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الخلیل: افتتاح المؤتمر العلمي التنموي الدولي المشترك بعنوان "السیاحة والتنمیة: الواقع
والتحدیات"

تاريخ النشر : 22-04-2018

  
 
 

رام هللا - دنیا الوطن 

تحت رعایة الرئیس محمود عباس رئیس دولة فلسطین، انطلقت صباح الیوم األحد الموافق

 22 /04 /2018م، فعالیات المؤتمر العلمي التنموي الدولي الثاني المشترك في محافظة الخلیل تحت

عنوان "السیاحة والتنمیة: الواقع والتحدیات"، وذلك بتنظیم من جامعتي القدس المفتوحة والقدس،

ومحافظة الخلیل، ووزارة السیاحة، وبلدیة الخلیل، ولجنة إعمار الخلیل، في رحاب محافظة الخلیل،

بحضور ممثلین عن المؤسسات الرسمیة والشعبیة من مختلف أرجاء الوطن. ویستمر المؤتمر حتى

الرابع والعشرین من الشھر الجاري. 
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وقال محافظ الخلیل السید كامل حمید، في كلمة الرئیس محمود عباس "أبو مازن" راعي المؤتمر، إن

المؤتمر مبادرة غیر مسبوقة، وإن مدینة الخلیل تمثل أحد األضالع المھمة للسیاحة الفلسطینیة، ستبقى

مدینة فلسطینیة مھما حاول االحتالل تزویر الحقائق، مشیراً إلى أن ھذا المؤتمر ھو األول من نوعھ الذي

تحتضنھ محافظة الخلیل، وھذا دلیل على التطور الذي وصل إلیھ كادر المحافظة، شاكراً ممثلي قادة

المؤسسات األمنیة، والقطاع الخاص، ورجال األعمال والمصانع الذین احتضنوا ھذا المؤتمر وشاركوا

فیھ. 

 

وأشار حمید إلى أن انعقاد ھذا المؤتمر یأتي تتویجاً لسلسة من المؤتمرات على أرض محافظة الخلیل التي

ناقشت مواضیع متنوعة، وفي مقدمتھا المواضیع االقتصادیة، مشدداً على أھمیة تعزیز صمود أبناء شعبنا

في الخلیل، ومنوھاً بھذا المؤتمر الذي یصور للعالم كیفیة دخول الفلسطیني إلى مكان مقدس من أجل

الصالة عبر الحواجز والتفتیش وآالت المراقبة، داعیاً إلى ھزیمة روایة االحتالل القائمة على الزیف،

ومبیناً أن عقد ھذا المؤتمر ھو أكبر انتصار للحق والعدل والسیاحة. 

 

وأضاف حمید: "شعبنا مستمر في مسیرتھ النضالیة، وال عودة للخلف وال رحیل عن األرض وال استسالم

لھذه اإلمالءات الدولیة مھما كانت، ونقول (ال) لترامب و(ال) ألي مسؤول دولي یرید أن ینزع منا حقنا

بالوجود على ھذه األرض، وستقام الدولة الفلسطینیة والقدس عاصمتھا، وسینتصر أھلنا في القدس وفي

غزة وفي المخیمات، وھذا وعد هللا لنا". 

 

في السیاق ذاتھ، أعرب أ. د. یونس عمرو رئیس جامعة القدس المفتوحة، في كلمتھ، عن سعادتھ بھذا

المؤتمر الذي یضع مدینة الخلیل في شيء من العدل ویوفیھا حقھا في مجال السیاحة، فالخلیل متحف

أثري حضاري ودیني، وال یكاد شبر فیھا یخلو من خطوة مقدسة، فقد كان حجاج مسیحیون یخلعون

نعالھم حینما یأتون إلیھا، ویمشون حفاة لقداسة ثرى ھذه المدینة التي احتوت قبور األنبیاء، وعلى رأسھم

الجد األكبر إبراھیم خلیل الرحمن. 

