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 الشكر والتقدير

 بسـ اهلل الرحهف الرحٓـ كالصٛة كالسٛـ عمِ أشرؼ الهرسمٓف خاتـ اٖىبٓاء كالصدٓقٓف

ليو أنيب))  صدؽ اهلل العظٓـ ((وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت وا 

ٌدائْ هشاعرن بدآة هف ٚ ٓشكر الىاس ٚ ٓشكر اهلل، فأىا أحهؿ فْ طٓ ا" همٓئة بالحب كاٚهتىاف ات شكرم كا 

 لكؿ هف ساٌـ هف أجؿ إٓصالْ إلِ ٌذي المحظة التْ لطالها اىتظرت لٍا كتشكقت

عمِ جٍكدة العظٓهة، كىصائحة كتعدٓٛتً  . ساهر رداداتقدـ بجٓزؿ الشكر كالتقدٓر إلِ الدكتكر الفاضؿ د

ر فْ اىجاز الرسالة بالشكؿ العمهْ الصحٓح، أداهؾ اهلل ذخرا التْ اثرت الرسالة، كاف لهٛحظاتً عظٓـ اٚث

 لطمبة العمـ أستاذم الفاضؿ.

            د. عمِ عبد الحهٓد كالدكتكر الفاضؿ  د.فآز فٓرجاتكها اتقدـ بالشكر الجٓزؿ إلِ الدكتكر الفاضؿ 

رسالة، لكـ هىْ كؿ اٚحتراـ عمِ تقبمٍها هىاقشة الرسالة، كتقدٓـ اٚرشادات كالتعدٓٛت التْ ستثرم ال

 كالتقدٓر.

أشكركـ عائمتْ الصغٓرة كالكبٓرة، أشكركـ أساتذتْ اٖفاضؿ الكراـ فشكركـ ٚ ٓسطر بكرقة كحبر هرسـك 

 عمٍٓا، إىها ٌك أسهِ هف ذلؾ بكثٓر
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 الممخص:

ضع تصكرات ة العاهة لكافة القطاعات هف خٛؿ ك حٓعتبر التخطٓط العهراىْ اداة ككسٓمة لتحقٓؽ الهصم

 كبها اف .كرؤل هستقبمٓة لتكٓزع اٚىشطة كبها ٓحقؽ التكازف بٓف احتٓاجات التىهٓة فْ الحاضر كالهستقبؿ 

كأحد أركاف  اٚقتصاد   التراثٓةالهكاقع اٚثٓرة فْ فمسطٓف تشكؿ حجر اٚساس فْ بىٓة  قطاع السٓاحة 

ك حهآة فْ اٌٚتهاـ  كالتْ تتهثؿ بقمةاٚشكالٓات ٌذا القطاع ٓكاجً العدٓد هف  اٚ اف، السٓاحْ الفمسطٓىْ

ر  السٓاسات كالخطط فْ الىظاـ الحضرم اتجاي حهآة كذلؾ بسبب ضعؼ اٚثٓرة فْ فمسطٓف  الهكاقعتطٓك

لذلؾ  .عمِ السٓاحة اٚثٓرة فْ فمسطٓفالسمبْ  التأثٓرادل الِ الذم الهكاقع اٚثٓرة فْ الهدف الفمسطٓىٓة ك 

تٍدؼ الِ تقٓٓـ اثر التخطٓط العهراىْ عمِ الهكاقع اٚثٓرة باٚضافة الِ اقتراح استراتٓجٓة  ٌذي الدراسة فاف

تـ دراسة تآرخ التخطٓط العهراىْ فْ فمسطٓف حٓث  التراثٓةجدٓدة لحهآة الهكاقع اٚثٓرة كالىٍكض بالسٓاحة 

ها تـ دراسة السٓاسات كاٚستراتٓجٓات ك .التْ لٍا عٛقة بحهآة الهكاقع اٚثٓرة تحمٓؿ القكاىٓف كالتشٓرعاتك 

تحمٓؿ رام الهخططٓف  ابٛت هع الفاعمٓف فْ التخطٓط كهف ثـقعهؿ هك ، كالهخططات الكطىٓة كالهحمٓة

اضافة الِ تحمٓؿ الكضع الحالْ لمهكاقع اٚثٓرة فْ  كاصحاب القرار كالفاعمٓف فْ هكضكع السٓاحة اٚثٓرة

لسٓاحة احٓث اف , تـ اقتراح استراتٓجٓة جدٓدة لحهآة الهكاقع اٚثٓرة ة حدكد بمدٓة آرحا كفْ ىٍآة الدراس

 .شعب الفمسطٓىْالٌكٓة  جزء هففْ فمسطٓف  التراثٓة
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Abstract 

Tourism is considered one of the basic pillars in the global economy. Most of countries seek 

through developing their tourism sector as a main supporter to their national income. Tourism in 

Palestine varies in its forms and characteristics according to the religious and historical status 

which it occupies. In addition, Palestine has a huge variety in its natural characteristics. The 

archaeological sites in Palestine form the corner stone in the field of the archaeological tourism 

and in the economy of the Palestinian tourism. It should be emphasized that the Palestinian 

sector faces many obstacles and challenges represented in. the little concern which the 

government pays towards archaeological sector and the poor urban planning. This led to the 

negative effect on archaeological tourism in Palestine. The study aims at analyzing the urban 

planning in Palestine, the laws and regulations in regard of protecting the Palestinian 

archaeological sites. The relation between the urban planning and the archeological sites will be 

reviewed by studying the policies, the strategies and the local and national planning. In addition ،

the views of the planners and the activists who in relation with the archaeological tourism will be 

analyzed added to analyzing the resent status for the borders of Jericho municipality.  A new 

strategy will be suggested that could protect the archaeological sites and clarify its historical and 

economic importance. The archaeological tourism in Palestine has its own flavor and is 

distinguished from any other tourism in the world since it forms the identity of the Palestinian 

people.  
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 الفصل االول 
_________________________________________________________ 

 االطار العام لمدراسة 


 المقدمة: 1.1

رة ىادرة كهكقع ٓزكري البشر  ،تتهٓز بعض الهىاطؽ بقدهٍا كعراقتٍا كتآرخٍا الحافؿ ذا ها ٓجعؿ هىٍا جٌك ٌك
كلمحفاظ عمِ ، ٓخٓة التْ تتحدث عف عصكر هاضٓةالتار  هاكفثار كاٖىحاء العالـ لهشاٌدة اٖأهف جهٓع 

ا كعدـ السهاح كسائؿ الٛزهة لحهآة الهكاقع اٖخذ التدابٓر كالطرؽ كالأٌذا التآرخ ٓتطمب  ٌر ثٓرة كتطٓك
 .بالهساس بٍا عمِ حساب الرقْ كالىهك

ف هكردا حت اٖاىها اصب،ثار لـ تعد فقط تحكْ قصصان عف الهاضْ )البعد التآرخْ( ف اٖأكىظران الِ 
لذلؾ اصبح هف الٛـز اجراء دراسة عمهٓة ، )البعد اٚقتصادم( باٖثاراقتصادٓا ٌاها لهعظـ البمداف الغىٓة 

، )الهحارم.كتصكىٍا ضد أم خطر ٍٓدد سٛهتٍا كبقاءٌا، تحفظ لٍذي الهكاقع قٓهتٍا التآرخٓة كالجهالٓة
2009) 

ف أحٓث  ،ذا تـ استخداهً بالطٓرقة الصحٓحةإالهكجكدة بٍا ف هثؿ ٌذي الهكاقع تعتبر كىز لمهىطقة أكها 
 .ىحاء العالـ أالسٓاحة التآرخٓة هف السٓاحات الهطمكبة كالههٓزة عىد السكاح فْ جهٓع 

ا  التخطٓط السمٓـ كالهىظـ  ختفِاذا إكذلؾ ، السمبْ عمِ تراثٍا التأثٓرلِ إكقد ٓؤثر تطكر الهدف كتحضٌر
ات الهخططات الٍٓكمٓة أثٓرة ككضعٍا ضهف بالهكاقع اٖ ٌتهاـاٚفاف خرل أىً هف ىاحٓة أعمها  كلٓك
ا فْ الكقت ذاتً، ٓلمهدف  ستراتٓجٓاتكاٚ  .حافظ عمِ تراثٍا كتطكٌر
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ف تمبْ أكفْ ىفس الكقت ٓجب ، ف تككف قادرة عمِ حهؿ رسالة هف الهاضْ أٓىبغْ لمبٓئة التآرخٓة 
ثٓرة التآرخٓة تحكْ قصة الهاضْ كتهكف القطع اٖ  .مهستقبؿالتكقعات فْ الكقت الحاضر كتصبح جسرا ل

