدية بيت  ساحور	 
بلدية بيت جاال 	 
مجلس قروي ارطاس	 
بلدية الخضر	 
بلدية العبيدية	 
بلدية بتير 	 
غرفة تجارة وصناعة بيت لحم 	 
مجلس الخدمات السياحية 	 

لمحافظة بيت لحم

المرحلة األولى: تحليل الموقف وتقييم االحتياجات وقد شملت

والخــاص 	  العــام  القطاعيــن  مــن  المعنييــن  العاقــة  أصحــاب  مــع  ثنائيــة  اجتماعــات 
المدنــي. المجتمــع  ومؤسســات 

مراجعــة البحــوث والتقاريــر والدراســات الخاصــة عــن واقــع الســياحة الفلســطينية بشــكل 	 
عــام وواقــع الســياحة فــي محافظــة بيــت لحــم بشــكل خــاص.

دراسة استطاع رضا الزوار والسياح الوافدين والمحليين.	 
ورشــة عمــل مــع الشــركاء الرئيســيين عقــدت فــي مقــر الــوزارة فــي بيــت لحــم بتاريــخ 	 

16/7/2019 وحضرهــا ممثليــن عــن مؤسســات هامــة فــي المحافظــة تــم اعتمادهــم 
كشــركاء فــي الخطــة العنقوديــة.



7 العنقود السياحي

ورشــة عمــل تقييميــة تــم فيهــا عــرض المســودة األولــى للخطــة علــى الشــركاء والســماع 	 
آلرائهــم وماحظاتهــم.

كمــا عرضــت المســودة األولــى للخطــة علــى الــوزارات المختلفــة وتــم األخــذ بعيــن االعتبــار 	 
مشــاريعهم وماحظاتهــم وتوصياتهــم.

اجتمــاع دوري للمجلــس االستشــاري لضمــان تنفيــذ الخطــة فــي الوقــت المناســب وتقييم 	 
المرحــال التــي تــم تنفيذهــا حســب المعاييــر المحــددة مســبقًا.

اقرار الموازنة المقترحة وتوفير التمويل والدعم الازم للخطة.	 
تنفيــذ مختلــف مكونــات الخطــة: يتــم تشــكيل فريــق عمــل بقيــادة وزارة الســياحة واآلثــار 	 

ــة فــي المحافظــة  ــذ الخطــة ويتكــون مــن المؤسســات الحكومي تكــون مســؤولياته تنفي
مثــل المحافظــة والحكــم المحلــي واألشــغال والزراعــة وســلطة الميــاه وباقــي الــوزارات 
والغرفــة التجاريــة والشــرطة والبلديــات والمجالــس المحليــة ومركــز حفــظ التــراث، كذلــك 
ممثليــن عــن مؤسســات القطــاع الخــاص مــن جمعيــات ســياحية ومؤسســات تعليميــة 

وغيرهــا.  

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة: التنفيذ

المرحلة الرابعة: الرصد والتقييم

تحضير الخطة والموازنة مع تحديد المشاريع في كافة المجاالت. . 1
تقديم الخطة للحكومة العتمادها حسب األصول.. 2
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أهداف وغايات خطة تنمية العنقود السياحي

الهدف االستراتيجي: 
تحقيق تنمية سياحية مستدامة وزيادة نسبة السياحة في الناتج المحلي االجمالي.

الهدف العام
زيــادة مــدة اقامــة الســائح الفــردي فــي بيــت لحــم وزيــادة أعــداد ســياحة المجموعــات 	 

الوافــدة والمقيمــة فــي محافظــة بيــت لحــم بنســية %20 لــكل عــام علــى مــدار الســنوات 
الخمــس القادمــة، وبالتالــي زيــادة االيــرادات مــن الســياحة وخلــق فــرص عمــل جديــدة، 

ــة. ــل البطال وتقلي
الرســالة 	  لحــم، وايصــال  بيــت  الســياحية والثقافيــة فــي محافظــة  الســائح  تجربــة  اثــراء 

الفلســطينية. الوطنيــة 
تهيئــة البنيــة التحتيــة ومصــادر الطاقــة لمحافظــة بيــت لحــم الســتيعاب النمــو الســكاني 	 

والزيــادة الســنوية فــي أعــداد الســياح.
زيادة وعي المجتمع المحلي بأهمية السياحة وتشجيع السياحة المحلية.	 

غايات الخطة

تأهيــل البنيــة التحتيــة فــي المحافظــة لســد حاجــات الســكان المحلييــن واألعــداد المتزايــدة من 
ــاه والصــرف الصحــي  الســياحة الوافــدة، ويشــمل ذلــك الطــرق واألرصفــة والمواقــف والمي
والكهربــاء والنفايــات الصلبــة، مــع ايجــاد حلــول لمصــادر طاقــة بديلــة تســاهم فــي تقليــل اآلثــار 

الســلبية علــى الســكان المحلييــن.

المؤشر: عدد الطرق المؤهلة وآبار المياه والشبكات الجديدة وشبكات 
الصرف الصحي ونظام تجميع النفايات الصلبة الجديد.

ــر لمحافظــة بيــت لحــم ويشــمل  ــة الســائح والزائ ــراء تجرب ــز المنتــج الســياحي التلحمــي واث تعزي
ذلــك ترميــم مواقــع تراثيــة جديــدة وخاصــة فــي المناطــق والقــرى الغيــر معروفــة ســياحيًا، 
وتطويــر أنمــاط ومبــادرات ومشــاريع ســياحية مثــل الفنــادق والمتاجر ومســارات ســياحية جديدة 
ــاف محافظــة بيــت لحــم  ــات تغطــي مــدن وقــرى ومخيمــات وأري وتنظيــم فعاليــات ومهرجان

جميعهــا. ويشــمل أيضــًا ذلــك الترويــج للمنتــج الســياحي التلحمــي فــي األســواق العالميــة.
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المؤشر: عدد الزوار والسياح والمقيمين في المحافظة ونسبة الزيادة في 
كل عام.

المؤشر: درجة جودة الخدمة ورضى السائح من خالل استمارات رضى 
السائح.

المؤشر: عدد الحوادث األمنية والجنائية ومدى استجابة المؤسسات 
األمنية في حالة الطوارئ ومقارنتها مع األعوام السابقة.

المؤشر: عدد المشاريع الجديدة في المحافظة في كل عام.

المؤشر: عدد المواقع والمرافق التي يزورها ويقيم فيها السائح األجنبي 
والمحلي وفترة االقامة لهم أثناء تجوالهم في المحافظة، كذلك نسبة 

التغيير في معدل البطالة في المحافظة. 

الســياحية  الخارطــة  علــى  ووضعهــا  لحــم  بيــت  لمحافظــة  مميــزة  ســياحية  عامــة  خلــق 
الفلســطينية والعالميــة وزيــادة وعــي المجتمــع المحلــي والدولــي بمقومــات الســياحة فيهــا 

والترويــج للمنتــج الســياحي فــي األســواق العالميــة.

ــة فــي قطــاع الســياحة ورفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة  تدريــب المــوارد البشــرية العامل
ــادة وعــي المجتمــع المحلــي.  ــزوار والســياح، وزي لل

تشجيع االستثمار المحلي واألجنبي في محافظة بيت لحم.

لتحقيــق  المحافظــة  داخــل  تنقلــه وحركتــه  حريــة  للســائح وضمــان  واألمــان  األمــن  توفيــر 
األجنبــي. للســائح  ممتــازة  انطباعــات 
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بيت لحم تاريخ وتراث وحضارة
تعتبــر بيــت لحــم مدينــة مقدســة بالنســبة للمســيحيين والمســلمين، فهي مكان والدة يســوع 
المســيح وتحــوي كنيســة المهــد وهــي كنيســة بيزنطيــة، قامــت ببنائهــا القديســة هيانــة 
)والــدة اإلمبراطــور قســطنطين( فــوق المغــارة التــي ولــد فيهــا يســوع فــي العــام 339م، 
وهــي مــن أقــدم ثــاث كنائــس فــي العالــم ومــن أقدســها بالنســبة للمســيحيين. وقــد حــددت 
والدة الســيد المســيح فــي بيــت لحــم مصيــر المدينــة، وقــد شــهدت الكنيســة اعمــال ترميــم 
فــي الفتــرات التاريخيــة الاحقــة، كمــا تــم فــي عــام 2012 ادراج كنيســة المهــد وطريــق الحجــاج 
فــي المدينــة علــى قائمــة التــراث العالمــي المســجلة تحــت الخطــر، وحديثــا وفــي العــام 2019 
ونتيجــة ألعمــال الترميــم الواســعة ووضــع الخطــط الحفاظيــة واالداريــة فــي الكنيســة فقــد 
تــم تثبيــت كنيســة المهــد كموقــع تــراث عالمــي،  وازيلــت كموقــع مهــدد بالخطــر. وبالتالــي 
فــان محافظــة بيــت لحــم أصبحــت تحــوي موقعيــن علــى الئحــة التــراث العالمــي همــا كنيســة 

المهــد وطريــق الحجــاج فــي المدينــة وبلــدة بتيــر.

وبيــت لحــم لهــا تاريــخ طويــل ســبق الفتــرة الرومانيــة، فقــد ورد ذكرهــا فــي القــرن الرابــع عشــر 
ــة مــن مختلــف العصــور  ــة. وتظهــر فيهــا الدالئــل األثري قبــل الميــاد فــي رســائل تــل العمارن
ــى  ــدي. أن أقــدم وجــود بشــري يقــع عل ــزي والحدي ومنهــا العصــر الحجــري النحاســي والبرون
المنحــدر الشــرقي للتلــة الواقعــة وســط المدينــة، وفــي وســط الحقــول الممتــدة لمدينــة بيــت 
ســاحور. وربمــا كانــت مدينــة العصــر الحديــدي تقــع فــي هــذا المــكان، ثــم أصبحــت بحلــول القرن 
العاشــر حتــى القــرن الثامــن قبــل الميــاد تقــع علــى قمــة المرتفــع الجبلــي فــي منطقــة تكثــر 
فيهــا األشــجار حــول كنيســة المهــد وشــرقها، حيــث كانــت الكهــوف الموجــودة تحــت الكنيســة 
تســتخدم فــي تلــك الفتــرة المبكــرة. وفــي عــام 700 ق.م فقــدت المدينــة شــيئا مــن أهميتهــا، 
ولكنهــا عــادت لكــي تصبــح مــرة أخــرى مركــزا هامــا فــي الفترتيــن اليونانيــة والرومانيــة، بعــد أن 
تــم بنــاء القنــاة المائيــة لمدينــة القــدس، وجــرى تحويــل جــزء مــن مياههــا إلــى مدينــة بيــت لحــم.

وتعــد كنيســة المهــد مــن أهــم المعالــم الموجــودة فــي بيــت لحــم، وتحيــط بهــا مواقــع أخــرى 
هامــة ترتبــط بميــاد الســيد المســيح، منهــا مغــارة الحليــب التــي تقــع إلــى الجنــوب الشــرقي 
مــن الكنيســة، وهــي كهــف غيــر منتظــم الشــكل محفــور فــي حجــر جيــري ليــن. وتحتــوي البلــدة 
ــي بنيــت وفــق نمــط  ــى مجموعــة مــن الحــارات واالقــواس والت القديمــة فــي بيــت لحــم عل
ــرة العثمانيــة، ويجــري فــي البلــدة القديمــة كل عــام مجموعــة واســعة  معمــاري يعــود للفت
مــن األنشــطة الدينيــة التقليديــة، إذ تســير مواكبــا دينيــة مختلفــة خــال مراســم االحتفــال 
بعيــد الميــاد، وتمــر عبــر طريــق الحجــاج الــذي يمتــد علــى طــول شــارع النجمــة، كمــا تســتضيف 

ســاحة المهــد فــي كل عــام احتفــاال كبيــرا بمناســبة ذكــرى ميــاد يســوع المســيح.

مدينــة بيــت ســاحور: تقــع هــذه المدينــة التاريخيــة علــى بعــد كيلومتــر واحــد إلــى الشــرق 
مــن مدينــة بيــت لحــم، ويعنــي اســمها “بيــت الســهر” نســبة إلــى الرعــاة الذيــن يســهرون علــى 
قطعــان أغنامهــم. وقــد ســكن الكنعانيــون فــي العديــد مــن كهوفهــا. وهــي اليــوم موطــن 
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العديــد مــن األديــرة والكنائــس التــي تشــير إلــى موقــع حقــل الرعــاة وحقــل راعــوث وبئــر 
الســيدة العــذراء.