 

وشدد أ. د. عمرو على ضرورة إحیاء ثقافة السیاحة لدى شعبنا، وتكریس ثقافة الحفاظ على األثر، وعدم
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تدمیره وإھمالھ أو بیعھ بثمن بخس، یقول: "نحن بحاجة إلى ثقافة خاصة عبر الترویج لھذه المواقع

األثریة الدینیة تشجیعاً للسیاحة الدینیة بالدرجة األولى، فالخلیل ھي المدینة الرابعة األكثر قداسة لدى

المسلمین؛ ففیھا سید األنبیاء وجدھم إبراھیم الخلیل، وھي ترتبط بمكة حینما ذھب إلیھا سیدنا إبراھیم

مودعاً مولوده الوحید في واد غیر ذي زرع، وكذلك لتمیزھا بأنھا من أكناف بیت المقدس". 

 

وبین أ. د. عمرو أن عدداً من أبناء الخلیل یحمون البلدة القدیمة من مدینة القدس المحتلة ألنھم یعرفون

أھمیة المدن العتیقة، متابعاً: "نحن تحت احتالل بغیض یعتدي على كل شيء حتى أنفاسنا، فھم یسعون

إلى سرقة كل ما لنا ثم ینسبونھ إلیھم"، مشیراً إلى التزویر الذي یقوم بھ المستوطنون في محیط مدینة

الخلیل من أجل السیطرة على الخلیل.  

 

وأشار أ. د. عمرو إلى أھمیة دحض الروایات اإلسرائیلیة المتعلقة بالخلیل قائالً: "نتحدث عن قضیة

وجود، فالخلیل كلھا وقف إسالمي وكلھا مقدسة، وعلینا جمیعاً أن نبذل الجھود الكاملة المتكاملة في تثقیف

أنفسنا أثریاً وسیاحًیا"، مقدماً شكره لكل من أسھم بجھد قل أو كثر من أجل تنظیم ھذا المؤتمر وإنجاحھ. 

 

إلى ذلك قال رئیس جامعة القدس أ. د. عماد أبو كشك، في كلمتھ بالمؤتمر: "یشرفني أن أكون في ھذه

المدینة الكریمة الطیب أھلھا، مدینة خلیل الرحمن، الفتتاح المؤتمر وتسلیط الضوء على أھمیة دور قطاع

السیاحة في فلسطین ومساھمتھ في الناتج المحلي، وكیف یمكن لھذا القطاع أن یسھم في تحقیق النمو

االقتصادي وخلق فرص العمل وتحقیق التنمیة المستدامة في فلسطین بصفة عامة وفي الخلیل بصفة

خاصة". 

 

وأضاف أن البلدة القدیمة في الخلیل بإرثھا وتراثھا الدیني والثقافي وطبیعتھا تعبر عن عبقریة أھلھا في

المجاالت االقتصادیة كافة، فھي في الطلیعة في مجال الصناعات الحرفیة، وقد أدرجت كمدینة حرفیة

عالمیة في العام 2016م من قبل المجلس العالمي للمدن الحرفیة، وأدرجت البلدة القدیمة في العام التالي

على الئحة (الیونسكو) للتراث العالمي. 
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وتحدث أ. د. أبو كشك عن تحدیات حقیقیة تواجھ قطاع السیاحة، وتحدیداً السیاحة الدینیة والسیاحة بوجھ

عام، وفي الخلیل على نحو خاص، في ظل ممارسات االحتالل المجحفة والضغوط والقیود التي یضعھا

االحتالل بھدف إعاقة التنمیة وتعطیل عجلة النمو االقتصادي، فالمؤتمر یلقي الضوء على الواقع

والتحدیات التي تواجھ السیاحة في مدینة الخلیل وسبل تنمیتھا والنھوض بھا. 

 

من جانبھ، قال رئیس بلدیة الخلیل السید تیسیر أبو سنینة، إن بلدیة الخلیل ستدعم كل الجھود الھادفة إلى

تسلیط الضوء على مدینة الخلیل وإبرازھا سیاحیاً، مشیراً إلى أھمیة إحیاء الروایة الفلسطینیة ومحاربة

التزویر، وسنبقى نقاوم ھذه الروایة المزورة التي وضعھا االحتالل لتبریر وجوده في الخلیل. 