ٌهٓة التكافؽ بٓف التىهٓة الحضٓرة كالهحافظة كالهجتهع لههارسة ألِ إضافة ، إقكٓة جتهاعٓةاىشاء ٌكٓة إهف 
 .ف الحفاظ ٌك لٍـ كلٓس ضدٌـأالتخطٓط لترؾ الىاس ٓفٍهكف 

الفمسطٓىٓة هع غٓاب التخطٓط السمٓـ البٓئات الحضٓرة التطكر العهراىْ فْ  سرعة افمشكمة الدراسة : 2.1
، هها ٓتطمب الهدف الفمسطٓىٓة اىعكست بشكؿ كبٓر عمِ باٚضافة الِ الكضع الخاص بسبب قٓكد اٚحتٛؿ 

حد اٌـ ٌذي الهشاكؿ كالتْ تعتبر هٍهمة الِ أك هستكٓات عمٓا لمتخطٓط العهراىْ لمتعاهؿ هع ٌذي التحدٓات . 
ْ ،بٓات التخطٓط العهراىْ فْ العالـ بشكؿ عاـ كفْ فمسطٓف بشكؿ خاص دأحد كبٓر فْ   غٓاب دكراٚ ٌك

هف حٓث اجراءات التخطٓط كضعؼ اٚستراتٓجٓات كضعؼ القكاىٓف كاٚىظهة كغٓابٍا فْ التخطٓط العهراىْ 
ا آبعض اٚحٓاف كذلؾ فْ  ٌر استراتٓجٓات ضهف كتعٓزز السٓاحة التراثٓة لٓة حهآة الهكاقع اٚثٓرة كتطٓك
 .ٓرحا كحالة دراسٓة أهع التركٓز عمِ ىهكذج ، فْ فمسطٓف التخطٓط العهراىْ الهتبعة 

 ىداف الدراسة :أ 3.1

ر قطاع السٓاحة اٚثٓرةأتقٓٓـ  -  .ثر التخطٓط العهراىْ الفمسطٓىْ عمِ تىهٓة كتطٓك
ر  - قطاع  السٓاحة  كاحتٓاجاتمتخطٓط العهراىْ لٓتكافؽ هع هتطمبات ل استراتٓجٓةهحاكلة تطٓك

 .اٚثٓرة

 قة:دراسات ساب 4.1

ْ تتىاكؿ هكضكع كجدت الباحثة هجهكعة هف الدراسات الت، بحاث سابقة أخٛؿ عهمٓة البحث عف دراسات ك 
ا السٓاحة اٚثٓرة  ٌر ىً كاف ٌىاؾ صعكبة أاٚ  ،لِ دراسات حكؿ التخطٓط العهراىْاباٚضافة ، كالٓات لتطٓك

ر السٓفْ الكصكؿ الِ دراسات سا باٚعتهاد  ، حة اٚثٓرة كالهكاقع اٚثٓرةابقة تىاكلت العٛقة بٓف تىهٓة كتطٓك
كخصكصا بالىسبة ،دراسات حكؿ عٛقة التخطٓط العهراىْ بالسٓاحة اٚثٓرة  مأك أعمِ التخطٓط العهراىْ 

 : كفْ الهمخص التالْ بعض ٌذي الدراسات ، لمدراسات العربٓة
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 دراسات محمية :

 تخطيط ًتنمية السياحة التراثية في محافظة نابمس      بعنوان ، (2007ى عجعج )دراسة لبن -

ر كتىهٓة ، لِ التعرؼ عمِ الكاقع الحالْ لمسٓاحة التراثٓة فْ ىابمس إ تسعِ الباحثة ككضع تصكر لتطٓك
 .السٓاحة التراثٓة فْ الهحافظة

كاٌٚتهاـ بٍا ٚ ، ىٍا غٓر هستغمة أ ،إٚ ىابمسباىً رغـ اٌٚهٓة السٓاحٓة كالتراثٓة لهحافظة  كتظٍر الدراسة
كعدـ تكفر التىظٓـ كالتشٓرعات كقمة  ، ٌهاؿ الهكاقع اٚثٓرة كتدىْ جكدة الخدهاتإٓزاؿ قمٓؿ كالذم ٓتهثؿ فْ 

 .الهعمكهات السٓاحٓة ككذلؾ الكضع السٓاسْ الصعب 

 مناطق ومواقع التراث االثري  ( بعنوان التخطيط السياحي واثره في2010دراسة د. كباشي قسيمة ) -

كتكظٓفٍا فْ صىاعة ،  ٌهٓة استغٛؿ هكاقع كهكارد التراث اٚثرم فْ السٓاحة الثقافٓة ألِ إكتٍدؼ الدراسة 
 .السٓاحة 

ظٍر عاؽ أهها  ، افتقار هعظـ هكاقع التراث اٚثرم فْ العدٓد هف الدكؿ لسٓاسة التخطٓط السٓاحْ ٓك
  .بتكظٓؼ ٌذي الهكارد فْ التىهٓة السٓاحٓة الهستداهةلؾ كذاٚستفادة هىٍا اقتصادٓا 

فإف  ،كفؽ خطط كبراهج كسٓاسات التخطٓط السٓاحْ  اٖثرمإذا ها تهت تٍٓئة كتأٌٓؿ هىاطؽ كهكاقع التراث 
جتهاعٓة ٚقتصادٓة كاتعكد بالهىافع اٚ، كلة ؤ ة كهسذلؾ هف الهأهكؿ أف ٓؤدم إلِ بركز تىهٓة سٓاحٓة هستداه

 .قتصاد القكهْٚلبٓئٓة لفائدة الهجتهع الهحمْ كافٓة كاكالثقا

 ( حول مخطط الحفاظ عمى الموروث الثقافي في بمدة الظاىرية   2006مشروع ريواق ) -

جهٓع القكاىٓف التْ  مٓؿحٓث تـ دراسة كتح ، خٛؿ القاىكفٓتىاكؿ الهشركع تحدٓد ىطاؽ الحهآة الهتكقعة هف 
ر باٚضافة  خطة الحفاظ لِإباٚضافة ، بأثارتعىِ  لِ الحهآة هف خٛؿ الصٓاىة كالترهٓـ لمهكاقع إكالتطٓك
 .اٚثٓرة
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% هف هساحة 1ك هدٓىة ٚ تتعدل أقٓرة  ٖمف هساحة الهىطقة التآرخٓة أكتـ اٚشارة هف خٛؿ الدراسة 
اٚعهاؿ فٍٓا هبرر  لذا فاف كضع احكاـ لحهآة الهىاطؽ التآرخٓة كتقٓٓد، الهخطط الٍٓكمْ لذلؾ الهكقع 

 .جدا

حكاـ تىظٓهٓة ع أككض، كتتـ الحهآة هف خٛؿ تعٓٓف عىاصر التراث الهختمفة عمِ الهخطط التفصٓمْ 
كعهؿ همؼ كاهؿ لكؿ عىصر هف عىاصر التراث كتحضٓر هخطط صٓاىة كترهٓـ كتترؾ ،خاصة لحهآتٍا 

 .هستقبمٓة عالِ هشآر

 دراسات عالمية :

 بهكضكع ٌذي الرسالة شبًٓائؿ كالدراسات اٚجىبٓة كجد رسائؿ تتىاكؿ هكضكع اها بالىسبة الِ الرس

Merging Heritage Management and Urban Development-Creating 
Sustainable Archaeological Heritage Tourism in Citie by Carolina Fokke 
(2012) 

ك ها سٓجمب هدٓرم اٖ، ف هع البقآا اٚثٓرة خمؽ سٓاحة هستداهة فْ هراكز الهد لِإكتٍدؼ الدراسة  ثار ٌك
كركبٓة شٍدت ىهك خٓرة العدٓد هف هراكز الهدف اٚىً فْ العقكد اٖأكتىاكلت الرسالة . كالهخططٓف هعا 
ذا ٓهكف أعهمٓات الحفر كالبىاء ٓتـ اكتشاؼ بقآا  ؿكخٛ، هتسارع لمسكاف   تأخٓر ف ٓعهؿ عمِأثٓرة ٌك