مدينــة بيــت جــاال: تقــع هــذه المدينــة الجذابــة علــى بعــد 2 كــم إلــى الغــرب مــن مدينــة بيــت 
لحــم، وهــي مدينــة كنعانيــة قديمــة، يعنــي اســمها باللغــة اآلراميــة “ســجادة العشــب”. يوجــد 
فيهــا معهــد الهوتــي، والعديــد مــن األديــرة والكنائــس القديمــة، ومــن أشــهرها كنيســة 
القديــس نقــوال المعروفــة ببرجهــا المربــع وقبتهــا الذهبيــة. ويقــع فــي أطــراف المدينــة ديــر 
الكريمــزان الــذي يحتــوي علــى مدرســة الهوتيــة ومكتبــة، ويشــتهر بنبيــذه الممتــاز. وتشــتهر 
بيــت جــاال أيضــا بزيــت الزيتــون الفاخــر. وتقــع المدينــة ذات المناظــر الجميلــة علــى تلــة منحــدرة، 
ــي بيــت لحــم والقــدس، ممــا يجعــل منهــا  ــرودة مــن مدينت ــر ب وهــي فــي فصــل الصيــف أكث

منتجعــا صيفيــا مشــهورا.

ارطــاس: تقــع هــذه القريــة الصغيــرة فــي واد خصيــب علــى بعــد 3 كــم إلــى الجنــوب مــن 
مدينــة بيــت لحــم. وقــد اشــتق اســمها مــن الكلمــة الاتينيــة “هورتــوس” والتــي تعنــي الجنــة. 
ويحتمــل أن تكــون القريــة قــد ُســميت كذلــك بســبب نباتاتهــا الخصبــة وتربتهــا الغنيــة. وتحتوي 
ارطــاس علــى العديــد مــن المعالــم األثريــة والتاريخيــة، بمــا فــي ذلــك ديــر وآثــار قلعــة وكنيســة 
مــن عهــد الفرنجــة، إضافــة إلــى العديــد مــن المواقــع الرومانيــة والبيزنطيــة واإلســامية 
واإلفرنجيــة. ويوجــد فــي قريــة ارطــاس ديــر الجنــة المقفلــة الملفــت للنظــر، والــذي تحيــط بــه 

التــال بحقولهــا الخضــراء ومدرجتهــا الزراعيــة.

بتيــر: تبعــد قريــة بتيــر ســتة كيلومتــرات إلــى الغــرب مــن مدينــة بيــت لحــم، وســبعة كيلومتــرات 
إلــى الجنــوب مــن مدينــة القــدس، ويمثــل الموقــع والمناطــق المحيطــة بــه مــن المدرجــات 
الزراعيــة ونظــام الــري نموذجــا بــارزا للتجمعــات الســكانية القديمــة، بالقــرب مــن مصــادر الميــاه، 
والتكيــف مــع األراضــي لألغــراض الزراعيــة. تحتــوي القريــة والمشــهد الثقافــي المحيــط بــه 
علــى وديــان تمتــد مــن وادي المخــرور قــرب بيــت جــاال، إلــى قريــة حوســان، باإلضافــة الــى 
المدرجــات الزراعيــة الواســعة والينابيــع وأنظمــة الــري ومعاصــر الزيتــون والمواقــع األثريــة 
القديمــة )الخــرب( والقصــور الزراعيــة التــي اســتخدمت للمراقبــة. وفــي عــام 2014 أدرجــت بتير 
ضمــن المشــهد الثقافــي لمنطقــة جنــوب القــدس، علــى قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي 
كموقــع رئيســي فــي فلســطين أرض الزيتــون والعنــب، ويعتبــر هــذا الموقــع معلمــا نموذجيــا 
واساســيا للمشــهد الثقافــي فــي جبــال فلســطين الوســطى التــي تمتــد مــن مدينــة نابلــس 

شــماال حتــى الخليــل جنوبــا .

تقــوع: تقــع علــى بعــد حوالــي 12كــم الــى الجنــوب مــن مدينــة بيــت لحــم، وبهــا آثــار ومواقــع 
اثريــة تعــود الــى الفتــرة الرومانيــة والبيزنطيــة واالســامية المـــتأخرة، واشــهر معالمهــا خربــة 
تقــوع التــي تحتــوي علــى اثــار ديــر قديــم، ويحيــط بهــا مغائــر وادي خريطــون التــي تعــود 

للعصــور الحجريــة القديمــة

العبيدية:  وبها دير القديس ثيودوسيوس ودير مار سابا  والبركة الرومانية.
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بــرك ســليمان: تقــع بــرك ســليمان فــي واد صغيــر بيــن أشــجار الصنوبــر علــى بعــد 4 كــم إلــى 
ــة  ــات ضخمــة مســتطيلة الشــكل مبني ــة خزان الجنــوب مــن بيــت لحــم. وهــي تتكــون مــن ثاث
ــد  ــر مكعــب مــن المــاء. ورغــم أن التقالي مــن الحجــارة، وتتســع لمــا يقــرب مــن  360 ألــف مت
تربــط هــذه البــرك بالملــك ســليمان، إال أنهــا تعــود بشــكل مؤكــد إلــى زمــن الملــك هيــرودس، 
ويمكــن أن تكــون قــد صممــت مــن قبــل بياطــس البنطــي. وربمــا أن المقصــود هــو ســليمان 
القانونــي الــذي حكــم مــن 1566-1520م، وكانــت ميــاه األمطــار والينابيــع تجمــع فــي هــذه 
البــرك، ثــم تنقــل عبــر قنــوات إلــى بيــت لحــم والقــدس. وقــد بقيــت تعمــل حتــى فتــرة االنتــداب 

البريطانــي.

قلعــة البــرك: وهــي قلعــة عثمانيــة يعــود تاريخهــا إلــى القــرن الســابع عشــر، وُبنيــت بالقــرب 
مــن بــرك ســليمان لحمايــة مصــادر الميــاه فيهــا والطريــق التجــاري ومقطــع طريــق الحــج الــذي 

كان يصــل بيــن مدينــة القــدس والخليــل.

ومن المواقع السياحية الهامة األخرى

كنيسة القديس جورج في الخضر  •

عيون الماء في حوسان  •

قلعة جبل الفرديس )هيروديون(  •

آبار الملك داود  •

برية القدس  •

السياحة رافعة لالقتصاد والتنمية
يعتبــر القطــاع االقتصــادي األســرع نمــوًا فــي العالــم في نهايــة األلفية الثانيــة ومطلع األلفية 
الثالثــة. كمــا يعتبــر قطــاع الســياحة مــن أهــم القطاعــات التــي تؤثــر علــى التنميــة االجتماعيــة 
والثقافيــة فــي البلــدان الســياحية، والــذي بــدوره يســاهم فــي بنــاء العاقــات بيــن الشــعوب 
وتوطيــد عاقــات التفاهــم والتعــارف والتبــادل الثقافــي بينهــا. كذلــك األمر في فلســطين اذا 
يعــد هــذا القطــاع مــن ركائــز االقتصــاد الفلســطيني ومــن القطاعــات المهمــة لتحقيــق تنميــة 
مســتدامة فــي فلســطين، ونعتبــره منبــرًا إعاميــًا يوصــل للعالــم البعــد الحضــاري والثقافــي 
ــزة للشــعب الفلســطيني بمــا يعــزز أجــواء التفاهــم والتعــارف والســام مــع  ــة المتمي والهوي
ســائر الشــعوب، وبالتالــي فإنــه مــن الضــروري ايــاء هــذا القطــاع األهميــة التــي يســتحقها 
وتوفيــر األجــواء المائمــة لبنــاء العاقــة الائقــة بيــن الزائريــن ومختلــف فئــات المجتمــع 

الفلســطيني المضيــف.

ويشــكل هــذا القطــاع احــدى دعائــم قطاعــات االنتــاج المــادي والخدماتــي الــذي يهــدف 
الــى رفــع الكفــاءة االقتصاديــة وتحقيــق التنميــة البشــرية عبــر االســتثمار المكثــف لإلمكانــات 
مكانتهــا  واظهــار  لفلســطين  الحضــاري  الوجــه  إلبــراز  المتاحــة  والحضاريــة  االقتصاديــة 
االســتراتيجية واهميتهــا الســياحية علــى مســتوى العالــم باســره. ومــن هنــا يحــاول االقتصــاد 
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الســياحي الفلســطيني اثبــات مكانتــه كمــا ويســعى لمتابعــة خطواتــه التنمويــة مســتفيدا مــن 
نقــاط القــوة التــي يمتلكهــا مــن خــال المحافظــة علــى المــوروث الحضــاري المتنــوع لرفــع 
ســوية الدخــل العــام وتخفيــض معــدالت البطالــة مــن خــال توفيــر فــرص العمــل عبــر االنشــطة 

الســياحية المختلفــة.

تشــكل الســياحة مركــزا لدائــرة اقتصاديــة متكاملــة وتحقــق مــردودًا هامــًا لقطاعــات اقتصادية 
متنوعــة بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة االمــر الــذي يجعــل الســياحة صناعــة مهمــة للغايــة 
بالنســبة لتلــك القطاعــات كصناعــة األغذيــة والمشــروبات والمنتوجــات الزراعيــة والحيوانيــة 
وغيرهــا والتــي تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى الســياحة، حيــث تشــمل السلســلة الغذائيــة بأكملهــا 
وصــواًل إلــى المزارعيــن فــي حقولهــم. ويتمّثــل تقديــم هــذه الصناعــة مــن خــال خدمــات 

الفنــادق والمطاعــم ومراكــز المؤتمــرات وأماكــن أخــرى. 

ــر بالســياحة والســفر فقــد أنفقــت ماييــن  ــر إلــى حــد كبي ــاء هــو صناعــة أخــرى تتأث قطــاع البن
الــدوالرات علــى بنــاء فنــادق جديــدة، ومناطــق الجــذب الســياحي األخــرى واســتفاد مــن هــذا 
االنفــاق مئــات الشــركات الصناعيــة وموظفيهــا ومورديهــا وغيرهــم. عــاوًة علــى ذلــك، فــإن 
التدفــق المســتمر لإليــرادات الســياحة التــي تتدفــق عبــر هــذه المرافــق المكتملــة يدعــم 
العديــد مــن صناعــة التحــف الشــرقية والخدمــات األخــرى مثــل ســيارات األجــرة وباعــة الزهــور... 
الــخ وبالتالــي يدعــم ازدهــار االقتصــاد الفلســطيني، ويــرى الكثيــر مــن المخططيــن إمكانيــة أن 

تصبــح الســياحة المحــرك االقتصــادي لفلســطين ككل.
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مؤشرات قطاع السياحة في فلسطين حسب الجهاز المركزي لإلحصاء

مؤشرات مختارة لقطاع السياحة في فلسطين لألعوام -2009 2017

المؤشر
السنوات

20172016201420122009

الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية 
14,498.113,425.712,715.611,279.46,719.6)مليون دوالر االمريكي(

نسبة مساهمة استهاك السياحة 
الوافدة في فلسطين من الناتج المحلي 

االجمالي باألسعار الجارية )%(
8.97.68.57.410.1

نسبة مساهمة استهاك السياحة 
المحلية في فلسطين من الناتج المحلي 

االجمالي باألسعار الجارية )%(
1.11.00.90.81.1

نسبة مساهمة استهاك السياحة 
الداخلية في فلسطين من الناتج المحلي 

االجمالي باالسعار الجارية )%(
10.18.69.48.211.2

نسبة مساهمة استهاك السياحة 
الوطنية في فلسطين من الناتج المحلي 

االجمالي باألسعار الجارية )%(
3.33.93.73.43.8

* أخرى: تشمل نفقات مكاتب السياحة والسفر والنفقات الترفيهيه.
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Year Number of Inbound visitorYearly Percentage change 

20081,430,799

20091,373,708-4.0

20102,298,55667.3

20112,280,920-0.8

20122,560,64512.3

20132,661,4053.9

20142,527,173-5.0

20151,907,069-24.5

20162,167,18413.6

20172,766,03027.6

20183,049,75310.3

20193,520,72615.4

تشــهد صناعــة الســياحة فــي فلســطين بشــكل عــام وبيــت لحــم بشــكل خــاص نمــوًا ثابتــًا فــي 
عــدد الــزوار وعــدد ليالــي المبيــت. كمــا هــو موضــح فــي الرســوم البيانيــة المحــددة أدنــاه، 
شــهد عــام 2019 عامــًا ناجحــًا آخــر لقطــاع الســياحة الفلســطيني، حيــث شــهد هــذا القطــاع 
زيــادة فــي عــدد الــزوار واإلقامــة الليليــة علــى التوالــي بالمقارنــة مــع العــام 2018، حيــث 
اســتقبلت فلســطين حوالــي 3.5 مليــون زائــر فــي مختلــف محافظاتهــا وســجلت أكثــر مــن 2.7 

مليــون ليلــة فندقيــة. 