 

وعبر أبو سنینة عن أملھ بأن تكون الجھود المبذولة في مدینة الخلیل تتالءم مع مكانتھا الوطنیة والدینیة

والسیاحیة، وھي جھود مرحب بھا، وھي محط اھتمامنا، فبلدیة الخلیل ممثلة بمجلسھا وطواقمھا المختلفة

تقدم الخدمات بكل جوانبھا، على نحو تكون فیھ مدینة الخلیل على أفضل صورة. 

 

ثم شدد على أن ھذا المؤتمر سیضیف كثیراً للمكتبة السیاحیة في الخلیل، ویسھم في نشر العلم والثقافة

السیاحیة بین أبناء الخلیل، ویساعد البلدیة للقیام بالعمل المطلوب منھا على أتم وجھ، مشیراً إلى أن البلدیة

ستدرس وتناقش التوصیات وتضعھا ضمن الخطة االستراتیجیة لبلدیة الخلیل في المرحلة المقبلة. 

 

من جانبھا، نقلت أ. نداء العیسة، ممثلة وزارة السیاحة في كلمة وزارتھا في المؤتمر، تحیات الوزیرة

روال معایعة واعتذارھا عن عدم الحضور، وتقدمت للقائمین على ھذا المؤتمر بجزیل الشكر والتقدیر

لجھودھم، خصوصاً جامعة القدس المفتوحة والمؤسسات الشریكة والمؤسسات والفعالیات الوطنیة، وكل

من أسھم في تنظیم ھذا المؤتمر المھم على أرض مدینة خلیل الرحمن، فھي أحد أضالع المربع السیاحي

األثري الفلسطیني. 

 

وبینت العیسة أن الخلیل تتحدث عن نفسھا؛ فمقوماتھا التي تنفرد بھا عن باقي مدن العالم، ولیس فقط

فلسطین، ورغم االنتھاكات اإلسرائیلیة الممارسة بحق سكان الخلیل، وتحدیداً البلدة القدیمة، حصدت لقباً
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نافست فیھ مدن دول العالم العریقة، وھو لقب مدینة الحرف العالمیة من المجلس الحرفي بالصین. 

 

وقالت إن وزارة السیاحة تعمل على استقطاع سیاحة دینیة مستدامة في مدینة الخلیل عبر خطط مختلفة

على مستوى الوطن.  

 

إلى ذلك، قال د. یوسف أبو فارة رئیس اللجنة العلمیة للمؤتمر من جامعة القدس المفتوحة، إن المؤتمر

یعقد بالشراكة بین خمس مؤسسات فلسطینیة عریقة یمثلھا قادة ھذه المؤسسات، الذین قدموا كل

اإلمكانیات من أجل إنجاح ھذا المؤتمر الذي یخدم السیاحة ویسھم في تطویرھا في فلسطین. 

 

وقال أبو فارة إن السیاحة جواز السفر للتنمیة، فھي تحقق التنمیة بمختلف أنواعھا ومجاالتھا، ومن ھنا

كان اھتمامنا بعقد ھذا المؤتمر الذي یركز على العالقة ما بین السیاحة والتنمیة، ویركز أیضاً على دراسة

نقاط القوة والضعف والتحدیات التي تواجھ ھذا القطاع، وصوالً إلى توصیات تقود إلى تطویر وتحسین

ھذا القطاع، وذلك في ظل إدراج مدینة الخلیل على الئحة التراث العالمي؛ للمحافظة على ھذا اإلنجاز

العالمي. 

 

وأوضح د. أبو فارة أن النتائج التي خرجت بھا الدراسات قبل (20) عاماً، والنتائج التي خرجت بھا

دراسات الیوم، تؤكد أن القطاع السیاحي لم یتطور بالشكل المطلوب، وال یوجد تحسن في الواقع السیاحي

الفلسطیني؛ لذلك نحن بحاجة إلى تطویر السیاحة في فلسطین، خصوصاً في ظل مساعي االحتالل

لوصف األراضي الفلسطینیة بأنھا غیر آمنة، من أجل دفع السیاح لإلحجام عن زیارة فلسطین. 

 

وبین أبو فارة أنھ رغم كل التحدیات التي تواجھ القطاع السیاحي ما زال ھناك مجال كبیر لالستثمار في

ھذا القطاع وانتھاز كثیر من الفرص السیاحیة المتاحة للخروج بنتائج مثمرة في ھذا القطاع، ففي الخلیل

كثیر من المرافق السیاحیة والفرص االستثماریة السیاحیة التي یمكن استغاللھا. 