التىهٓة العهراىٓة  التْالحاجة ف أ، كها ات حهآة الهكاقع اٚثٓرة ٓع الىكه ، همحكظ هشآرع البىاء بشكؿ
كفْ ٌذي اٚطركحة ٓتـ  ،لهدف كهسؤكلْ التراثادل الِ عٛقة هتكترة  ىكعا ها بٓف هخططْ أكالحضٓرة 

  .بٓف الجٍات الهعىٓةاستكشاؼ الىظٓرات كالهفآٌـ لتحسٓف التعاكف 

ْ  ،ٌهٓة الهاضْ فْ الحاضرأعتقدات هٍهة حكؿ ربع هأكتذكر الرسالة  صٓمة هها أف الهكاقع اٚثٓرة أٌك
كالهكاقع ،  ٘عادتٍاحٓث ٚ ٓهكف العكدة لمهاضْ  ٓجعمٍا هختمفة عف الهٓزؼ ،ٚ ٓهكف اٚستغىاء عىٍا

م الذم ثر ثٓرة فْ خطر الدهار هف خٛؿ التغٓٓرات الهختمفة هف تىهٓة كحركب كغٓري ، تعتبر السجؿ اٖاٖ
 (Fokke,2012) .ف ٓقدر الهاضْ أطٓع الجٓؿ القادـ تٓتـ حفظة لٓس

 كرسالة اخرل بعىكاف :
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- Archaeology and Urban Planning: A Consensus between Conservation 
and Development: Aphrodisias and Geyre by Gucer Evrim(2004) 

  
أدت عكاقب اٖىشطة البشٓرة الحدٓثة إلِ . مـ أثار كالتخطٓط تبحث ٌذي اٖطركحة العٛقة الهتبادلة بٓف ع

القاىكىْ لمحفظ كالتحقٓقات اٖثٓرة التْ  تـ رسـ ا٘طار .اج عمـ أثار فْ التخطٓط الحضرمعهمٓة إده
جرم  شكمت هف خٛؿ العدٓد هف التجارب داخؿ الهىابر الدكلٓة فٓها ٓتعمؽ بهفٍكـ التىهٓة الحضٓرة. ٓك

 .مِ ضركرة اتباع ىٍج هجتهعٓة هف أجؿ تحقٓؽ هتطمبات الحفظ كالتىهٓةالتشدٓد ع
شراؾ الهجتهع الهحمْ فْ عهمٓة التخطٓط كاف تؤخذ ا  ف استخداـ ىٍج التخطٓط الهجتهعْ ك إككىتٓجة ف

كالىتائج  ٌك الطٓرقة الصحٓحة فْ الحفاظ عمِ السٓاحة اٚثٓرة .،دراسات التخطٓط كالهكاقع اٚثٓرة هعا 
عة هف ٌذي الدراسة ٌْ عٛقة هترابطة كآجابٓة لمسكاف بالىسبة لمهىطقة اٚثٓرة كذلؾ هف رغبٍـ فْ الهتكق

رد الحفاظ عمِ التآرخ كلٓس هف اجؿ اٚلتزاـ بالقكاىٓف، كتحقٓؽ التكازف بٓف التىهٓة كالحفاظ عمِ الهكا
 (Evrim,2004)الهحدكدة كادراة التراث اٚثرم.

 
 محتويات الدراسة : 5.1

كهشكمة الدراسة كالتْ تكضح كؿ هقدهة حكؿ الدراسة ٓتىاكؿ الفصؿ اٖ، فصكؿ سبعة تتككف ٌذي الرسالة هف 
جابة عمٍٓـ خٛؿ الفصكؿ سئمة الدراسة التْ سٓتـ ا٘ألِ إضافة سبب الخكض فْ هكضكع الرسالة با٘

 .ٌـ الرسائؿ السابقةألِ إٌذا باٚضافة  خرلاٖ

ستعرض الدراسات السابقة كاتصالٍا بهكضكع  ،اٚطار الىظرمفٍك ٓتىاكؿ ها بالىسبة لمفصؿ الثاىْ أ ٓك
كخٛؿ ٌذا الفصؿ تـ التركٓز عمِ ثٛث ىقاط رئٓسٓة تهثمت فْ التخطٓط العهراىْ هف حٓث ، الدراسة

ة ها الىقطة الرئٓسٓة الثاىٓة فٍْ السٓاحأ، ٌداؼ كتآرخ التخطٓط العهراىْ فْ فمسطٓفٌهٓة كاٖالهفٍكـ كاٖ
كالىقطة اٚخٓرة فْ ٌذا الفصؿ ٌْ التخطٓط السٓاحْ كعٛقة التخطٓط العهراىْ ، ثٓرةىكاعٍا كالسٓاحة اٖأك 

 .بالسٓاحة اٚثٓرة

عرض الهىٍجٓة الهتبعة فْ الدراسة كالتْ تهثمت فْ تحدٓد الهىاٌج الهتبعة فْ كتـ خٛؿ الفصؿ الثالث 
 .ت كالٓات تحمٓمٍاالٓات جهع الهعمكهاىكاع البٓاىات ك أالدراسة ك 
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ر الهكاقع اٚثٓرة فْ فمسطٓف تـ دراسة كفْ الفصؿ الرابع  كذلؾ ، دكر التخطٓط العهراىْ فْ حهآة كتطٓك
لِ إباٚضافة ،  ثٓرة كعمِ حهآة اٚثارعمِ السٓاحة اٖ تأثٓرىظهة التْ لٍا كاٖتحمٓؿ القكاىٓف هف خٛؿ 

 .ططات لهىطقة الدراسة كالخرائط الكطىٓة كهخلهخططات كا الهتبعة فْ فمسطٓف السٓاساتدراسة كتحمٓؿ 

ر الهكاقع اٚثٓرة كفْ الفصؿ الخاهس قاهت الباحثة بدراسة  خٛؿ هف تكجٍات الفاعمٓف فْ حهآة كتطٓك
جاباتٍـ إحٓث تـ تحمٓؿ ، ثارثٓر التخطٓط العهراىْ عمِ اٖألٍٓـ حكؿ تإسئمة كجٍت أجاباتٍـ عمِ إتحمٓؿ 

 مخص الىٍائْ لٍذا الفصؿ.الِ الىتٓجة كاله هقارىتٍا لمكصكؿك 

ثٓرة هف حٓث الكضع الحالْ لمهكاقع اٖتحمٓؿ هكاىْ لمهكاقع اٚثٓرة ها الفصؿ السادس فٍك عبارة عف أ
 عمِ كؿ هكقع. كتأثٓريخٓر لِ تحمٓؿ لمهخطط الٍٓكمْ اٖإٓرحا باٚضافة أضهف حدكد بمدٓة 

لِ إلمكصكؿ ج الىٍائٓة كالتكصٓات التْ تكصمت لٍا الباحثة خٓر ٓحتكم عمِ الىتائكاٖ السابعكالفصؿ 
ر  لِ هخطط لخطة استراتٓجٓة جدٓدةإباٚضافة ، ٌداؼ الهرجكة هف الدراسةاٖ هقترحة هف الباحثة لتطٓك

ر السٓاحة اٖالٓات التخطٓط العهراىْ فْ الحفاظ عمِ الهكاقع اٖ  ثٓرة .ثٓرة كتطٓك

 منطقة الدراسة:6.2  
لٍا هٓزات جعمت هىٍا  ،ٚؼ السىكات رثٍا الحضرم الههتد ٔا  ة القهر، فٓردة بعراقتٍا كتآرخٍا ك ٓرحا هدٓىأ

ٓرحا أتتهٓز  لِ خبرة عالٓة هف التخطٓط لمحفاظ عمٍٓا كعمِ ها تحتضىً هف كىكز.إتحفة فىٓة بحاجة 

ا عمِ الهستكل العالهْ فٍْ هىطقة جذب سٓاحْ فٓردة هف ىكعٍا )قٓصْ،  (2000 بخصائص تهٌٓز

لِ ها قبؿ العصر إقدـ هدٓىة فْ تآرخ البشٓرة فٍْ تعكد أىٍا أكها  ،رضخفض بقعة عمِ كجً اٖأٌْ ك  

 ٓرحا هىاخ جاؼ حارأٓسكد هىطقة  .ٓرحا بكابة فمسطٓف الشرقٓةأالحجرم. كعمِ الهستكل الكطىْ فهدٓىة 

ْ هشتِ  صٓفا كهعتدؿ شتاءن  . ك تحتضف  الجهٓمة كالطبٓعة الخٛبةجكاء الفمسطٓىٓكف لمتهتع باٖ ٓأتًٌٓك

شٍر ٌذي الهكاقع قصر ٌشاـ ، أثرم داخؿ حدكد البمدٓة أهكقع  25ثرم هىٍا أهكقع  124هحافظة آرحا 

 تؿ السهرات. ك ، قصر ٌٓركدس )تمكؿ ابك العٛٓؽ(، طكاحٓف السكرتؿ السمطاف، هكماٖ
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ف العالـ التْ رغبت بعقد عٛقة شراكة كتعاكف ىظار لمعدٓد هف هدأرث العٓرؽ فٍْ هحط ىتٓجة لٍذا ا٘

ترتبط ببراهج  هف عٛقات التكأهات هدٓىة عالهٓة 30ف ٓحتكم عمِ صبح اٖأٓرحا أهعٍا، فرصٓد هدٓىة 

استغٛؿ لهكاردٌا الطبٓعٓة كالهادٓة  ٚ ٓكجد ىًأٚ إهدٓىة رغـ ها تتهٓز بً ٌذي ال كهشآرع هختمفة هعٍا.