ــار الفلســطينية، فقــد شــهدت أعــداد الســياحة  بالنســبة الــى احصائيــات وزارة الســياحة واآلث
األجنبيــة الوافــدة الــى فلســطين نمــوًا متزايــدًا فــي الســنوات العشــر األخيــرة  كمــا هــو موضــح 

فــي الجــداول التاليــة:
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وقــد احتلــت كل مــن أمريــكا وروســيا ورومانيــا وبولنــدا وايطاليــا والهنــد والصيــن واســبانيا 
ــاه. ــى، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدن ــات العشــر األول ــا المرتب ــا وكوري والماني

Number of Inbound Visitors According to Nationalities

مكاتب السياحة و/أو السفر

المؤسسات السياحية في فلسطين

عدد المكاتبالمنطقة

155المحافظات الشمالية

33القدس

30غزة

215المجموع
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الفنادق

عدد الغرفعدد الفنادقالمحافظة

     2,600 35القدس

330 5الخليل

690 18أريحا

5,210 78بيت لحم

209 5جنين

1,421 35رام الله

502 20نابلس

614 14غزة

   11,576 210المجموع

األدالء
أدالء حاملي الهوية الفلسطينية:  300 دليل	 
أدالء حاملي هوية القدس :  350 دليل	 
متاجر تحف شرقية في المحافظات الشمالية بدون القدس:  114 متجر	 

الواقع الحالي لقطاع السياحة في بيت لحم

تحتــوي بيــت لحــم علــى مجموعــة كبيــرة مــن المرافــق الســياحية المتطــورة وذات الجــودة 
المميــزة مــن فنــادق ومتاجــر تحــف شــرقية، ومكاتــب ســياحة وســفر، ومطاعــم، ومنتجعــات، 
ووســائل نقــل ومتاحــف ومســارات وغيرهــا. كمــا وتنظــم وتجــري فيهــا فعاليــات مختلفــة 
ومهرجانــات ســنوية تســتقطب الــزوار وتشــتهر بيــت لحــم بالصناعــات الســياحية والتراثيــة مــن 
خشــب زيتــون وصــدف واشــغال يدويــه كالتطريــز والتــي تشــغل ايــدي عاملــة فلســطينية. 
باإلضافــة الــى ذلــك تــم انشــاء برامــج ســياحية جديــدة بجانــب البرامــج التقليديــة مثــل ســياحة 

ــة والمؤتمــرات.  ــة والدراســية والبيئي المســارات والســياحة التضامني

القطاع الفندقي في بيت لحم

لقــد شــهد قطــاع الفنــادق فــي محافظــة بيــت لحــم تطــورًا كبيــرًا فــي الســنوات الخمــس 
مــع  بالمقارنــة  واألســرة  الغــرف  عــدد  حيــث  مــن  األولــى  المرتبــة  يحتــل  واصبــح  األخيــرة 
المحافظــات الفلســطينية األخــرى مثــل القــدس ورام اللــه واريحــا والخليــل. هنــاك توجــه 
واهتمــام كبيــر مــن المســتثمرين الفلســطينيين علــى االســتثمار فــي هــذا القطــاع الحيــوي 
والــذي ينعكــس بشــكل ايجابــي علــى عــدد الفنــادق تحــت االنشــاء فــي محافظــة بيــت لحــم اذ 

يزيــد عددهــا عــن 12 فندقــًا.
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ــراوح تصنيفاتهــا مــن فنــادق  معظــم الفنــادق تملكهــا عائــات مــن محافظــة بيــت لحــم وتت
نجمــة واحــدة الــى فنــادق خمــس نجــوم، كمــا يوجــد نــزل دينيــة تتبــع الــى األديــرة المختلفــة، 

كذلــك يوجــد أيضــًا بنســيونات وبيــوت ضيافــة واقامــة مــع العائــات وشــقق ســياحية.
عدد الفنادق والنزل في محافظة بيت لحم 78 فندق	 
عدد الغرف 5,270 غرفة	 

أعداد المؤسسات السياحية األخرى
متاجر التحف الشرقية: 90	 
مكاتب سياحة و/أو سفر: 35	 
أدالء سياحة 246	 
باعة متجولون 53	 
شركات نقل سياحي 3	 

هيكل مجموعة بيت لحم السياحية

صناعــة الســياحة فــي بيــت لحــم تشــبه إلــى حــد كبيــر أي قطــاع ســياحي آخــر قابــل للحيــاة. لديها 
ــة  ــة والمرافــق ومناطــق الجــذب لتصبــح وجهــة ســياحية حيوي ــة التحتي ــزم مــن البني كل مــا يل
ومســتقلة. ومــع ذلــك، كمــا هــو موضــح فــي هــذا القســم، لــم يتــم تطويــر الصناعــة بشــكل 
كامــل عبــر سلســلة األنشــطة المتكاملــة ممــا أدى إلــى تســريب لجــزء مــن ايــرادات الســياحة 

إلــى خــارج الوطــن.

مــن الجديــر بالقــول أن الســياحة تختلــف عــن أي قطــاع اقتصــادي وخدماتــي آخــر اذا يقــوم 
الســائح أو المشــتري بالقــدوم الــى أماكــن وجــود الخدمــات والســلع )المقصــد( بنفســه وليــس 

العكــس.
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يوضح الشكل )1( أدناه المستويات الرئيسية التي تتكون منها المجموعة:

يجــب أن تكــون الديناميكيــات وعاقــة العمــل بيــن أصحــاب المصالــح فــي القطــاع الســياحي 
الحــر  الســوق  الشــريفة وسياســة  المنافســة  علــى  ترتكــز  متماســكة ومســتمرة وشــفافة 
والشــراكة الكاملــة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. فــي اطــار هــذا المبــدأ اتفــق جميــع 
األطــراف علــى إنشــاء “المجلــس االستشــاري لتطويــر الســياحة فــي محافظــة بيــت لحــم” 
مــن أجــل توفيــر التخطيــط واإلشــراف علــى تنفيــذ خطــة العمــل الســياحية لتحقيــق تنميــة 
ســياحية مســتدامة تشــمل جميــع أجــزاء محافظــة بيــت لحــم مــن مــدن وقــرى ومخيمــات 
وبريــة القــدس. يتكــون المجلــس االستشــاري مــن أصحــاب المصلحــة مــن مختلــف القطاعــات 
عــن  ينبثــق  بحيــث  األكاديميــة  الســياحية والمؤسســات  والجمعيــات  الحكوميــة واألهليــة 
المجلــس فريــق عمــل مهنــي يقــوم باإلشــراف علــى تنفيــذ الخطــط التــي يعتمدهــا المجلــس، 

وعمــل التقاريــر الازمــة ورفعهــا الــى المجلــس االستشــاري.
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المعيقات والتحديات
يواجــه قطــاع الســياحة الفلســطيني بشــكل عــام العديــد مــن التحديــات والمعيقــات التــي 
أثــرت بشــكل ســلبي علــى تنميــة قطــاع الســياحة فــي فلســطين بشــكل عــام وفــي محافظــة 

بيــت لحــم بشــكل خــاص وهــي:

1. االحتال اإلسرائيلي غير المشروع واجراءاته التعسفية نذكر منها:
عدم السيطرة على الحدود ونقاط الدخول والخروج.	 
عــدم القــدرة علــى حمايــة المواقــع الســياحية واالثريــة وتطويرهــا فــي المناطــق خــارج 	 

نطــاق الســيطرة الفلســطينية فــي المناطــق المســماة “ج”.
جــدار الضــم والتوســع وسياســة مصــادرة االراضــي المســتمرة، واســتمرار فصــل المــدن عــن 	 

بعضهــا وخاصــة فصــل القــدس والول مــرة فــي التاريــخ عــن بيــت لحــم.
استمرار االعمال العسكرية االسرائيلية في المدن الفلسطينية.	 

2. مداخــل المحافظــة غيــر مؤهلــة وتعمهــا الفوضــى والبســطات والمحــات الغيــر مرخصــة 
تســتغل  التــي  العمومــي  والســيارات  الغيــر مرخصيــن  والباعــة  المتســولين  الــى  باإلضافــة 

الســائح بشــكل مســيء.

3. ضعــف البنيــة التحتيــة فــي محافظــة بيــت لحــم مــن شــوارع وأرصفــة ومواقــف باصــات 
وصــرف صحــي وميــاه.

4. النظافــة العامــة غيــر كافيــة وغيــاب المناطــق والســاحات العامــة والخضــراء والمرافــق 
العامــة.

5. تعانــي المحافظــة بشــكل كبيــر مــن ازدحامــات فــي الســير علــى مدار الســاعة وحتى ســاعات 
الليــل المتأخرة.

6. تمركــز الحركــة الســياحية فــي مناطــق محــددة بالقــرب مــن المواقــع الســياحية الرئيســية 
فقــط مثــل كنيســة المهــد ومغــارة الحليــب وحقــل الرعــاة، أمــا باقــي المواقــع فهــي مهملــة 

بشــكل متفــاوت.

7. اقتصــار البرامــج الســياحية بشــكل عــام علــى الســياحة الدينيــة المســيحية فقــط مــع وجــود 
بعــض المبــادرات الجيــدة للترويــج لبرامــج جديــدة مثــل ســياحة التضامن والمســارات والســياحة 

الثقافيــة والطبيعيــة وزيــارة الريــف وغيرهــا.

ــات تســتهدف  ــاب مهرجان ــك غي ــة للســياحة الوافــدة كذل ــات ونشــاطات ليلي ــاب فعالي 8. غي
الســائح األجنبــي.

9. غيــاب الترويــج لبعــض المواقــع الســياحية الهامــة فــي المحافظــة منهــا بــرك ســليمان 
وكنيســة القديــس نقــوال فــي بيــت جــاال وبئــر الســيدة العــذراء فــي بيــت ســاحور وبتيــر والبريــة 

والمخــرور وغيرهــا.
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10. قلة عدد أفراد الشرطة السياحية في المحافظة.

المجموعــات  بعــض  اتجــاه  الفلســطينية  والروايــة  والثقافــي  الوطنــي  البعــد  غيــاب   .11
ــزور أو تقيــم فــي المحافظــة وخاصــة المجموعــات التــي تأتــي عبــر مكاتــب  الســياحية التــي ت

اســرائيلية.

تراكمــت لــدى القطــاع الســياحي فــي بيــت لحــم خبــرات ودروس غنيــة خــال العقــود األخيــرة، 
والتــي ينبغــي أن تؤخــذ بعيــن االعتبــار بشــكل كامــل فــي المرحلــة القادمــة مــن إنهــاء االحتــال 
وإقامــة الدولــة بحيــث تتــم االســتفادة مــن مصــادر القــوة والفــرص المتاحــة والتقليــل مــن آثــار 
نقــاط الضعــف والتعامــل مــع التهديــدات. وفيمــا يلــي المكونــات الرئيســية للتحليــل الرباعــي 

)SWOT( لقطــاع الســياحة فــي بيــت لحــم:

نقاط الضعفنقاط القوة

يوجد اهتمام كبير من المستوى الرسمي 	 
الفلسطيني بالسياحة وأهميتها في التنمية 

المستدامة.
وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من مراكز الجذب 	 

السياحي الكامنة كذلك تنوع المنتج السياحي 
والثقافي التلحمي.

تعتبر بيت لحم ثاني أهم مدينة سياحيًا بعد القدس.	 
يوجد قناعة كبيرة لدى مؤسسات القطاع الخاص 	 

بتنظيم وتأطير القطاع السياحي.
وجود مجموعة من المشاريع الدولية الداعمة 	 

للتراث الثقافي.
وجود طواقم مهنية متعلمة ومدربة تعمل في 	 

هذا القطاع.
زيادة مستمرة في حجم االستثمارات السياحية في 	 

بيت لحم وخاصة الفنادق.
وجود مؤسسات تعليمية رائدة في مجال التعليم 	 

والتدريب السياحي.
توفر عنصر األمن واألمان.	 
وجود صناعات حرفية تقليدية مهمة وخاصة خشب 	 

الزيتون والصدف.
وجود مؤسسات هامة تعني بالسياحة الرديفة 	 

والبديلة.
شعب بيت لحم طيب ومرحاب.	 

يوجد اهتمام كبير من المستوى الرسمي 	 
الفلسطيني بالسياحة وأهميتها في التنمية 

المستدامة.
وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من مراكز الجذب 	 

السياحي الكامنة كذلك تنوع المنتج السياحي 
والثقافي التلحمي.

تعتبر بيت لحم ثاني أهم مدينة سياحيًا بعد القدس.	 
يوجد قناعة كبيرة لدى مؤسسات القطاع الخاص 	 

بتنظيم وتأطير القطاع السياحي.
وجود مجموعة من المشاريع الدولية الداعمة 	 

للتراث الثقافي.
وجود طواقم مهنية متعلمة ومدربة تعمل في 	 

هذا القطاع.
زيادة مستمرة في حجم االستثمارات السياحية في 	 

بيت لحم وخاصة الفنادق.
وجود مؤسسات تعليمية رائدة في مجال التعليم 	 

والتدريب السياحي.
توفر عنصر األمن واألمان.	 
وجود صناعات حرفية تقليدية مهمة وخاصة خشب 	 

الزيتون والصدف.
وجود مؤسسات هامة تعني بالسياحة الرديفة 	 

والبديلة.
شعب بيت لحم طيب ومرحاب.	 
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نقاط القوةالفرص

وجود جهد حكومي وأهلي مشترك لتطوير القطاع 	 
السياحي.

يوجد جهود كبيرة من الحكومة والقطاع الخاص 	 
والمؤسسات األهلية لتعزيز صورة فلسطين دوليًا.

استمرار الدعم من المؤسسات الدولية لقطاع 	 
السياحة التراث الثقافي.