 

ثم تحدث عن أھمیة توفیر التعلیم السیاحي في جامعتنا، وكذلك تأھیل األدالء السیاحیین من أجل أن
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یقوموا بخدمة السائحین، وقال إن اللجنة العلمیة تلقت عدداً كبیراً من األوراق وصل إلى (80) ورقة

علمیة من داخل فلسطین، إضافة إلى األوراق القادمة من خارج فلسطین، وقبل منھا نحو(40) ورقة

بحثیة، إضافة إلى متحدثین رئیسیین في المؤتمر، ویتابع: "نأمل أن یخرج ھذا المؤتمر بنتائج وتصورات

لتطویر القطاع السیاحي"، شاكراً الوفد التركي الوحید الذي تمكن من الوصول إلى ھذا المؤتمر. 

 

من جانبھ، عبر د. عمر الصلیبي رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر من جامعة القدس، في كلمتھ، عن أملھ

بأن تكون لھذا المؤتمر مساھمة في تحسین األوضاع التنمویة عامة والسیاحیة بشكل خاص، وتحدیداً في

مدینة الخلیل، وصوالً لمحافظة سیاحیة 

صامدة في وجھ التحدیات التي یفرضھا االحتالل والمستوطنون. 

 

وأضاف: "ننطلق الیوم بالمؤتمر وكلنا أمل بمزید من الفعالیات العلمیة والبحثیة والتعاونیة، یكون نتاجھا

مشاریع تنمویة تعزز الصمود لدى سكان مدینة خلیل الرحمن، ونحن عاقدون العزم على أن تكون ھذه

المبادرة والمؤتمر رافعة أساسیة وداعماً رئیسیاً لمحافظة الخلیل، وصوالً لمجتمع تكاملي ریادي في

مختلف المجاالت، وعلى رأسھا السیاحة". 

 

وقال إن مدینة الخلیل تشكل عمقاً تراثیاً وأثریاً وسیاحیاً الفتاً في الوطن، ما دفع (الیونسكو) إلدراجھا

على الئحة التراث العالمي، وھي تعاني من إجراءات االحتالل الذي قسم بلدتھا القدیمة إلى ثالثة أقسام:

فاألول ال یمكن الوصول إلیھ مطلقاً، والثاني یمكن الوصول إلیھ بقیود وحواجز، أما الثالث فیمكن

الوصول إلیھ دون حواجز، ما أدى إلى تراجع السیاحة بشكل كبیر في المدینة. 

 

وأوضح الصلیبي أن المؤتمر ینعقد في ظل واقع صعب یعیشھ شعبنا الفلسطیني، وفي ظل محاوالت

لتصفیة قضیة شعبنا العادلة، وتابع: "إدراكاً منا لدور السیاحة في نشر ثقافة الشعوب وتأثیرھا على

اقتصادیات الدول وقدرتھا المرتفعة على االستثمار، جاءت ھذه المبادرة بالعمل الجاد لخدمة مدینة خلیل

الرحمن، وعقد ھذا المؤتمر وصوالً إلى محافظة صامدة مزدھرة تقود إلى ازدھار الوطن". 
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وفي نھایة الجلسة االفتتاحیة، كرم عطوفة محافظ الخلیل كبار الشخصیات التي أسھمت في إنجاح

المؤتمر، وعلى رأسھا رئیس جامعة القدس المفتوحة أ. د. یونس عمرو، وكذلك كّرم الداعمین

والمشاركین. 

 

وفي نھایة الجلسة االفتتاحیة أیضاً، افتتح محافظ محافظة الخلیل وأ. د. یونس عمرو رئیس جامعة القدس

المفتوحة ورئیس جامعة القدس ورئیس بلدیة الخلیل وممثلة وزارة السیاحة وممثلو المؤسسات معرضاً

للمشغوالت الیدویة والصناعات الشعبیة الخلیلیة والمأكوالت الشعبیة الخلیلیة، إضافة إلى معرض للصور

التي تجسد المعالم األثریة والتاریخیة للمدینة.
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