 لتىهٓتٍا، عٛكة عمِ ذلؾ لـ تتمقِ اٌٚتهاـ الكافْ هف الباحثٓف. كببالشكؿ الهطم كالبشٓرة

 منطقة الدراسة

 

 (1شكؿ رقـ )
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 انفصم انثاني 

__________________________________________________________ 

 طار اننظرياإل

 

 :تمييد

ٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ شرح حكؿ هفٍـك التخطٓط العهراىْ كاٌهٓتً كاٌدافً ، باٚضافة الِ تعٓرؼ السٓاحة  
 .ٓط العهراىْ كعٛقتً بالسٓاحة اٚثٓرة كالسٓاحة اٚثٓرة كهشاكمٍا كالتخط

 التخطيط العمراني : 1.2

 : مفيوم التخطيط العمراني 1.1.2

لكافة ، ىً اداة ككسٓمة لتحقٓؽ الهصمحة العاهةأعمِ عرؼ التخطٓط العهراىْ الدلٓؿ الفٓٓزائْ الفمسطٓىْ 
لتكٓزع ، بة كهفضمةهف خٛؿ كضع تصكرات كرؤل ٖكضاع هستقبمٓة هرغك ، قطاعات كفئات الهجتهع

كبها ٓحقؽ التكازف بٓف   .بئـ كفْ الكقػت الهىاسػاٖىشطة كاٚستعهاٚت الهجتهعٓة فْ الهكاف الهٛ
 كبػٓف احتٓاجػات التىهٓػة ٖجٓاؿ الهستقبؿ البعٓد، هف ىاحٓة احتٓاجات التىهٓة فْ الحاضر كالهستقبؿ القٓرب

 اٚستراتٓجٓةهستداهة. كبها ٓحقؽ التكازف بٓف الرؤل أم تحقٓؽ ها ٓعرؼ بالتىهٓة ال، هف ىاحٓة أخرل
ضهاف . .هف ىاحٓة أخػرل، كبٓف هحددات الهكارد كا٘هكاىات الكاقعٓة، هف ىاحٓة، كالطهكحات كالرغبات

، كاقتصادٓة، فْ استٓفاء احتٓاجات كهتطمبات القطاعات التػىهكٓة الػشاهمة )سٓاسػٓة، تحقٓؽ التػىسٓؽ كالتكاهؿ
د بالخدهات كالهرافؽ العاهة، ..الخ(، .كبٓئٓة ،كاجتهاعٓة كشبكات البىٓة اٖساسػٓة بأىكاعٍا ، هف خٛؿ التزٓك
 (2010، كزارة الحكـ الهحمْالهختمفة )
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ف التخطٓط العهراىْ ٌك اداة ككسٓمة لتحقٓؽ الهصمحة أكذكر الدكتكر عمْ عبد الحهٓد فْ جاهعة الىجاح 
كضاع هستقبمٓة تتعمؽ بتكٓزع هف خٛؿ كضع تصكرات كرؤل ٖ، علكافة قطاعات كفئات الهجته، العاهة

راضْ فْ الهكاف الهٛئـ كفْ الكقت الهىاسب. كبها ٓحقؽ التكازف بٓف احتٓاجات ىشطة كاستعهاٚت اٖاٖ
جٓاؿ الهستقبؿ البعٓد هف ىاحٓة ٖكبٓف احتٓاجات التىهٓة ، التىهٓة فْ الحاضر كالهستقبؿ القٓرب هف ىاحٓة

 (2010، )عبد الحهٓد.أم تحقٓؽ ها ٓعرؼ بالتىهٓة الهستداهة، خرلأ

 بالهبادئالهدف ك ٓزكد الحككهات فاىً  (Un-Habita,2015هف كجٍة ىظر )التخطٓط العهراىْ ف أكها 
الىهك الحضرم كتحسٓف اٚستداهة كالكفاءة هف خٛؿ التخطٓط كالتصهٓـ دكات الٛزهة لدعـ التكجٍٓٓة كاٖ

كتتركز الجٍكد عمِ ضهاف تخطٓط كتصهٓـ الهساٌهة فْ التخفٓؼ هف  .ات كالهقآٓسعمِ جهٓع الهستٓك
تـ التركٓز عمِ تعٓزز  . اثار تغٓر الهىاخ كالتكٓؼ هعً بها فْ ذلؾ اٚستفادة الهثمِ ،  اٚساسٓة الهبادئٓك

هف خٛؿ ٌذا  . لٗراضْكتشجٓع اٚستخداـ الهتىكع هف السكاف كالكثافة اٚقتصادٓة لمهستكطىات الحضٓرة 
فْ التخطٓط كالتصهٓـ دراج الفئات الضعٓفة كالهحركهة ا  الىٍج ٓعالج قضآا الهجتهع كالتكازف بٓف الجىسٓف ك 

 (Un-Habitat,2015).الحضرم كاٚقمٓهْ

ف اٚخفاؽ فْ ذلؾ ٓدفع عجمة التقدـ أٌهٓة التخطٓط العهراىْ حٓث أهف خٛؿ التعٓرفات السابقة ٓظٍر 
  .عمِ جهٓع القطاعات بدكف استثىاء تأثٓراتمؼ لها لمتخطٓط العهراىْ هف لِ الخإكالتطكر 

 ىمية التخطيط العمراني :أ 2.1.2

كبدأ العالـ ، قاهكا فْ الهىاطؽ الحضٓرةأ% هف سكاف العالـ 20ىً خٛؿ القرف الهاضْ فقط أهف الهٛحظ 
فٓة ٓفأحٓث ـ 2008بالتحضر السٓرع فْ العاـ  كؽ سكاف الهدف كبحمكؿ عاـ صبح سكاف الهىاطؽ الٓر

كثر هف ىصؼ البشٓرة أكبكجكد  .ـ هف الهتكقع اف ثمثْ العالـ سكؼ ٓسكىكف الهىاطؽ الحضٓرة2050
ف أفهف الكاضح ، همٓكف ىسهة فْ كؿ عاـ  73هكجكد فْ الهىاطؽ الحضٓرة كالتزآد هستهر بها ٓقارب 

جهالْ الىاتج الهحمْ ٌك هف إ% هف 70 فأالعقمٓة الحضٓرة حٓث تشٓر التقدٓرات  لدٍٓـسكاف الحضر 
ىً عىدها ٚ ٓككف التخطٓط إلذا ف .الهىاطؽ كالهدف الحضٓرة كبالتالْ كجكد الىهك اٚقتصادم كاٚزدٌار
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دارة لٍذي الهدف بالشكؿ الصحٓح ٓجعؿ ٌذي الهدف فْ الغالب تدفع ثهىا باٌظا بسبب الهشاكؿ كالعكاهؿ كا٘
 (Un-Habita,2015).كقمة العدؿ كغٓري الخارجٓة هثؿ اٚزدحاـ كالتمكث

لتىظٓـ كتصهٓـ  ٌتهاـاٚىً ٓىبغْ أبالسابقة  ٓة لمتخطٓط العهراىْ هف كجٍة ىظرٌهكهف خٛؿ تكضٓح اٖ
جٓاؿ القادهة كالربط بٓف ىً كاحد هف الهساٌهٓف الرئٓسٓٓف فْ القٓهة الحضٓرة لٗأحٓث ، الفضاء الهشترؾ