الشعب الفلسطيني بشكل عام والتلحمي بشكل 	 
خاص هو شعب مضياف ويحترم ويقدر السياح 

والزوار ويحسن استقبالهم ضيافتهم وخدمتهم .
نفقات اإلقامة والتنزه والمطاعم وغيرها من 	 

الخدمات السياحية معتدلة جدًا.
فرص كبيرة الستقطاب السياحة العربية 	 

واإلسامية.
هناك العديد من الجنسيات التي تطلب أن تقيم 	 

في محافظة بيت لحم فقط.
فتح أسواق سياحية جديدة مثل اليابان والصين 	 

والفلبين وجنوب أفريقيا.
التطور الذي حصل في وسائل االتصاالت وخاصة 	 

في مجال شبكات التواصل االجتماعي.
مشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية 2020.	 

استمرار االحتال وفرض سياسات تهويدية جديدة 	 
تقوم بمصادرة األراضي وضم المواقع السياحية 

وتقييد حركة العاملين في القطاع السياحي وخاصة 
األدالء والحافات السياحية.

سيطرة اسرائيل على مداخل المحافظة والمناطق 	 
القريبة منها.

الوضع العام للمحافظة يتسم بالفوضى وانعدام 	 
النظافة.

ضعف موارد المياه والطاقة والصرف الصحي في 	 
المحافظة.

مستوى الخدمات في الفنادق لم يصل الى 	 
المستوى المطلوب.

محدودية المساحات التطويرية في المحافظة 	 
والتي تؤثر سلبًا على تطور قطاع السياحة.

وجود بعض القوانين المحلية التي تعيق االستثمار 	 
وخاصة قوانين وأنظمة البلديات والمجالس 

المحلية.

تحليل وتصنيف أنواع السياحة الوافدة
مــن أجــل تحديــد التدخــل الــذي مــن شــأنه أن يعــزز تجربــة الســائح اإلجماليــة الــى محافظــة بيــت 
لحــم، يجــب علينــا دراســة وتحليــل وتحديــد خصائــص وأنــواع الســياح الحالييــن، كذلــك دراســة 
وتوقــع للســياح المحتمليــن فــي الفتــرة الزمنيــة المســتقبلية، وعليــه يمكــن أن نختــار معاييــر 
علميــة لهــا عاقــة بالســائح نفســه أو بالبرنامــج الســياحي الــذي يشــارك فيــه الســائح عنــد 
قدومــه الــى فلســطين بشــكل عــام وبيــت لحــم بشــكل خــاص. فــي هــذه الدراســة تــم اعتمــاد 

مجموعــة مــن المعاييــر لدراســة طبيعــة الســياح وهــي كالتالــي:
سبب الزيارة )الحافز الديني أم  الثقافي أم التضامني، ... الخ(	 
 	)FIT( مقابل سياحة األفراد )GIT( المجموعات السياحية المنظمة
التقسيم الديموغرافي )العمر، الجنس، الدخل، اللغة(	 
سائح صاحب دخل متدني مقابل سائح صاحب دخل عالي أو متوسط.	 
سائح ألول مرة مقابل سائح عائد.	 
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من أهم أنماط السياحة الوافدة

السياحة الدينية	 

تعتبــر شــريحة الحجــاج المســيحيين أكبــر شــريحة مــن حيــث أعــداد الســياحة الوافــدة الــى 
محافظــة بيــت لحــم، حيــث يتدفــق ماييــن الحجــاج إلــى بيــت لحــم كل عــام كجــزء مــن رحلتهــم 
إلــى األراضــي المقدســة. الغالبيــة العظمــى مــن الســياحة الدينيــة تأتــي عبــر افــواج منظمــة 
تديرهــا شــركات ســياحية فلســطينية أو غيــر ذلــك وتتركــز زيارتهــم الــى محافظة بيــت لحم على 
زيــارة كنيســة المهــد ومغــارة الحليــب وحقــل الرعــاة فــي بيــت ســاحور، وتضــم أيضــًا التســوق 
فــي أحــد متاجــر التحــف الشــرقية المنشــرة فــي المحافظــة وفــي أغلــب األحيــان تنــاول وجبــة 
غــذاء. كمــا وتقــوم بعــض هــذه المجموعــات باإلقامــة فــي فنــادق المحافظــة لليلــة أو أكثــر 
حســب البرنامــج الســياحي وطبيعــة التعاقــد مــا بيــن وكيــل الســياحة والفنــدق. وتجــدر اإلشــارة 
هنــا إلــى قــدوم العديــد مــن الســياح األفــراد  )FIT( كذلــك الــى بيــت لحــم كجــزء مــن رحلتهــم 

الدينيــة إلــى األراضــي المقدســة.

يمكــن تقســيم الســياحة الدينيــة الوافــدة الــى ســياحة دينيــة مســيحية أو اســامية كذلــك 
حســب أو البلــد المنشــأ أو عــدد مــرات الزيــارة أو العمــر أو الدخــل .... الــخ.

السياحة البديلة والثقافية	 

يعــد ســوق الســياحة البديلــة أحــد أســرع قطاعــات الســياحة نمــوًا فــي فلســطين. مــع األخــذ 
بعيــن االعتبــار الدافــع الدينــي للســياح الــى أنهــم فــي نفــس الوقــت مهتمــون بتجــارب ثقافيــة 
واجتماعيــة مثــل التعــرف علــى العــادات والتقاليــد المحليــة، وتــذوق األطعمــة الشــعبية، 
وزيــارة المواقــع والمعالــم األثريــة والتاريخيــة، كذلــك األنشــطة التــي لهــا عاقــة بالمســارات 
الســياحية حيــث تشــهد فلســطين نمــوًا كبيــرًا فــي ســياحة المســارات علــى المســتوى المحلــي 

واألجنبــي.

مــن أهــم ســمات هــذه الفئــة مــن الســياحة هــي أنهــا تميــل الــى الســفر فــي مجموعــات صغيرة 
كل علــى حــدة وهــي تتضمــن أيضــًا بعــض جــوالت Group Inclusive Tours للتعــرف علــى 

الثقافــة والتاريــخ والطبيعــة وحتــى السياســة.

سياحة التضامن وتقصي الحقائق	 

بهــدف  فلســطين  بزيــارة  تقــوم  وهــي  عــدة  منــذ ســنوات  التضامنيــة موجــودة  الســياحة 
محــدد هــو إظهــار التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني والتعــرف علــى الصــراع )اإلســرائيلي 
روابــط مــع  المحليــة، وإقامــة  المنظمــات  الفلســطيني( بشــكل مباشــر، والتطــوع فــي   –
إلــى ثاثــة أشــهر،  المجتمعــات المحليــة. فــي معظــم الحــاالت، يمكــن أن تمتــد زياراتهــم 
وتنفــق الغالبيــة العظمــى مــن وقتهــم ودخلهــم المتــاح مباشــرة فــي المجتمــع الفلســطيني.
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السياحة الداخلية	 

فــي كثيــر مــن الحــاالت تطغــى الســياحة األجنبيــة باعتبــار عددهــا الكبيــر الــذي يتوافــد بشــكل 
يومــي الــى المحافظــة علــى الســياحة الداخليــة، ويتــم اعطــاء الســياحة األجنبيــة أولويــة أكبــر 
رغــم أن الســياحة المحليــة تملــك مقومــات اقتصاديــة واجتماعيــة هائلــة وخاصــة الســياحة مــن 
فلســطين المحتلــة عــام 1948 والســياحة الداخليــة بيــن المحافظــات الفلســطينية والســياحة 
الداخليــة فــي اطــار المحافظــة نفســها والســياحة المدرســية وســياحة العائــات وســياحة 

األعيــاد والمناســبات والمهرجانــات وزيــارة األقــارب.

سياحة الشتات الفلسطيني 	 

بالنســبة لفلســطين بشــكل عــام ومحافظــة بيــت لحــم بشــكل خــاص فــإن ســياحة الشــتات 
هــي ســوق ذات إمكانــات هائلــة، حيــث تعــد ســياحة الشــتات وســيلة مهمــة لدعــم االقتصــاد 
الفلســطيني، وتوطيــد ارتبــاط المهجــر بالوطــن، والتضامــن العابــر للحــدود الوطنيــة، والتفاهــم 
المتبــادل بيــن الفلســطينيين. يوجــد حالًيــا أكثــر مــن 450،000 فلســطيني فــي أمريــكا الجنوبيــة 
ــر مــن  وحدهــا ينحــدر غالبيتهــم مــن بيــت لحــم وبيــت جــاال وبيــت ســاحور، ولــدى الجــزء األكب
هــؤالء الرغبــة واالســتعداد لزيــارة وطنهــم األم والتواصــل مــع أقاربهــم والبحــث عــن أمجــاد 
وأعــداد  الســياحة  مــن  النــوع  لهــذا  الهائلــة  االمكانيــات  الــى  بالنظــر  عائاتهــم.  وذكريــات 
فلســطينيي الشــتات الذيــن يــزوروا بيــت لحــم فــي كل عــام وبالرغــم مــن العديــد مــن المبادرات 
مثــل مؤتمــر المغتربيــن، نــرى أنــه يتوجــب عمــل الكثيــر الســتهداف هــذا النــوع مــن الســياحة.

سياحة المؤتمرات	 

تمتلــك محافظــة بيــت لحــم البنيــة التحتيــة والمــوارد والمعرفــة والخبــرة الازمــة الســتضافة 
وتلبيــة متطلبــات هــذا النــوع مــن الســياحة بغــض النظــر عــن حجــم المشــاركين وفتــرة االقامــة 
واالقليميــة  العالميــة  والمؤتمــرات  النشــاطات  مــن  العديــد  المحافظــة  اســتضافت  فقــد 
والمحليــة مثــل مؤتمــر منظمــة الســياحة العالميــة ومؤتمــر المغتربيــن ومؤتمــر المســتثمرين، 
وتنظيــم الماراثــون العالمــي تحــت عنــوان الحــق فــي الحركــة والعديــد مــن النشــاطات الــذي 
شــهد الجميــع علــى نجاحهــا.  يوجــد مقومــات كبيــرة لتطويــر هــذا النــوع مــن الســياحة وخاصــة 
وعلينــا  الفلســطينية،  الفنــادق  فــي  المجهــزة  والقاعــات  أرطــاس  فــي  المؤتمــرات  قصــر 
تشــجيع منظمــي المؤتمــرات العالميــة واالقليميــة والمحليــة الــى اقامــة هكــذا نشــاطات 

فــي المحافظــة. 

السياح المقيمين لفترات طويلة	 

غالًبــا مــا يتــم تجاهــل الســياح المقيميــن فــي بيــت لحــم  لفتــرات طويلــة مثــل المتطوعيــن 
والطــاب األجانــب والســياح المتضامنيــن وغيرهــم مــن الســياح الذين يقيمون فــي المحافظة 
لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، حيــث يقــوم أغلبهــم بالســكن مــع العائــات الفلســطينية، وهــم 
يتــرددون علــى المطاعــم والمتاجــر والمقاهــي بشــكل متكــرر كذلــك يقومــوا بشــراء حاجاتهــم 
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اليوميــة مــن المحــات الفلســطينية. بالرغــم مــن أن هــذا النــوع مــن الســياح يمتــاز بالدخــل 
المحــدود اال أن معظــم نفقاتهــم تكــون فــي الســوق الفلســطيني فقــط وبالتالــي يكــون 

المــردود جيــد جــدًا.

أمــا بالنســبة الــى طريقــة قــدوم الســياح الــى محافظــة بيــت لحــم فإمــا أن يكــون بمجموعــات 
منظمة عن طريق وكالة ســياحة مع دليل ســياحي مرافق، أو أن يكونوا أفرادًا أو مجموعات 

صغيــرة تقــوم بعمــل برامجها بنفســها.

 	)GIT( المجموعات السياحية

مــن المتوقــع أن تبقــى ســياحة المجموعــات ))Group Inclusive Travel )GIT( هــي المصــدر 
الرئيســي للــزوار األجانــب واإلقامــات الليليــة فــي فلســطين بشــكل عــام وبيــت لحــم بشــكل 
خــاص، وعليــه يجــب االســتمرار فــي اســتهداف هــذا النــوع مــن الســياحة ومواجهــة التحديــات 
لهــا واســتغال الفــرص المرتبطــة بهــذا الســوق ومواصلــة الترويــج فــي المحافــل الدوليــة، 

لزيــادة أعــداد المجموعــات الســياحية ومــدة االقامــة فــي البلــد وفتــح أســواق جديــدة. 

كمــا ُذكــر ســابًقا فــي التقريــر، يتألــف ســوق المجموعــات الســياحة المنظمــة الوافــدة الــى بيت 
لحــم فــي الغالــب مــن الســياحة الدينيــة المســيحية التــي إمــا أن تقــوم بزيــارة بيــت لحــم لمــدة 
نصــف يــوم أو البقــاء لمــدة ليلــة أو ليلتيــن )بينمــا ال تــزال تقضــي األيــام فــي التجــول خــارج 
ــارة المواقــع الســياحية  ــى زي ــارات المجموعــات الســياحية الوافــدة عل المحافظــة(. تقتصــر زي
والدينيــة الرئيســية فــي المحافظــة مثــل كنيســة المهــد وكنيســة حقــل الرعــاة فــي بيــت 
ســاحور والتســوق وال يتمتــع الســائح بســبب ارتباطــه بالمجموعــة وببرنامــج الرحلــة بأيــة فرصــة 
مــن التعــرف عــن قــرب علــى الثقافــة الفلســطينية وعلــى االنســان الفلســطينية وعاداتــه 

وطريقــة معيشــته .. الــخ.