قؿ أفراد بهف احتٓاجات التىقؿ كتقدٓـ الخدهة لٗذلؾ لمحد لٍا ك  قتصادمٚاالهساحات الهفتكحة كاٚستخداـ 
 .كالثقافْ  جتهاعْاٚلِ التصهٓـ بها ٓجهع الهٓزج إضافة با٘، التكالٓؼ

 رسالة عف التخطٓط اٚستراتٓجْ الهكاىْ فْ فْالتعٓرؼ السابؽ تعٓرؼ لمتخطٓط العهراىْ شابً هع تكت
هاكف العاهة لعهراىْ ٓركز عمِ التخطٓط فْ الهجاؿ العاـ كالذم ٓتككف هف اٖف التخطٓط اأجاهعة فْ تركٓا 

التكجٍٓٓة  الهبادئكاعداد ، كالعىاصر الرئٓسٓة لمتخطٓط تشهؿ الخطة ىفسٍا، كالهساحات الهفتكحة كالهباىْ 
 (Polat,2009)كالتخطٓط لٛهاكف الهفتكحة كالشكارع كاٚرصفة كالهساحات كالهباىْ العاهة لمهباىْ 

ف ٌذا إف التخطٓط الصحٓح بشكؿ عاـ ٌك سر ىجاح أم هشركع كعىد الحدٓث عف التخطٓط العهراىْ فإ
الهدف لبىائٍا بالشكؿ الهتكازف كاٚقتصادم كالهىتج كالهىظـ كالجهٓؿ  ساس الذم تستىد الًٓٓعتبر حجر اٖ

ىتاج إتخطٓط العهراىْ ٍٓدؼ الِ فال . كالهتطكر هع ضركرة اف ٓرافؽ ذلؾ اٚستداهة كالحفاظ عمِ التآرخ
لضهاف الحٓاة هىطقة هىظهة عهراىٓا بطٓرقة تعكس ٌكٓة الهىطقة هع تكفٓر كاهؿ الخدهات لجهٓع القطاعات 

 .الكٓرهة كالعادلة لجهٓع فئات الهجتهع

 ىداف التخطيط العمراني :أ 3.1.2

تؤثر ؿ عدة عَاهاك ػو ٌىأشك ٚ ك   ، ٍٓدف التخطٓط العهراىْ إلِ تحسٓو هستَُ حٓاة ا٘ىساو فْ بٓئتً
هَاطو ؿ َلك، ادٓة َسٓاسٓةػقتصإة َػجتهاعٓة حضارٓة َثقافٓإؿ ىساو هىٍا عَاها٘فْ هستَُ حٓاة 

َالكٓف ٚ ٓهكو حصري لذلك  فالتىَع فْ الكن، رغبات َحاجات تختمف عو رغبات َحاجات أخرٓو
و تكَو فْ الهدٓىة هىاطق سكىٓة أعىْ ذا ٓػٌَ،  اتٍنػٓجب تَفر عدة خٓارات لمىاس لتمبٓة رغباتٍن َحاج

َكها أو ،  قدر هو الخٓارات التْ تمبْ احتٓاجات  َرغبات الهَاطىٓو الهختمفة أكبرهتىَعة تَفر 
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اهمة الهستهرة التْ تسعِ الٍٓا الهجتهعات ػة الشػالتخطٓط الجٓد ٌَ القائد َالهرشد لعهمٓة التىهٓ
،َالحكَهات  (2006.)ىجـك

ٍدؼ ال التىهٓة  لِ التىسٓؽ بٓف السٓاسة العاهة التْ ٓضعٍا هجمس الهدٓىة كعهمٓاتإتخطٓط العهراىْ كها ٓك
قرارات الخاصة بالتىهٓة الحضٓرة تخاذ الإ، كتكفٓر الهعمكهات الفىٓة كجعمٍا تكجً عهمٓة التْ ٓقكـ بٍا اٚفراد 

ؿ بعهمٓات التإكها اىٍا تٍدؼ  ىهٓة الخاصة عمِ الهدل القصٓر لِ ربط التىهٓة الخاصة عمِ الهدل الطٓك
تٍا .)هٓا،لِ تكسٓع القاعدة ا٘إضافة با٘  (2010قتصادٓة لمبٓئة الحضٓرة الهحمٓة كتقٓك
 

 السياحة   4.2

 السياحة :مفيوم  1.4.2

ك هصدر هتزآد اٖ، سرع الصىاعات فْ العالـ أكبر ك أف السٓاحة ٌْ كاحدة هف إ ٌهٓة لمدخؿ كفرص ٌك
ثر البٓئْ قتصادٓة الرئٓسٓة كاٖئد ا٘االفك عف  كتحدثت بعض الدراسات، كثٓر هف البمداف العهؿ كالثركة فْ 

ىٍج جدٓد لتىهٓة السٓاحة كاتباع ، عهاؿ الدكلْ لمسٓاحة الهستداهة عادة الىظر فْ جدكؿ اٖا  لمسٓاحة ك 
ة أكلكف اعطاء ثر البٓئْ الهحمْ لِ تقمٓؿ اٖإف ٓسعِ أالهستداهة فْ الدكؿ الىاهٓة ٚ ٓىبغْ فقط  كبر أكلٓك

كذلؾ عمِ  ف الفقر كالعهؿ عمِ التركٓز عمِ ىٍج السٓاحة لصالح الفقراءهلهشاركة الهجتهع الهحمْ كالحد 
 (Evrim,2004).الصعٓدٓف الكطىْ كالدكلْ

شخاص هف هكاف سكىٍـ إلِ هكاف أخر لهدي ٚ تقؿ عف ٓكـ ٚك تٓزد كتعرؼ السٓاحة عمِ اىٍا اىتقاؿ اٖ
 (2009، لغرض الهتعة أك الدراسة أك العٛج )جاد اهللعف عاـ 

ٛن  لها تقـك بً هف دكر فْ التعٓرؼ  هٍها فْ تحقٓؽ التىهٓة السٓاحٓة ىظران  ك ٓعتبر التسكٓؽ السٓاحْ عاه
ج لمهىتج السٓاحْ ادة الهستقرة  .كالترٓك كتهثؿ التىهٓة السٓاحٓة هختمؼ البراهج التْ تٍدؼ الِ تحقٓؽ الٓز

خذ أٌهٓة كضع استراتٓجٓة كطىٓة لتىهٓة سٓاحة هستدٓهة تألِ إباٚضافة  . ة فْ الهكارد السٓاحٓةكالهتكازى
قْ إثار البٓئٓة كتٍدؼ عتبار أبعٓف ا٘    .لِ ترقٓة الهىتج السٓاحْ الكطىْ عبر اختٓار اىسب هٓزج تسٓك

كسؼ   (2012، )رشٓد ٓك
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 السياحة االثرية : 3.4.2

 الموقع االثري :1.3.4.2

تـ التحقؽ عىً هف خٛؿ التىقٓبات  ٌك الهكاف الذم ٓكجد دلٓؿ هادم لكجكد اٚىساف فًٓ فْ الهاضْ ٓك
ٚك ٓتـ عهمٓة الحفر كالتىقٓبات اٚ عىد الضركرة لها لمتىقٓبات ، الهكاقع اٚثٓرة غٓر قابمة لمتجددك  .اٚثٓرة

 (Evrim,2004).كالحفر هف اثار سمبٓة عمِ ٌذي الهكاقع

ثرم بصكرة رئٓسة هف القٓـ كالهعاىْ كالدٚٚت الثقافٓة كالتآرخٓة كالفىٓة كاٚجتهاعٓة ٓة التراث اٚتىبع أٌه
كاٚقتصادٓة التْ تجسد تآرخ اٚهـ كالشعكب فهف الهىظكر الثقافْ الحضارم تعد الهكاقع اٚثٓرة كىز 

الفىٓة عبر هسٓرة التآرخ  حضارم ثهٓف. فٍْ تشكؿ شاٌدا كرهزا صادقا عمِ اٚبداع اٚىساىْ كرؤاي
كلٍذا فٍْ ، فٍْ تعهؿ عمِ إبراز عىاصر الفف كالجهاؿ كالتهٓز كاٚبداع كاٚصالة، الحضارم اٚىساىْ

أها هف حٓث الهىظكر اٚجتهاعْ اٚقتصادم فالهكاقع ، تشكؿ خٓر لبىة لبىاء صرح كحدة اٚهـ كتهاسكٍا
كهػػػػػا أىٍا تغذم كتىهػػػػػْ ركح ، ٚجتهاعٓة الهتعددة كالهتىكعةاٚثٓرة تعكد بالفكائد كالهىافع اٚقتصادٓة كا