باعتبــار أن بيــت لحــم هــي المركــز الثانــي للســياحة الدينيــة المســيحية بعــد مدينــة القــدس 
ــه يجــب تظافــر  ــة المنظمــة، وعلي ســوف تبقــى مصــدر جــذب للمجموعــات الســياحية الديني
الجهــود مــن قبــل جميــع الشــركاء العامليــن فــي القطــاع الســياحي مــن تعزيــز اثــراء تنــوع 
البرنامــج الســياحة لتلــك الفئــة المســتهدفة، بحيــث يضــم مناطــق أوســع فــي المحافظــة 
ــي تحقيــق مــردود  ــادة مــدة االقامــة فــي المحافظــة وبالتال ــدة مــن اجــل زي ونشــاطات جدي
اقتصــادي أكبــر. كذلــك يجــب االســتمرار فــي النشــاطات الترويجيــة فــي األســواق التقليديــة 
والعمــل علــى فتــح أســواق جديــدة. كمــا يجــب علينــا األخــذ بعيــن االعتبــار بــأن توافــد أعــداد 
كبيــرة مــن الســياح الــى محافظــة بيــت لحــم يســتوجب علــى جميــع الشــركاء للعمــل يــدًا بيــد 
علــى تقليــل األضــرار البيئيــة علــى المجتمــع المحلــي ومعالجــة قلــة المصــادر المائيــة والطاقــة 

ــر بنيــة تحتيــة مناســبة. وتطوي
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 	)FITs(  سياحة األفراد

لقــد شــهدت محافظــة بيــت لحــم ازديــادًا واضحــًا فــي ســياحة األفــراد فــي الســنوات الخمــس 
األخيــرة، اال انهــا مــا زالــت تشــكل نســبة صغيــرة بالنســبة الــى مجمــوع الســياح الوافديــن. ال 
يوجــد احصائيــات دقيقــة عــن هــذا النــوع مــن الســياحة فــي محافظــة بيــت لحم كون فلســطين 
مــا زالــت تحــت االحتــال وال يوجــد لنــا ســيطرة علــى المعابــر والجــزء األكبــر مــن هــؤالء الســياح 

يأتــوا الــى بيــت لحــم فــي ســيارات األجــرة أو بالمواصــات العامــة.

إن إمكانيــة جــذب المزيــد مــن زوار FIT إلــى بيــت لحــم هــي امكانيــة واقعيــة للغايــة، ويمكــن 
أن تكــون لهــا قيمــة االقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة كبيــرة لمحافظــة بيــت لحــم باعتبــار أن 
هــذا النــوع مــن الســياحة لديــه الحريــة األكبــر فــي اختيــار المواقــع التــي يريــد زيارتهــا والمرافــق 
ــك  ــى ذل ــر.  باإلضافــة ال ــارة مــرن ومتغي ــًا مــن يكــون برنامــج الزي ــد اســتعمالها وغالب ــي يري الت
فــان الســائح الفــرد يتطلــع الــى التعــرف علــى الثقافــة والمجتمــع الفلســطيني ويســعى الــى 
االحتــكاك مــع االنســان الفلســطيني والتقــرب اليــه وجمــع معلومــات عــن طبيعــة حياتــه 

وثقافتــه وتاريخــه.

بيــت لحــم بمقومــات ســياحية وثقافيــة وتاريخيــة غنيــة ومتنوعــة لهــذا  تتمتــع محافظــة 
النــوع مــن الســياح مــن مواقــع ســياحية وثقافيــة وطبيعيــة ودينيــة وأثريــة ومتاحــف وأســواق 
ومشــاغل والتــي تشــكل عامــل جــذب مهــم، وٍاساســًا كبيــرًا لتطويــر هــذا النــوع مــن الســياحة. 
فــي نفــس الوقــت علــى الجميــع التعــاون فــي ازالــة العقبــات واالعاقــات للســياح األفــراد 
وتســهيل وضمــان وحمايــة حركتهــم داخــل المحافظــة مــن أجــل تلبيــة الحــد األدنــى مــن 

ــوع مــن الســياحة. ــات هــذا الن متطلب

فيما يلي المحاور الرئيسية التي يجب العمل عليها الستقطاب سياحة األفراد

سهولة الوصول والسالمة واألمن	 

مــن أهــم العوامــل التــي يجــب توفرهــا ألي مقصــد ســياحي مــن أجــل تحقيــق تنميــة ســياحية 
مســتدامة هــي ســهولة دخــول وخــروج الســياح اليهــا ومنهــا،  وســهولة حركــة الســياح مــن 
ــه الــى المواقــع الســياحية وخاصــة الــى كنيســة المهــد التــي تعانــي  موقــع الــى آخــر، ودخول
مــن ازدحامــات كبيــرة جــدًا. كذلــك توفــر األمــن واألمــان للســياح طيلــة فتــرة تواجــده فــي 
البلــد. يشــمل ذلــك وجــود وســائل مواصــات ســهلة وســريعة وأمنــة بعيــدة عــن االســتغال 
والغــش.  وال ننســى هنــا أهميــة توفيــر المعلومــات واالرشــادات للســائح مــن خــال اللوحــات 

االرشــادية ومراكــز االســتعامات.

بســبب االحتــال االســرائيلي ووجــود جــدار الفصــل العنصــري ووقــوع جميــع مداخــل بيــت لحــم 
تحــت الســيطرة االســرائيلية وعــدم الســماح للشــرطة الفلســطينية بالتواجــد فــي المناطــق 
القريبــة مــن حواجــز االحتــال العســكرية وعــدم وجــود مركــز اســتعامات ســياحي فــي تلــك 
المواقــع تســبب فــي وجــود فوضــى عارمــة وخاصــة عنــد مدخــل بيــت لحــم الشــمالي بالقــرب 
مــن مســجد بــال بــن ربــاح والــذي بــدوره يعطــي انطباعــًا ســيئًا للســائح عنــد الوصــول الــى تلــك 
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المنطقــة ويمكــن أن يســبب لــه حالــة مــن الخــوف أو عــدم األمــان أو االرتبــاك ويكــون عرضــة 
لاســتغال مــن قبــل الباعــة غيــر المرخصيــن أو من ســائقي الســيارات العموميــة أو الخصوصية.

أمــا المحــور الهــام اآلخــر بخصــوص تطويــر ســياحة األفــراد فهــو خلــق مناطــق ســياحية تشــمل 
جميــع المواقــع الهامــة فــي المحافظــة مــن شــمالها الــى جنوبهــا ومــن شــرقها الــى غربهــا 
تكــون مجهــزة ومؤهلــة بكافــة المرافــق، ومتصلــة بعضهــا مــع بعــض فــي مســار ســياحي 
مرتبــط بشــبكة طــرق ومواصــات كافيــة لتنقــل الســياح مــن منطقــة الــى أخــرى بشــكل ســهل 

وآمــن، بحيــث يشــمل هــذا المســار المناطــق التاليــة:

مدخل بيت لحم الشمالي	 
 	The Walled Off Hotel and Museum فندق
شارع المهد	 
كنيسة المهد	 
مغارة الحليب	 
برك سليمان	 
كنيسة مار نقوال في بيت جاال	 
المخرور ودير كريمزان	 
كنيسة وبلدة الخضر	 
الولجة وزيتونة البدوي	 
حديقة قرية الجبعة	 
بركة وحديقة نحالين	 
موقع التراث العالمي في بتير	 
واد العيون وعين الهوية في حوسان	 
كنيسة حقل الرعاة وبئر السيدة العذراء في بيت ساحور	 
دير غلكتو في دار صاح	 
دير العبيدية 	 
حديقة جناتة	 
خربة الدير في التقوع	 
دير مار سابا	 
برية القدس وعرب الرشايدة	 
ارطاس ودير الجنة المغلقة	 
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تجربة سياحية أصيلة	 

يميــل الســائح األجنبــي بشــكل عــام إلــى البحــث عــن تجــارب فريــدة وأصيلــة عنــد زيــارة الوجهــة 
الســياحية بهــدف تجربتهــا والتمتــع بهــا والتعــرف الــى مــا هــو جديــد وغيــر متوفــر لــه فــي 
الوطــن األم. لقــد شــهدت الســنوات الماضيــة تطــورًا ملموســًا فــي المنتج الســياحي بمبادرات 
هامــة مــن القطــاع الفلســطيني الخــاص ومؤسســات متخصصــة فــي الســياحة الرديفــة والتــي 
بالتعــرف بطريــق مباشــرة علــى األرض بمدنهــا وقراهــا  الفرصــة للســائح األجنبــي  تعطــي 
وبلداتهــا ومخيماتهــا وريفهــا وصحراءهــا، كذلــك االنســان الفلســطيني والتــراث والعــادات 
والتقاليــد والمنتجــات الحرفيــة،  وأصبحــت تقــدم وتعــرض برامــج وأنمــاط ســياحية غيــر تقليديــة 
وتوفــر خدمــات ســياحية جديــدة مثــل المســارات واالقامــة مــع العائــات والتخييــم فــي 
الصحــراء والمأكــوالت التقليديــة ومراقبــة الطيــور ... الــخ. ســوف تركــز الخطــة علــى تعزيــز 
ــات التــي تغطــي  ــادرات وتطويرهــا وخاصــة المســارات الســياحية والمهرجان ودعــم تلــك المب

مناطــق متنوعــة فــي المحافظــة والترويــج لتلــك المبــادرات فــي المحافــل الدوليــة. 

توفر المعلومات السياحية والوصول إليها	 

يعتبــر توفــر المعلومــات الســياحية المفتــاح الرئيســي لجــذب ســياحة األفــراد وخاصــة بعــد 
التقــدم الهائــل فــي مجــال االتصــاالت وشــبكات التواصــل االجتماعــي، اذ تشــير االحصائيــات 
الــى أن أكثــر مــن %90 مــن الســياح األفــراد يقومــوا بتفحــص االنترنــت لعمــل بحــث عــن 
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المقاصــد الســياحية المختلفــة وحجــز تذاكــر الطيــران والحجــز الفندقــي والمواصــات العامــة 
ــه. ــوي زيارت ــد المن وغيرهــا مــن الخدمــات التــي قــد يحتاجهــا الســائح فــي البل

رغــم جهــود وزارة الســياحة واآلثــار ومؤسســات القطــاع الخــاص بتحســين واقــع فلســطين 
ــر مــن العمــل  ــاك الكثي المعلوماتــي علــى االنترنــت وشــبكات التواصــل االجتماعــي اال أن هن
المطلــوب فــي هــذا المجــال اذا تحتــاج ســياحة األفــراد الــى معلومــات دقيقــة جــدًا ومفصلــة، 
وال مجــال للخطــأ فيهــا اذ يقــوم الســائح بترتيــب برنامجــه اليومــي اســتنادًا الــى المعلومــات 
التــي يحصــل عليــه.  وعليــه ســيتم التركيــز علــى وضــع يافطــات ارشــادية فــي كافــة أرجــاء 
المحافظــة وانتــاج مــواد وخرائــط ارشــادية وتطبيقــات ألكترونيــة لضمــان وفــرة معلومــات 

ــاء تنقلهــم فــي المحافظــة. دقيقــة للســياح األفــراد أثن

المحاور الرئيسية لخطة تنمية العنقود السياحي	 

ــوازي  ــن وبشــكل مت ــة الســياحية لحافظــة بيــت لحــم العمــل باتجاهي ــأت الخطــة العنقودي ارت
ومتزامــن، االتجــاه األول مواصلــة اســتهداف المجموعــات الســياحية المنظمــة وزيــادة عددها 
ومــدة اقامتهــا فــي المحافظــة، واالتجــاه الثانــي هــو اســتهداف ســياحة األفــراد والترويــج 
لهــذا النــوع مــن الســياحة فــي العالمــي وتوفيــر الخدمــات والمرافــق الازمــة لهــذا النــوع مــن 
الســياحة وتســهيل دخولهــم وتنقلهــم فــي المحافظــة بشــكل ســلس وآمــن وضمــان توفيــر 

المعلومــة لهــم فــي أي وقــت وأي مــكان.

وبالتالــي يجــب العمــل علــى المحــاور الرئيســية التاليــة لضمــان تنفيــذ الخطــة التــي تــم تحديدهــا 
زمنيًا بســتة ســنوات.