ة)قسٓهة  (2010، اٚىتهػػػػػػاء كالٍػػػػػػٓك

قافٓة فْ كؿ هكاف كتكشؼ عف الجكاىب الهشرقة فْ تىهٓة الهجتهعات لك ثكها تهثؿ الهىاطؽ اٚثٓرة ثركة 
 (1992، )شحاتة.ادة الدخؿ القكهْاستثهرت بشكؿ جٓد حٓث اف ٌذي الهىاطؽ ههكف اف تساٌـ فْ ٓز

ك البحث ٚكتشاؼ كدراسة الهكاقع التراثٓة كهع ذلؾ ٚ ٓتـ تدٓرب عمهاء اٚثار التخطٓط  عمـ اٚثار ٌك
عمها اىً هف الضركرم اف بككف ٌىاؾ تعاكف هف اجؿ الكصكؿ الِ ٌدؼ هشترؾ باف صىاعة ، السٓاحْ

 (Mazzola,2015)خصهاف  السٓاحة كعمـ اٚثار كهكاقعٍا ٌها شٓركاف كلٓس

 السياحة االثرية :دراسات عن 2.3.4.2

( عرؼ البحث التراث العهراىْ 2010,دقة ْ بعض الدراسات ففْ الرسالة )ابك تـ اٌٚتهاـ بالتراث العهراىْ ف
كعرض عدد هكاقع التراث العالهْ كهكاقعٍـ باٚضافة الِ هدف التراث فْ العالـ العربْ كهىٍا القدس كىابمس 
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لخمٓؿ كآرحا فْ فمسطٓف كفْ الىٍآة تـ كضع التكصٓات التْ شهمت حهآة التراث كاشراؾ السكاف كتكفٓر كا
 .الهرافؽ السٓاحٓة حكؿ اٚهاكف اٚثٓرة لجذب السٓاح  كتكعٓة الهجتهع بحهآة تراث الهدف القدٓهة

كد الِ جهٓع العصكر التآرخٓة كتـ عهؿ دراسة ٌٚـ الهكاقع اٚثٓرة فْ كاحة الداخمة فْ هصر حٓث اىٍا تع
، التْ هرت بٍا هصر كذلؾ بسبب ارتباطٍا هع الىٓؿ بالعدٓد هف الهسالؾ هها ادل الِ اىتقاؿ الحضارة الٍٓا

 (2016، )السخاكمكتجهع كهٓات كبٓرة هف اٚثار فٍٓا.

( كتـ 2010، )السعكد كها تـ القاء الضكء عمِ اٌهٓة الهكارد التراثٓة فْ ٓزادة حجـ السٓاحة كذلؾ فْ رسالة
ْ هجهكعة الهكارد الثابتة هثؿ الهباىْ كالهكاقع اٚثٓرة كهجهكعة  تقسٓـ الهكارد التراثٓة الِ هجهكعتٓف ٌك
الهكارد الهىقكلة كالهتاحؼ كها ٓتصؿ بٍا هف ىقكش كزخارؼ كتـ خٛؿ الدراسة بىاء قاعدة بٓاىات هكارد 

 .التراث عف هكقع الدراسة

هحهكد خمٓفة هف خٛؿ كرقة العهؿ التْ قدهٍا فْ الهؤتهر العمهْ لجاهعة ىآؼ العربٓة كصِ الدكتكر أكها 
كثر أكاىتاج هكسكعة السٓاحة العربٓة ب، لمعمكـ اٚهىٓة بتكحٓد الجٍد العربْ لحهآة اٚثار العربٓة كالفمسطٓىٓة

ثٓرة السٓاحٓة كالعهؿ عمِ شكاؿ الهخاطر التْ تٍدد هكاقعىا اٚأهف لغة حٓة كاتخاذ اٚحتٓاطات لهختمؼ 
 .كالسٓاحة كالتأٌٓؿسٓس الهعاٌد كالجاهعات الهتخصصة فْ هجاٚت الترهٓـ أتفعٓؿ السٓاحة الداخمٓة كت

 (2015، )خمٓفة

 

ف ٌىاؾ ىسبة جٓدة هف أد جثٓرة ك جىبٓة التْ اٌتهت بالسٓاحة اٖبحاث اٖبالبحث كالدراسة عف الرسائؿ كاٖ
 التىهٓة السٓاحٓة الدراسات التْ تطرقت الِ

كالهجتهعات  كهىٍا رسالة اٌتهت بالهكاقع اٚثٓرة  فْ اهٓركا بالهكاقع اٚثٓرة ئؿرسابعض الاٌتهت حٓث 
الحدٓثة كالسٓاحٓة كالتْ تكضح اف عمـ اٚثار ٌك العمـ الرئٓسْ فْ صىاعة السٓاحة فْ كؿ هف البمداف 

رة عمِ جعؿ الهجتهعات الهحمٓة تحقؽ هكاسب الهتقدهة كالىاهٓة كاف السٓاحة اٚثٓرة لدٍٓا القد
  (Pacifico,2012)هالٓة
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 مشاكل السياحة االثرية  3.3.4.2

ف الهكاقع أعف  حٓث تحدثت احدل الرسالة ٌٖهٓتٍابعض الرسائؿ بالحفاظ عمِ الهكاقع اٚثٓرة  ٌتهتا
تحدد اٌٚتهاـ بالسٓاحة اٚثر ك دارة جدٓدة لهعالجة الضغكطات إلِ إثٓرة بحاجة اٖ ٌذا اٚطار تٍدٓد فْ ٓة ٓك

كقد تـ ، قعاعداد اٚضافٓة لمسٓاح فْ الهكاقع اٚثٓرة كاٚستخداـ الهفرط لمهك الهكاقع اٚثٓرة هف اٚزدحاـ كاٖ
ر  تـ ٌىا بحث الكسائؿ التْ تساٌـ فْ  .دارة فْ العدٓد هف الهجاٚت فْ السابؽ لعٛج قضآا ههاثمةإتطٓك ٓك
 (Mwanza,2015).الٛزهة لمحفاظ عمِ سٛهة كؿ هكقع اثرم دآرةٓة ا٘التكجٍٓ الهبادئتعبئة 

ف التٍدٓد التْ تتعرض لً الهكاقع اٚثٓرة أقد ٓىطبؽ جزء هف ٌذي الرسالة عمِ الهكاقع اٚثٓرة فْ بٛدىا اٚ 
دارة إفْ رة كبٓلدٓىا لٓس بسبب اٚقباؿ عمِ السٓاحة اٚثٓرة كاىها هف تٍدٓد اٚحتٛؿ باٚضافة الِ هشاكؿ 

 باٚضافة الِ الضعؼ الهادم . ٌذي الهكاقع

دارة لِ كضع هبادرات لضهاف حهآة الهكاقع اٚثٓرة كالهحهٓات فْ ىطاؽ خطط ا٘إتٍدؼ بعض الدراسات  
دارة الهكقع إكتشٓر ىتائج الدراسة اف هبادرات  . خرل هف الدكلةالهستداهة كبالتىسٓؽ هع الجٍات الفاعمة اٖ

مة اٖىٓات كاعدة فْ تقدٓـ الحمكؿ لمعدٓد هف الهشاكؿ ا٘لدٍٓا اهكا مقة بالهكاقع اٚثٓرة فْ هد الهتعدآرة طٓك
  (Perge,2015).تركٓا

ثٓرة  كعمِ ثٓرة كالحفاظ عمٍٓا ٓؤثر بشكؿ كبٓر عمِ الهكاقع اٖدارة الهكاقع اٖاف عدـ كجكد خطة هىٍجٓة ٘
لِ هشاكؿ هالٓة كعدـ كجكد إلدكؿ الىاهٓة كتعزل ثٓرة كذلؾ ٓحدث فْ العادة فْ االسٓاحة اٖ

 (Lim,2005).هٍىٓٓف

تشٓر دراسة قدٓهة فْ العراؽ إلِ أف أكثر هف عشٓرف فْ الهائة هف ىسٓج بغداد التآرخْ قد دهر هىذ 
تضح ذلؾ خسارة هقمقة هف جرد بعض  1الحرب العالهٓة  فْ شكارع جدٓدة كهشآرع تطٍٓر كحدٌا. ٓك

. أها الجزء الثاىْ ٓغطْ التآرخ 1917الفائدة الثقافٓة الهتهٓزة التْ ٌدهت هىذ عاـ هف  160الهباىْ 
درس التخطٓط فْ أكىة اٖخٓرة ْ الرصافة، كالصرفْ تطكر بغداد ٓك ، الكرخ، كأربع ىكل التآرخٓة الحالٓة ٌك

صة عمِ الحاجة إلِ هع التكصٓات العاهة كالخا، فْ الجزء الثالث، اٚعظهٓة كالكاظهٓة  كتخمص الدراسة
الهٓزد هف العهؿ كاتباع ىٍج أكثر هىٍجٓة كشاهمة لحهآة كتكثٓؽ كتعٓزز التراث الثقافْ لٗهة. ٓتـ إعطاء 



  15  
 

دخاؿ ا٘دراج، الخطكط العٓرضة أٓضا عمِ التعدٓٛت الٛزهة عمِ التشٓرعات ىشاء ٌٓئة الحفظ، كا  ، كا 
ٓتـ ، ظفٓف لٍذا الىكع الهتخصص هف العهؿ. كأخٓراكالحاجة إلِ تخصٓص الهٓزد هف اٖهكاؿ كتدٓرب الهك 

التركٓز عمِ الهجاٚت العشرة ككاحد كسبعكف الهباىْ فْ بغداد كالتْ ٌْ تحت التٍدٓد الهباشر كالتْ تحرؾ 
 (Fethi، 1978) .عاجؿ أهر حٓكم

جٓا عدـ كفآة ىهك السٓاحة ٓهكف اف ٓعكض عف طٓرؽ استخداـ حمكؿ ذكٓة كاستخداـ تكىكلك كها اف 
حٓث ٓهثؿ المقاء بٓف السٓاحة الثقافٓة كتكىكلكجٓا ، الهعمكهات كاٚتصاٚت فْ تىهٓة السٓاحة التراثٓة

ذي اٚىظهة تقدـ عركض هف كسائؿ الراحة  .الهعمكهات كاٚتصاٚت فرصة لمحفاظ عمِ الثقافة الكطىٓة ٌك
 (Domsic,2011).كالجاذبٓة الهحمٓة تهكف هستخدهًٓ هف بىاء الهسار الخاص بٍـ

كحتِ ٌذي المحظة لـ ٓتـ استخداـ ٌذي الكسائؿ بالشكؿ الصحٓح كالكافْ فْ فمسطٓف لمىٍكض بالسٓاحة 
ج هف قبؿ اٚحتٛؿ لمهكاقع اٚثٓرة بهع ج لٍا بؿ عمِ العكس ٓتـ الترٓك كهات كاذبة تشكي مكتىهٓتٍا كالترٓك

 .التآرخ

 التخطيط السياحي : 5.2

ادة الدخؿ الفردم الحقٓقْ ، ات التىهٓة السٓاحٓة الهعاصرةالتخطٓط السٓاحْ هف أٌـ أدك  التْ تٍدؼ إلِ ٓز
لِ تىهٓة حضآرة شاهمة لكافة الهقكهات الطبٓعٓة كا٘ىساىٓة كالهادٓة فْ البٛد كهف ٌىا ، كالقكهْ كا 

اهٓة فالتخطٓط السٓاحْ ٓعتبر ضركرة هف ضركرات التىهٓة الهستداهة الرشٓدة الذم ٓهكف الدكؿ خصكصا الى
 (2006، هىٍا هف أف تكاجً الهىافسة فْ السكؽ السٓاحٓة الدكلٓة )ٌرهز

ثرم فْ السٓاحة الثقافٓة ٌهٓة استغٛؿ هكاقع كهكارد التراث اٖألِ إ(  2010، كها اشارت دراسة )قسٓهة
العدٓد ثرم فْ ك تتهحكر هشكمة الدراسة حكؿ افتقار هعظـ هكاقع التراث اٖ ، كتكظٓفٍا فْ صىاعة السٓاحة

هىٍا اقتصادٓا بتكظٓؼ ٌذي الهكارد فْ التىهٓة  ستفادةاٚعاؽ أهف الدكؿ لسٓاسة التخطٓط السٓاحْ هها 
السٓاحٓة الهستداهة إذا ها تهت تٍٓئة كتأٌٓؿ هىاطؽ كهكاقع التراث اٚثرم كفؽ خطط كبراهج كسٓاسات 

ٓاحٓة هستداهة كهسئكلة تعكد بالهىافع التخطٓط السٓاحْ ػ فإف ذلؾ هف الهأهكؿ أف ٓؤدم إلِ بركز تىهٓة س
 .اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة كالثقافٓة كالبٓئٓة لفائدة الهجتهع الهحمْ كاٚقتصاد القكهْ
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كها ىاقشت رسالة الهاجستٓر لٓرٍاـ الخضراكم ٖف التراث العهراىْ ٓهثؿ إرثا ٓعكس هسٓرة كتطكر الحضارة 
، اد تكازف بٓف حهآة التراث العهراىْ كبٓف التىهٓة السٓاحٓة ا٘ىساىٓة عبر التآرخ كاف ٌىاؾ ضركرة ٘ٓج

تـ تكظٓؼ التىكع السٓاحْ بصكرة تحقؽ اٚستداهة كالتطكر كالتْ تتضح فْ صعكبة تحقٓؽ التكازف بٓف  ٓك
الحفاظ عمِ التراث العهراىْ كبٓف التىهٓة السٓاحٓة الهستداهة كذلؾ هف خٛؿ تفعٓؿ دكر هؤسسات الهجتهع 

 (2012، )الخضراكم .سٓاسات كخطط الحفاظ عمِ التراث العهراىْالهدىْ 

 العالقة بين السياحة االثرية والتخطيط العمراني 1.5.2

ٓضا أعتبر التىهٓة الحضٓرة تخرل فقد أحٓاف هٍددة لمتىهٓة كهف جٍة ثٓرة فْ بعض اٖقد تعتبر الهكاقع اٖ
ااىْ كهشار ثٓرة  بكجكد التكسع العههٍددة لمهكاقع اٖ  .ٓرع البىاء الكبٓرة كالطرؽ كالسدكد كغٌٓر

اابثٓرة صكؿ اٖف اٖإ  هككىات التراث الثقافْ باعتبار الهكقع اٚثرم هكاىا لمهاضْ اٚىساىْ كهف  عتباٌر
ف التىهٓة إف ٌذٓف الهجالٓف هختمفٓف كهع ذلؾ فأٓبدك  ،ف تخطٓط الهدف ٌك تكجً لمهستقبؿ إىاحٓة اخرل ف

كتعهؿ ٌذي التخصصات ، لِ الحاضر إلهدٓىة هف الهاضْ اف ٓحهؿ أٓتحقؽ دكف  فأكالتخطٓط ٚ ٓهكف 
رعآاٌا كهدخٛت  ٓأخذطٓط الهدف ثار ٓطكر ىفسً كتخف عمـ اٖأبشكؿ هىفصؿ عف بعضٍا البعض حٓث 

ىبغْ  اف تؤخذ هٛءهة سٓاسة التخطٓط فْ الحسباف بحٓث تكفر ا٘ جهاع بٓف الهحافظة كالتخطٓط كذلؾ ٓك
ثٓرة كجزء هف أبقآا  مأكد هف أكف بٓف الهخططٓف كعمهاء اٚثار كالهطكٓرف كهسح هكاقع البىاء لمتبالتعا

 (Evrim,2004).ثٓرةثار كالهكاقع اٖىقاذ لعمـ اٖعهمٓة التخطٓط كتىفٓذ ا٘

ج لٍا هحمٓا كعالهٓا كادهاجا فْ عهمٓة ف الىٍكض بالهكاقع اٖأعمها  ا كالترٓك ٌر التىهٓة ثٓرة كحهآتٍا كتطٓك
ثار بطٓرقة هدركسة كهىظهة ف عهمٓة دهج اٖألِ إباٚضافة ، لِ ازدٌار ٌذي الهكاقع إكالتخطٓط ٓؤدم 

ر هعظـ القطاعات فْ الهىطقة   .ٓساعد فْ رفع اٚقتصاد كتطٓك

ٓضا كجدت دراسات اٌتهت بالتقاطع بٓف التىهٓة الحضٓرة أجىبٓة كهف خٛؿ اٚطٛع عمِ الدراسات اٖ
ف اٌٚتهاـ ألِ إشارة تـ ا٘ك ، ثر ذلؾ عمِ الهكارد الطبٓعٓة كالسٓاحة اٚثٓرة ألىهك اٚقتصادم ك ككذلؾ با