اإلطار القانوني والتنظيمي	 

مــن اجــل ضمــان نجــاح هــذه الخطــة فانــه يجــب العمــل جنبــا الــى جنــب اعــادة تنظيــم قطــاع 
الســياحي الــذي يعانــي مــن تقــادم القوانيــن واألنظمــة واللوائــح، وبالتالــي يجــب العمــل علــى 
إقــرار قانــون ســياحة فلســطيني حديــث يواكــب العصــر الحالــي، ويلبي االحتياجات المســتقبلية 
للقطــاع الســياحي اذ ال يــزال هنــاك بعــض التحديــات واالشــكاليات التــي يجــب معالجتهــا 
لضمــان مراقبــة وترخيــص جميــع الفعاليــات الســياحية والتفتيــش عليهــا وتطويرهــا، كذلــك 
حمايــة المواقــع األثريــة والثقافيــة والتاريخيــة، ومنــع عمليــات الســرقة والتهريــب ومحاســبة 

المخالفيــن فــي اجــراءات رادعــة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك  فــأن وجــود مؤسســات عاملــة فــي القطــاع الســياحي مؤطــرة وكفــؤة 
وفاعلــة يشــكل متطلبــا وشــرطا مســبقا لتطويــر القطــاع الســياحي، فانــه يشــكل إســهاما 
مباشــرا فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة فــي إنهــاء االحتــال وإقامــة الدولــة، وتهــدف هــذه 
فــي ضــوء  الســياحي  القطــاع  ادوار ومهــام مؤسســات  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  السياســة 
ــات  ــر المتطلب ــي والقطاعــي وتوفي ــى المســتوى الوطن ــدة عل األهــداف االســتراتيجية الجدي

الازمــة لذلــك. 



العنقود السياحي30

االداريــة  واألنظمــة  القوانيــن  دراســة  إلعــادة  ماســة  حاجــة  هنــاك  االطــار  نفــس  وفــي 
والتنظيميــة فــي المجالــس البلديــة والمحليــة فــي المحافظــة والتــي تعيــق بشــكل كبيــر 

الســياحي. االســتثمار 

األمن واألمان والحركة	 

 يعتبــر األمــن واألمــان بالنســبة للســائح أهــم عوامــل أخــذ القــرار بخصــوص تحديــد وجهــة 
الســفر. هنــاك فكــرة خاطئــة عــن الســامة واألمــن فيمــا يتعلــق بفلســطين بشــكل عــام وبيــت 
ــر، ومــع ذلــك، مــن الضــروري أن يشــعر  لحــم بشــكل خــاص والتــي بــدأت تتناقــص بشــكل كبي
زوار المحافظــة باألمــان واألمــان طــوال فتــرة إقامتهــم. هــذه المســؤولية ال تقــع حصــرا علــى 
جهــاز األمــن بــل هــي مســؤولية كبيــرة تقــع علــى عاتــق الجميــع.  هنــاك حاجــة ماســة لتنظيــم 
عمــل الباعــة المتجوليــن، ومنــع المتســولين، ومنــع االســتغال مــن قبــل أصحــاب الســيارات 
العمومــي، وتعزيــز طواقــم وأدوات الشــرطة الســياحية فــي المحافظــة، ووضــع خطــة أمنيــة 
ــز  ــرات فــي المواقــع الحساســة فــي المحافظــة، كذلــك تعزي لقطــاع الســياحة وتركيــب كامي

قــوات الشــرطة والدفــاع المدنــي وتوفيــر المعــدات الازمــة لهــا لمواجهــة أي طــاريء.

ويشــمل هــذا المحــور وضــع خارطــة مروريــة للمحافظــة تأخــذ بعيــن االعتبــار الزيــادة فــي 
عــدد الســكان وعــدد الســياحة الوافــدة الــى المحافظــة كذلــك وضــع اللوحــات االرشــادية 
والتوجيهيــة فــي جميــع مناطــق المحافظــة، كذلــك معالجــة مشــكلة زيــارة الســياح الــى مغــارة 

الميــاد فــي بيــت لحــم.

مشاريع األمن واألمان والحركة:
 وضع خطة مرورية جديدة للمحافظة.	 
 شراء آليات ومركبات وتجهيزات للدفاع المدني.	 
 تطوير الخارطة المرورية.	 
 تعزيز الموارد البشرية واللوجستية للشرطة السياحية.	 
 كاميرات للمراقبة في المواقع السياحية الحساسة.	 
 وضع لوحات ارشادية في جميع انحاء المحافظة.	 

اآلثار االيجابية المتوقعة:
السيطرة بشكل كبير على الحوادث وحاالت الطواريء.	 
تقليل زمن االستجابة للطواريء للحد من الخسائر البشرية والممتلكات.	 
تنظيم الحركة المرورية وحركة الحافات والمركبات والمشاة.	 
تقليل الحوادث.	 
منع استغال السائح أو مضايقته.	 
ارشاد المواطنين والزوار والسياح الى األماكن السياحية والخدماتية المختلفة.	 
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تطوير البنية التحتية	 

ممــا ال شــك فيــه بــأن البنيــة التحتيــة فــي محافظــة بيت لحم قد شــهدت تطورًا في الســنوات 
األخيــرة اال أن هــذا التطــور غيــر كافــي وال يتائــم مــع الزيــادة المضطــردة فــي النمــو الســكاني 
وفــي أعــداد الســياح المتزايــد مــن عــام الــى آخــر، والحاجــة المســتمرة الــى تأهيــل الشــوارع 
وتجميلهــا واضاءتهــا وتوفيــر الميــاه والكهربــاء وشــبكات الصــرف المائــي والصحــي والطاقــة 
المختصــة  والــوزارات  المحليــة  الهيئــات  مــع جميــع  بالتواصــل  البديلــة. وعليــه فقــد قمنــا 
والمؤسســات الخاصــة لتحيــد احتياجــات المحافظــة خــال فتــرة الســتة ســنين القادمــة وقــد 
ــار ضــرورة شــمولية اللخطــة لجميــع أجــزاء المحافظــة مــن مدنهــا وقراهــا  ــا بعيــن االعتب أخذن
ــة التحتيــة مــن  ــة الازمــة فــي مجــال البني ــد المشــاريع الحيوي وريفهــا ومخيماتهــا، وتــم تحدي

طــرق ومواقــف وكهربــاء ومعالجــة النفايــات الصلبــة والصــرف الصحــي.  

وقــد أظهــرت الدراســة وجــود مشــكلة كبيــرة فــي مدخــل بيــت لحــم الشــمالي وطريقــة دخــول 
الســياح القادميــن مــن القــدس اليهــا وحالــة الفوضــى فــي تلــك المنطقــة والفلتــان األمنــي 
واالنطبــاع الســيء الــذي يخــرج فيــه الســائح القــادم الــى المحافظــة والتجربــة الســيئة لدرجــة 
أن بعضهــم يقــرر العــودة الــى القــدس ويقــرر عــدم الدخــول الــى بيــت لحــم. وبالتالــي أصبــح 
الزامــًا علينــا وبشــكل عاجــل وطــاريء تأهيــل مدخــل بيــت لحــم الشــمالي بكونــه يوفــر االنطبــاع 

األول للســياح القادميــن الــى المحافظــة.

مشاريع الطرق والمواقف:
فتح شارع دائري يصل المناطق الغربية والجنوبية مع مدينة بيت لحم.	 
تأهيل مدخل بيت لحم الشمالي	 
تأهيل شارع المهد وشارع الكركفة.	 
تأهيل شارع القدس / الخليل	 
بناء جسر للمشاة وربطه ما بين محطة الباصات المركزية والشارع المقابل	 
تأهيل شارع أرطاس - بيت لحم	 
شارع السهل في بيت جاال	 
شارع حقل الرعاة في بيت ساحور	 
تأهيل طرق ومفارق رئيسية في بيت ساحور 	 
تأهيل طرق داخلية في البلدة القديمة في الخضر	 
تأهيل الطرق المؤدية الى عين الهوية وعين البلد في حوسان	 
شق وتأهيل طريق عراق الجامع في بتير	 
تأهيل الطريق المؤدية الى البلدة القديمة في الجبعة	 
تعبيد شارع دير غلكتو بين دار صاح والشواورة	 
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تأهيل طريق الرشايدة / المطلة	 
تعبيد طرق في العبيدية المؤدية الى مار سابا	 
تعبيد طرق في بيت تعمر	 
تأهيل طريق الولجة الشارع المؤدي الى زيتونة البدوي	 
تأهيل وتعبيد شارع نحالين والساحة الجانبية	 
تأهيل وصيانة طرق مختلفة في مدينة بيت لحم	 

المواقف:
انشاء موقف سيارات في ساحة األرمن بيت لحم	 
انشاء موقف باصات سياحية في بيت جاال	 
انشاء موقف باصات سياحية في بتير	 

المياه: تنفيذ مشاريع حيوية في مجال المياه وهي:

وصف المشروعالمنطقة

انشاء خزان مياه 2000 م3 وخطوط نقل وتوزيعالعبيدية

انشاء خزان مياه 2000 م3 بتير

انشاء خزان اقليمي منطقة هندازة 2000م3 وخزان في جناتة 2000م3 وخطوط نقل تجمع هندازة
وتوزيع ومحطات ضخ وتأهيل الشبكة

انشاء خزان اقليمي في أم سلمونة وخطوط نقل وتوزيع ومحطة ضخ وتاهيل الشبكةجنوب بيت لحم

تأهيل الشبكةالشواورة

انشاء خزان 3500م3 وخط ناقل وتأهيل محطة الضخ وخطوط التوزيعالمعصرة

توسعة شبكة المياههندازة

خطوط نقل وتوزيععرب أبو فارس
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مشاريع كهرباء وصرف صحي ونفايات صلبة:
انشاء خزانات وتأهيل شبكات المياه وتوسيعها.	 
مشروع جنوب بيت لحم ووادي النار للصرف الصحي.	 
محطة معالجة مياه األمطار والصرف الصحي في برك سليمان.	 
ادخال نظام الحاويات التحت أرضية.	 
تأهيل وصيانة شبكات الكهرباء	 
بناء محطة طاقة متجددة	 

اآلثار االيجابية المتوقعة:
وللســياح 	  لهــم  المتوفــرة  الميــاه  وزيــادة كميــة  الســكان  لجميــع  الميــاه  توفيــر خدمــة 

والــزوار. األجانــب 
تخفيض نسبة الفاقد في المياه.	 
تطوير شبكة الصرف الصحي.	 
تخفيف اآلثار البيئية.	 
معالجة مياه األمطار واالستفادة منها.	 
ضخ المياه لقطاع السياحة في المحافظة بشكل مستمر ودائم.	 
ادارة النفايات الصلبة بشكل كفؤ.	 
اعادة تأهيل شبكات الكهرباء لتقليل الفاقد وتحسين الخدمة	 
توفير مصدر طاقة نظيفة	 
الحفاظ على ديمومة الطرق	 
بقاء الطرق صالحة ألطول مدة ممكنة.	 
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تطوير المنتج السياحي والثقافي واثراءه
بالتــوازي مــع ذكــر ســابقًا ال بــد مــن التركيــز علــى المنتــج الســياحي الفلســطيني واثــراءه 
وتطويــر برامــج ســياحية جديــدة بحيــث تعتمــد علــى المقومــات الســياحية التــي تتمتــع بهــا 

بيــت لحــم بجانــب المقومــات الدينيــة، ويضــم هــذا المحــور البنــود التاليــة:

المســارات 	  والثقافيــة وســياحة  البيئيــة  الســياحة  مثــل  أنمــاط ســياحية جديــدة  انشــاء 
والمهرجانــات والتــي ترتكــز علــى توســيع الرقعــة الجغرافيــة للســياحة بما يشــمل المناطق 
المهمشــة والغيــر معروفــة والمجتمعــات المتوســطة والفقيــرة. لقــد شــهدت فلســطين 
بشــكل عــام وبيــت لحــم بشــكل خــاص وخاصــة مــع تشــكيل شــبكة الجمعيــات الســياحة 
الرديفــة تطــورًا هامــًا فــي مجــال الســياحة الرديفــة والســياحة البديلــة والســياحة البيئيــة 
واســتطاعت تلــك الجمعيــات أن تســوق برامــج فلســطينية جديــدة فــي المحافــل الدوليــة 
وتحقــق عائــدات اقتصاديــة ووطنيــة ال يســتهان بهــا. وقــد شــملت البرامــج الجديــدة 
مســارات المشــي لمســافات طويلــة وتجــارب التخييــم فــي الهــواء الطلــق واألنشــطة 
ــع أنحــاء المحافظــة.  ــات التــي تجــري بانتظــام فــي جمي ــات والفعالي ــة والمهرجان الثقافي
ولكــن لســوء الحــظ، ال يتــم الترويــج للعديــد مــن هــذه األحــداث الثقافيــة علــى نطــاق 
واســع، وبالتالــي لــم يتــم دمجهــا بالكامــل فــي البرنامــج الســياحي الشــامل. وبالتالــي 
ســيتم انشــاء مســارات جديــدة بالتنســيق مــع القطــاع الخــاص تشــمل المناطــق التاليــة: 

الريف الشرقي  	
الريف الغربي  	  o
أرطاس  	
بيت ساحور  	
بيت جاال  	
بيت لحم  	
حوسان  	
الخضر 	

الســياحية  والفعاليــات  واألنشــطة  البرامــج  جميــع  دمــج  علــى  أيضــًا  الخطــة  وترتكــز  كمــا 
والثقافيــة والمهرجانــات التــي تقــام فــي المحافظــة فــي برنامــج أو رزنامــة معــدة مســبقًا 
وايصالهــا عبــر وكاالت الســياحية المحليــة واألجنبيــة الــى الســائح األجنبــي واعطــاءه فتــرة 

كافيــة مــن الزمــن لعمــل اجــراءات الحجــز والمشــاركة.

هنــاك فرصــة كبيــرة لمحافظــة بيــت لحــم لاســتفادة مــن اعتمــاد مدينــة بيــت لحــم عاصمــة 
2020 اذ تعتبــر هــذه االحتفاليــة حدثــًا مميــزًا وكبيــرا علــى كافــة  للعــام  العربيــة  للثقافــة 
المســتويات التــي تمثلهــا المدينــة ذات الحضــور الوطنــي والقومــي والعالمــي، وال شــك أن 
الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة واالبداعيــة والســياحية التــي ســتنضم فــي اطــار هــذه االحتفاليــة 
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ســوف تســاهم بشــكل كبيــر فــي رفــد الســياحة فــي محافظــة بيــت لحــم وزيــادة عــدد الــزوار 
واالقامــة فــي الفنــادق وايصــال الرســالة البشــرية والوطنيــة والثقافيــة الفلســطينية الــى 
العالــم التــي تتضمــن المحبــة والســام واالخــاء والحــوار والصمــود ورفــض االحتــال والهيمنــة 

والتطلــع الــى نيــل الحريــة واالســتقال.  

عــاوة علــى ذلــك، تعمــل وزارة الســياحة واآلثــار بالتعــاون الوثيــق مــع الشــركاء المحلييــن 	 
ــد مــن المواقــع والمبانــي  ــراث )CCHP( علــى ترميــم وتأهيــل العدي مثــل مركــز حفــظ الت
األثريــة داخــل المحافظــة وخاصــة فــي مركــز البلــدات القديمــة فــي مــدن وقــرى بيــت 
لحــم. وال ننســى هنــا أعمــال الترميــم والتأهيــل التــي نفــذت فــي كنيســة المهــد ومــا زالــت 
مســتمرة حتــى يومنــا هــذا. لقــد كان لفلســطين حصــة األســد فــي عــدد مواقــع التــراث 
ــق الحــج و المدرجــات  الثقافــي العالمــي باعتمــاد موقعيــن وهمــا كنيســة المهــد وطري
الطبيعيــة فــي بتيــر، وبالتالــي ســوف يتــم التركيــز علــى تطويــر هــذان الموقعــان وخاصــة 
موقــع بتيــر والمناطــق المحيطــة لــه مــن أجــل الحفــاظ عليــه وتطويــره والترويــج لــه فــي 

المحافــل الدوليــة.

مشاريع ترميم وتأهيل المواقع والمباني األثرية:
تأهيل البركة الرومانية في العبيدية 	  o
ترميم أزقة وأدراج وبيوت في البلدة القديمة في بيت لحم 	
ترميم كنيسة مار نقوال األثرية 	
ترميم أزقة وأدراج  في البلدة القديمة في بيت جاال 	
تأهيل دار قطان في بيت جاال 	
اعادة تأهيل نبعة ومياه بركة بتير 	
تاهيل النبعة وساحة الزيتونة ومسرح في الولجة 	
تأهيل بيوت في البلدة القديمة في الجبعة 	
تأهيل وترميم خربة الدير / تقوع 	
تأهيل وترميم بيوت قديمة في الريف الشرقي 	
تاهيل الدرج األثري المؤدي الى عين الهوية في حوسان 	
تأهيل نبعة مياه وانشاء حديقة في عين فارس في نحالين 	
تأهيل منطقة شجرة زيتونة البدوي في الولجة 	
ترميم أزقة وأدراج وبيوت في البلدة القديمة في بيت ساحور 	
اعادة تأهيل عين جامع ونظام الري في بتير 	
توثيق وترميم المناطير الزراعية في وادي المخرور 	
تأهيل وتطوير عيون الري في وادي العيون في حوسان 	
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الزيتــون 	  خشــب  مــن  لحــم  بيــت  محافظــة  فــي  التقليديــة  الحرفيــة  الصناعــات  تلعــب 
والصــدف والتطريــز والمجوهــرات واالكسســوارات دورًا هامــًا فــي الصناعــة الســياحية 
وخاصــة مــع وجــود متاجــر تحــف شــرقية حديثــة ومتطــورة تجــذب أعــدادًا كبيــرة مــن 
الســياح، وأصبحــت بيــت لحــم مــن أهــم المــدن فــي العالــم فــي مجــال انتــاج وبيــع التحــف 
الشــرقية وتنافــس جميــع المــدن فــي المنطقــة. بلــغ عــدد المشــاغل فــي محافظــة بيــت 
لحــم أكثــر مــن 450 مشــغل موزعــة علــى المحافظــة وتتركــز فــي بيــت ســاحور. يوجــد 
بعــض النقــاط التــي يجــب معالجتهــا فــي مجــال الحــرف التقليديــة وهــي ازديــاد البضائــع 
المســتوردة مــن الخــارج فــي المتاجــر الفلســطينية. ال بــد هنــا مــن تشــجيع أصحــاب المتاجــر 
علــى التقليــل منهــا والتركيــز علــى المنتجــات الفلســطينية واألهــم مــن ذلــك التأكيــد علــى 
العامــة التجاريــةMade in Bethlehem, Palestine . هنــاك ضــرورة ملحــة لتنظيــم 
ــع المشــاغل فــي  ــة تضــم جمي ــة عــن طريــق عمــل منطقــة حرفي قطــاع الحــرف التقليدي
المحافظــة وتقديــم التســهيات والحوافــز والبنيــة التحتيــة لهــم ومســاعدتهم ودعمهــم 

فــي االنتــاج والتغليــف والتســويق داخــل وخــارج فلســطين.

مــن األهميــة بمــكان وبهــدف تعزيــز المنتــج الســياحي التلحمــي وبالتعــاون مــع القطــاع 	 
الخــاص والمؤسســات المحليــة وبدعــم وتشــجيع مــن الحكومــة انشــاء مجموعــة مــن 
المرافــق الســياحية فــي مناطــق متعــددة فــي المحافظــة وخاصــة فــي المناطــق التــي 
ال تصــل اليهــا الســياحة بشــكل منتظــم، وعليــه تــم اعتمــاد المشــاريع الســياحية الجديــدة 

التاليــة:
انشاء حديقة العقائد في أرطاس 	
تشغيل باص سياحي يغطي معظم أجزاء المحافظة بشكل مستمر ودائم 	
انشاء مركز تخييم صحراوي في الريف الشرقي 	
انشاء فنادق جديدة. 	
انشاء حديقة عامة في جناتة )تخصيص أرض حكومية بواقع 20 دونم( 	
انشاء مركز زوار في بتير 	
تكملة الحديقة العامة في قرية الجبعة 	
انشاء حديقة عامة في الخضر  	
تشغيل سيارات كهربائية في البلدة القديمة في بيت لحم 	

ال بــد هنــا مــن التركيــز علــى عامــل وطنــي وثقافــي مهــم وهــو تحفيــز المؤسســات الســياحية 
ابــراز واظهــار الطابــع الفلســطيني مــن خــال الفــن المعمــاري واألزيــاء  والخدماتيــة علــى 

والحــرف التقليديــة والمأكــوالت الفلســطينية.
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اآلثار االيجابية المتوقعة:
زيادة مدة اقامة السائح في المحافظة. 	
اثراء تجربة السائح. 	
تعزيز وتقوية السياحة المجتمعية. 	
تأهيل مواقع التراث العالمي في كل من بتير وحوسان والمخرور. 	
تنظيم قطاع الحرف التقليدية وتسويقها الى الخارج. 	
ضمان حركة سياحية في جميع أنحاء المحافظة. 	

التسويق والترويج
 الركــن االســتراتيجي اآلخــر هــو التســويق والترويــج. تتحمــل وزارة الســياحة واآلثــار مســؤولية 
الترويــج لفلســطين بشــكل عــام فــي األســواق العالميــة ومــن ضمنهــا الترويــج لبيــت لحــم 
أســوة بباقــي المــدن الفلســطينية، بينمــا تتحمــل األطــراف األخــرى مــن جمعيــات ومؤسســات 
ســياحية مســؤولية الترويــج الــى القطاعــات المختلفــة حســب تخصصهــا. ال شــك أن وزارة 
الفلســطيني  الخــاص  القطــاع  مــع  كاملــة  شــراكة  تحقــق  أن  اســتطاعت  واآلثــار  الســياحة 

بجمعياتــه ومؤسســاته وخاصــة فــي مجــال التســويق والترويــج. 

ــة  ــم رحــات تعريفي ــة وتنظي يشــمل هــذا المحــور المشــاركة فــي المعــارض الســياحية الدولي
لــوكاالت ســياحية وصحفيــة أجنبيــة فــي بيــت لحــم وعمــل دعايــات فــي مجــات وصحــف 
ســياحية أجنبيــة وعلــى باصــات ســياحية وفــي مجمعــات تجاريــة خــارج الوطــن وانتــاج مــواد 
التواصــل  االنترنــت وشــبكات  فــي مجــال  الحديثــة  التقنيــات  واســتخدام  ترويجيــة  وأفــام 
االجتماعــي والتطبيقــات فــي أجهــزة االتصــال المحمولــة وغيرهــا مــن الوســائل األخــرى التــي 

ســيتم تنفيــذه بالتعــاون والتنســيق مــا بيــن الــوزارة والجمعيــات الســياحية.  

ــن وزارة  ــم مــا بي ــر التنســيق والتواصــل القائ ــز وتأطي ــى ضــرورة تعزي ــا عل ــز هن ــد مــن التركي ال ب
الســفارات  الــى  ومــن خالهــا  الفلســطينية  والمغتربيــن  الخارجيــة  ووزارة  واآلثــار  الســياحة 
الــى آليــات محــددة وتوزيــع األدوار فيمــا بينهــا، باعتبــار أن  الفلســطينية بهــدف الوصــول 

معظــم األعمــال الترويجيــة يتنــم تنفيــذه بالخــارج.

كذلــك ال بــد مــن اســتخدام حلــول تكنولوجيــا المعلومــات فــي الحجــز والبيــع والتســويق فــي 
مؤسســات القطــاع الخــاص لزيــادة قدراتهــا التنافســية مــع المؤسســات الســياحية فــي الــدول 

المجــاورة ويشــمل ذلــك:
 وضــع قواعــد بيانــات للفنــادق مــن اجــل الحجــز واســتخدام بطاقــات االئتمــان باإلضافــة 	 

الــى مواقــع التســويق االلكترونــي ومواقــع البيــع االلكترونــي فــي فلســطين.
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ــا المعلومــات ومؤسســات 	  ــر تكنولوجي ــة مــا بيــن مؤسســات تطوي  عقــد لقــاءات قطاعي
التمويــل ومؤسســات العمــل الســياحي ومؤسســات التعليــم الســياحي مــن اجــل تطويــر 

وتنفيــذ هــذه المهمــة.
 تنفيــذ دراســة احتياجــات وجــدوى قانــون وانظمــة مرتبطــة بالحلــول االلكترونيــة مثــل 	 

الحلــول المرتبطــة ببطاقــة االئتمــان والتاميــن المرتبــط بالمشــتريات والدفــع االلكترونــي.
 تنفيذ الحلول االلكترونية في مجموعة من الفنادق الرئيســية بالشــراكة مع المؤسســات 	 

التمويليــة، والعمــل علــى توفيــر الدعم المالي لتامين هذه االنظمة للفنادق الصغيرة.
توفير دورات تدريبية خاصة بهذه العملية.	 

المشاريع التسويقية والترويجية التي سيتم تنفيذها في اطار الخطة:
 	Branding 
 انتاج مواد ترويجية	 
 دعايات في الخارج مثل باصات، مجمعات تجارية، مجات ...	 
 التسويق اإللكتروني	 
 مشاركة في المعارض السياحية الدولية	 
 مراكز استعامات وطنية )مدخل بيت لحم الشمالي + بيت ساحور(	 
 انتاج أفام سياحية / ورزنامة للفعاليات المتنوعة	 
 انتاج تطبيق سياحي حديث	 
 تنظيم زيارات تعريفية لوكاالت سياحة واعام عالمية	 

اآلثار االيجابية المتوقعة:
وجود عامة سياحية عالمية لمحافظة بيت لحم.	 
وضع بيت لحم على خارطة السياحة العالمية.	 
الترويج لبيت لحم في األسواق العالمية.	 
ضحض الدعاية االسرائيلية ومحاربة سرقة االحتال للتراث الثقافي الفلسطيني.	 
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الوعي العام
أجــل تطويــر وجهــة ســياحية مميــزة قــادرة علــى تقديــم تجربــة فريــدة وغنيــة يجــب  مــن 
زيــادة وعــي المجتمــع المحلــي بأهميــة الســياحة بالنســبة لمحافظــة بيــت لحــم مــن الناحيــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وضــرورة اســتقبال الســائح بمــا يليــق مع عادات الشــعب 
الفلســطيني وقيمــه. يجــب تنظيــم حمــات توعويــة مســتمرة لكافــة شــرائح المجتمــع وخاصة 
الطــاب والشــباب باســتخدام وســائل متنوعــة مثــل وســائل االعــام وشــبكات التواصــل 

االجتماعــي والمحاضــرات والرحــات المدرســية ... الــخ.

اآلثار االيجابية المتوقعة:
زيادة نسبة الوعي السياحي في المجتمع المحلي.	 
التعامل مع السائح بشكل ايجابي.	 

رفــع مســتوى جــودة الخدمــة وتطويــر مهــارات العامليــن فــي القطــاع 
الســياحي

إن وجــود أشــخاص مؤهليــن ومثقفيــن ومدربيــن تدريبــًا جيــدًا فــي قطــاع الســياحة والخدمــات 
فــي بيــت لحــم أمــر بالــغ األهميــة لتحقيــق تنميــة ســياحية مبنيــة علــى اســس قويــة. مــن 
األهميــة بمــكان التنســيق والتواصــل مــع المؤسســات األكاديميــة والتعليميــة الموجــودة 
فــي المحافظــة لضمــان مواصلــة رفــد القطــاع الســياحي بمــوارد بشــرية مهنيــة مدربــة بشــكل 
يتائــم مــع حاجــة الســوق والتطــور الــذي يحصــل فــي الصناعــة الســياحية علــى مســتوى 

ــم، اذ يشــمل هــذا المحــور النقــاط التاليــة: العال
 دراســة ووضــع خطــة اســتراتيجية بالتعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة ذات العاقــة 	 

الســياحي  التعليــم  يقدمــه  الــذي  العــرض  مــع  بالتزامــن  الســوق  احتياجــات  لتحديــد 
. لفلســطيني ا

 تحديد البرامج التي ال يشملها النظام التعليمي السياحي وتنفيذها.	 
 توحيد المناهج وتطويرها وفقًا لسياسة الوزارة.	 
 تطوير مناهج التعليم السياحي.	 
 توفيــر برامــج تدريبيــة لقطــاع الســياحة الخــاص فــي مجــال اســاليب الضيافــة واالســتقبال 	 

فــي الفنــادق علــى ســبيل المثــال. 
 توفيــر دورات تدريبيــة لــألدالء الســياحيين فــي اللغــات التــي يحتاجهــا الســوق والتركيــز 	 

علــى اللغــات )االندونيســية، البولنديــة، األوكرانيــة، الصينيــة، اليابانيــة، الماليزية، االســبانية، 
البرتغاليــة، االلمانيــة، التركيــة والروســية(.

 توفيــر برامــج تدريبيــة للقطاعــات الفرعيــة مثــل المطاعــم والنقــل الســياحي ومكاتــب 	 
الســياحة والســفر.
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اآلثار االيجابية المتوقعة:
خدمة سياحية ذات جودة عالية ومنافسة.	 

خلق بيئة استثمارية وتحفيز االستثمار في السياحة وخدماتها
إن خلــق المنــاخ والبيئــة االســتثمارية الجاذبــة لاســتثمار فــي القطــاع الســياحي تعتبــر أحــد 
ــة القادمــة، وفيمــا يلــي  العوامــل األساســية التــي يجــب ايائهــا أهميــة خاصــة خــال المرحل

التدخــات المقترحــة لتنفيــذ وتحقيــق هــذه السياســة:
 تحديد مناطق في المحافظة ذات اولوية استثمار سياحي في إطار حوافز خاصة.	 
 إعداد دراسات حول جدوى االستثمار السياحي في بيت لحم.	 
للمشــاريع 	  ميســرة  وتمويــل  إقــراض  حوافــز  لخلــق  االقــراض  مؤسســات  مــع  العمــل   

الســياحية.

اآلثار االيجابية المتوقعة:
زيادة االستثمار في القطاع السياحي التلحمي.	 

مقترحــات لتحفيــز التنميــة فــي محافظــة بيــت لحــم فــي إطــار إعــداد 
العنقوديــة التنمويــة  الخطــة 

 تعديــل قانــون تشــجيع االســتثمار قانــون رقــم )1( لســنة 1998 لتشــمل الهيئــة عضويــة 	 
كل مــن وزيــر الحكــم المحلــي وممثــل عــن القطــاع الســياحي الخــاص مــن كل محافظــة.

 الســماح للهيئــات المحليــة والبلديــات بتأســيس شــركات مــع القطــاع الخــاص فــي مشــاريع 	 
استثمارية.

ــط المخططــات 	  ــل ضواب ــات والتراخيــص الازمــة وتعدي ــات بإصــدار األذون  الســماح للبلدي
ــة للتجمعــات الســكنية. ــة اســتنادا لاحتياجــات األني الهيكلي

 تحضيــر رزمــة إعفــاءات ضريبيــة ورســوم تراخيــص للمســتثمرين فــي قطــاع الســياحة وفــق 	 
شــروط وأحــكام تتعلــق فــي رأس المــال المســتثمر واأليــدي العاملــة.

الموقعــة مــع 	  األراضــي بحســب االتفاقيــات  بإلغــاء تصنيــف  الحكومــة  بقــرار  االلتــزام   
“أ”. كمناطــق  معهــا  والتعامــل  اإلســرائيلي  الجانــب 

ــات لاســتثمار بالشــراكة مــع القطــاع 	  ــدوق إقــراض البلدي ــة صن  تخصيــص جــزء مــن موازن
الخــاص.

 تخصيــص عــدد مــن أراضــي الحكومــة الــى المجالــس المحليــة إلقامــة مشــاريع ســياحية 	 
تســتهدف الســياحة المحليــة والســياحة األجنبيــة.
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عالقة عنقود تنمية السياحة في بيت لحم مع العناقيد األخرى
ممــا ال شــك فيــه أن خطــة تنميــة العنقــود الســياحي فــي محافظــة بيــت لحــم يجــب أن 
ــار العاقــة األفقيــة مــع العناقيــد األخــرى فــي المحافظــات الفلســطينية  تأخــذ بعيــن االعتب
لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن خطــة التنميــة بالعناقيــد التــي أطلقتهــا الحكومــة. هنالــك 

ارتبــاط مباشــر بيــن القــدس وبيــت لحــم تاريخيــًا وجغرافيــًا ووطنيــًا وســياحيًا.

فبيــت لحــم تعتبــر تــوأم للقــدس وهــي تليهــا مــن حيــث األهميــة الدينيــة والســياحية. رغــم 
جــدار الفصــل العنصــري واجــراءات االحتــال التعســفية والتهويديــة اســتطاعت وزارة الســياحة 
واآلثــار الحفــاظ علــى الترابــط الســياحي بيــن المدينتيــن وخلــق مظلــة للقطــاع الســياحي الخاص 
فــي القــدس ومشــاركة القطــاع الســياحي فــي جميــع نشــاطات الــوزارة، كمــا وســعت الــوزارة 
دائمــًا الــى دعــم ومســاعدة جمعيــات الســياحة المتواجــدة هنــاك، وبالتالــي أصبحــت بيــت لحــم 
ــة الســياحية وأصبحــت المرافــق الموجــودة فــي  ــًا للقــدس مــن الناحي ــدادًا طبيعي تشــكل امت

بيــت لحــم تخــدم القــدس أيضــًا.

لقــد اخــذت الخطــة بعيــن االعتبــار اســتهداف الســياح األجانــب الذيــن يتوافــدون علــى مدينــة 
القــدس وخاصــة الســياح األفــراد والعائــات وضــرورة الوصــول اليهــم وتزويدهــم بالمعلومــات 
وتشــجيعهم علــى زيــارة بيــت لحــم وتســهيل وصولهــم وتوفيــر مواصــات عامــة وضمــان حريــة 
تنقلهــم فــي بيــت لحــم. وعليــه تــم التركيــز علــى وجــوب تأهيــل المدخــل الشــمالي لبيــت لحــم 
ووضــع المرافــق الازمــة للســياح واعطاءهــم انطبــاع جميــل وايجابــي أثنــاء دخولهــم مــن 

القــدس الــى بيــت لحــم.

أم فيمــا يتعلــق بمحافظــة أريحــا واألغــوار فقــد تــم ربطهــا مــع عنقــود بيــت لحــم فــي اطــار 
الســياحة الرديفــة وخاصــة المســارات التــي تصــل بيــت لحــم ببريــة القــدس والخــان األحمــر 

والنبــي موســى وأريحــا بكافــة مواقعهــا الطبيعيــة والســياحية والثقافيــة.

بالنســبة الــى محافظــة الخليــل وباعتبــار قربهــا مــن بيــت لحــم ولمــا تحويــه مــن أهميــة وخاصــة 
للســياحة الدينيــة االســامية، يمكــن لهــذه المحافظــة أن تســاهم فــي حــل مشــكلة بيــت لحــم 
فــي توفيــر الغــرف الفندقيــة وخاصــة فــي مواســم الــذروة اذ توفــر الخليــل حاليــًا حوالــي 150 

غرفــة فندقيــة ويوجــد 3 فنــادق جديــدة تحــت االنشــاء والترخيــص.
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المخرجــات: مــن أهــم مخرجــات خطــة عنقــود الســياحة فــي محافظــة 
بيــت لحــم السداســية النقــاط التاليــة

بنيــة تحتيــة كافيــة تليــق بالمحافظــة وتوفــر حيــاة كريمــة للســكان واقامــة جيــدة للســياح 	 
بمــا فيهــا مــن كهربــاء وميــاه وصــرف صحــي والنفايــات الصلبــة والطــرق ... الــخ.

بيــت لحــم آمنــة ومســتعدة وقــادرة علــى االســتجابة ألي طــاريء وحمايــة ســكانها وزوارهــا  	
بشــكل مثالــي، كذلــك توفــر تنقــل وانتقــال آمــن وســلس للســكان والســياح فــي جميــع 

أجــزاء المحافظــة.
محافظة نظيفة وخضراء مع اضافة 3 متنزهات عامة فيها.	 
منتــج ســياحي متجــدد ومتنــوع وجــذاب يرتكــز علــى الحفــاظ علــى التــراث الثقافي وتوســيع  	

الســياحة المحليــة واألجنبيــة فــي أكثــر مــن منطقــة وابــراز المواقــع الغيــر معروفــة وخاصــة 
فــي الريــف الشــرقي والريــف الغربــي ومنطقــة أرطــاس وبــرك ســليمان

ــات التــي تنظــم 	  ــات والمهرجان رزنامــة ســنوية معــدة مســبقًا لكافــة النشــاطات والفعالي
فــي المحافظــة ليتــم ترويجهــا مســبقًا مــن خــال مكاتــب الســياحة.

مجتمع واعي ومثقف يتعامل مع السائح والزائر بشكل ايجابي 	
خدمة سياحية ذات جودة عالية ومنافسة تقدمها كوادر مدَربة ومتعلمة.	 
2500 غرفة فندقية جديدة. 	

خلــق 5000 فرصــة عمــل ســياحية جديــدة فــي المحافظــة خال الســنوات الســت القادمة، 	 
ــة فــي المحافظــات الشــمالية  ــة الثانيــة فــي البطال اذ احتلــت محافظــة بيــت لحــم المرتب

فــي العــام الماضــي وبلغــت النســبة حوالــي 20.8%.
زيادة في عدد ليالي المبيت في الفنادق التلحمية بنسبة %100 حتى العام 2026 	

زيادة في عدد السياح بمعدل %100 حتى العام 2026	 
زيادة مدة اقامة السياح األفراد في المحافظة الى يومين على األقل. 	

بيت لحم مروجة عالميًا ولها عامة سياحية مميزة.	 
ممــا ال شــك فيــه أن األثــر االقتصــادي األكبــر لخطــة تنميــة العنقــود الســياحي هــو خلــق  	

فــرص عمــل جديــدة وتقليــل معــد البطالــة فــي المحافظــة اذ تحتــل محافظــة بيــت لحــم 
مرتبــة بطالــة هــي األعلــى بالمقارنــة مــع المحافظــات الشــمالية، حيــث بلغــت نســبتها 
حوالــي %21 فــي العــام الماضــي. مــن المتوقــع أن توفــر الخطــة حــال نهايــة تنفيذهــا أكثــر 
مــن 2000 فرصــة عمــل جديــدة فــي قطــاع الســياحة بشــكل مباشــر، وأكثــر مــن 2000 

ــة والخدماتيــة األخــرى. أخــرى فــي القطاعــات االقتصادي
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المهام والمسؤوليات التفصيلية
يوضــح الجــدول التالــي المهــام الرئيســة المنبثقــة مــن خطــة العمــل التــي 
يجــب تنفيذهــا مــع تحديــد مســؤولية الجهــة المنــاط بهــا التنفيــذ والجهــات 

الشــريكة.

الرجاء إرسال مادة الجداول- النها في النص 
المرسل - موجودة بهذا الشكل
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خطة العمل السنوية 2021 - 2025
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