لِ عدـ كفآة التخطٓط لمسٓاحة كقمة إبالىهك اٚقتصادم باٚعتهاد عمِ استغٛؿ الهكارد الطبٓعٓة باٚضافة 
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 ,Mwanza) . الهكارد الطبٓعٓةثر سمبْ عمِ أف ٓككف لمسٓاحة أىً ٓهكف أظٍر أالتىسٓؽ بٓف الهؤسسات 
2015) 

ثار آكتشاؼ بقآا عاب الىهك الهتسارع لمسكاف ٓتـ اكركبٓة كالتْ كجدت ٚستٓكها اف العدٓد هف الهدف اٖ
ذا ٓؤدم فْ العادة أركهاىٓة  كلكجكد اتفاقٓات حهآة التراث ، خٓر هشآرع البىاءألِ تإثىاء عهمٓات البىاء ٌك

لِ عٛقة هتكترة بٓف هخططْ الهدف كهدٓرم إدل أ، م خٛؿ التىهٓة الحضٓرةثر ف حهآة التراث اٖأبش
 .التراث

دفت الدراسة  عمِ  زالتركٓىشاء تعاكف هثهر بٓف هخططْ الهدف كهدٓرم التراث هف خٛؿ إىً ٓهكف أٌك
ٌـ أف هثؿ ٌذي الدراسة هف كترل الباحثة أ .الٍدؼ الهشترؾ الهتهثؿ فْ خمؽ سٓاحة هستداهة لمتراث

 (Fokke,2012).الدراسات التْ تساعد عمِ التطكر كالىٍكض بالدكلة

جؿ أهكاىٓة كضع اٚجراءات كالقكاىٓف هف إٓتـ بحث العٛقة الهتبادلة بٓف عمـ اٚثار كالتخطٓط  كدراسة 
كتـ اتخاذ ىٍج اٚتجاٌات الحدٓثة فْ التخطٓط كاٚثار بالتعاهؿ هع الىاس ، تحقٓؽ هتطمبات الحفاظ 

ثٓرة ٓجب الحفاظ أكهدف قدٓهة  (كة الهجتهعٓة كتتهركز الصعكبة فْ الهىطقتٓف )جٓرم كافركدٓسٓاسبالهشار 
ا ككاىت ٌىا إعمٍٓا كالحاجة  ٌر  (Evrim,2004).ٌهٓة التخطٓط لتكفٓر التكازف بٓف الحفاظ كالتطكرألِ تطٓك

العهراىْ عمِ الهىاطؽ  دهتدااٚثٓر أكفْ اطركحة سمكل شحاتة هف جاهعة اٚسكىدٓرة كالتْ تحدثت عف ت
كاىقسهت ، ثٓرةٌهٓة اٚقتصادٓة كالتآرخٓة كالثقافٓة لمهكاقع اٖظٍرت الدراسة اٖأ حٓث، ثٓرةالسٓاحٓة اٖ

ْ إالدراسة  كدراسة هٓداىٓة ، سكىدٓرةالىظرم لمتطكر التآرخْ لٙ ضاٚستعرالِ ثٛث هحاكر رئٓسٓة ٌك
ف تؤثر فْ رفع هستكل الكفاءة الكظٓفٓة أتحدٓد العكاهؿ التْ ٓهكف ل ثٓرة كالسٓاحٓة فْ الهىطقةلمهىاطؽ اٖ
        .ثٓرة لِ دراسة تطبٓقٓة تفصٓمٓة لمهىاطؽ العهراىٓة الهحٓطة بالهكاقع اٖإباٚضافة  ،كالبصٓرة
 (1992، )شحاتة

دفت رسالة الهاجستٓر فْ جاهعة القاٌرة بعىكاف التىهٓة السٓاحٓة لمهىاطؽ اٖ لِ إفْ هصر ثٓرة كها ٌك
التىهٓة الحفاظ عمٍٓا خٛؿ هراحؿ ك بٍا  رتقاءاٚثٓرة هع لِ هىٍج لمتىهٓة السٓاحٓة لمهىاطؽ اٖإالكصكؿ 
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       كذلؾ هف خٛؿ الهفٍكـ الشاهؿ لسٓاسات التىهٓة السٓاحٓة كالتخطٓط السٓاحْ كاٚرتقاء العهراىْ.
 (1995، )سعٓد
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 انفصم انثانث 

__________________________________________________________ 

 خطة وينهجية انذراسة



 تمييد :
 .ٓتىاكؿ ٌذا الفصؿ هراحؿ العهؿ كهصادر البٓاىات كالٓة جهعٍا كتحمٓمٍا 

 منيجية الدراسة  
 حسب اٚتْ:تـ استخداـ الهىٍج الكصفْ كالتآرخْ كالتحمٓؿ الىكعْ كالهىٍج الكارثكجرافْ 

 مراحل العمل
ر اٚس  1.1.3 ْ عبارة عف اربع ىهاذج هف اٚسئمة كجٍتصهٓـ كتطٓك حٓث اف ت الِ اربع جٍات تهارة ٌك

كتهثمت فْ الحصكؿ عمِ سئمة كجٍت الِ هتخصصٓف فْ التخطٓط العهراىْ الهجهكعة اٚكلِ هف اٚ
فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة باٚضافة كالهخططات السٓاسات كالخطط  القكاىٓف ك دكراجاباتٍـ حكؿ رآٍـ فْ 

كهجهكعة اخرل كجٍت الِ  كالحمكؿ الهقترحة لحهآتٍا،الِ تحدٓد الهشاكؿ التْ تكاجً حهآة الهكاقع اٚثٓرة 
كالهشاكؿ كالحمكؿ لحهآة ٚبداء رآٍـ فْ دكر التخطٓط العهراىْ فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة  اصحاب قرار

الٓات كحكؿ  عمٍٓا هكاقع اثٓرةالتْ راضْ اٚكهجهكعة اسئمة ثالثة كجٍت الِ هالكٓف قطع الهكاقع اٚثٓرة 
كالهشاكؿ  ضافة الِ رآٍـ حكؿ حهآة الهكاقعباٚ هف قبؿ الهؤسسات الهعىٓة بالهكاقع اٚثٓرة التكاصؿ هعٍـ

كالهجهكعة اٚخٓرة كجٍت الِ اثٓرٓف كهتخصصٓف فْ اٚثار كذلؾ بٍدؼ الحصكؿ عمِ التْ تكاجٍٍا ، 
ثٓرة كاف كاف حٓث كجٍت لٍـ اسئمة تتعمؽ بالهكاقع اٚكجٍات ىظر جهٓع هف لٍـ عٛقة بهكضكع الدراسة 

 .لٍا الحالٌْىاؾ أم تصىٓؼ لٍذي الهكاقع كتقٓٓهٍـ لمكضع 
باٚضافة كهٍىدسٓف ٓعهمكف فْ هجاؿ التخطٓط العهراىْ كقد تـ تحكٓـ ٌذي اٚسئمة هف بعض الهتخصصٓف 

 الِ الهشرؼ عمِ الرسالة كذلؾ لمكصكؿ الِ اسئمة كاستفسارات تغطْ جهٓع هتطمبات البحث .
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 اناتجمع البي 1.1.3
ا هف قبؿ الباحثة هف خٛؿ الٓزارات  تـ جهع هجهكعة هف البٓاىات تىكعت بٓف بٓاىات اكلٓة تـ اىجاٌز

ا كتحدٓدٌا هف كزارة السٓاحة كاٚثار كالهكجكدة عمِ الهخطط  الهٓداىٓة لمهكاقع اٚثٓرة كالتْ تـ حصٌر
لهكقع اٚثرم هف حٓث الحهآة الٍٓكمْ لمهدٓىة كتصىٓؼ اثرم، كتسجٓؿ الهٛحظات التْ تتعمؽ بكضع ا

رسـ كها تـ  كاٌٚتهاـ كتكفر الخدهات باٚضافة الِ هٛحظة هحٓط الهكقع هف اىشاءات كاعتداءات .
جهعت الباحثة اراء ككجٍات ىظر الهخططٓف كاصحاب  كة الدراسة قهخطط لتكٓزع الهكاقع اٚثٓرة فْ هىط

حكؿ الٓات التخطٓط العهراىْ  ة الِ هتخصصٓف اثاركهالكٓف اراضْ عمٍٓا هكاقع اثٓرة باٚضاف القرار
   .كعٛقتً بالسٓاحة اٚثٓرة

جهع القكاىٓف كالسٓاسات كالخطط كالهخططات هف الهؤسسات  ٍاهف خٛل تىات ثاىكٓة تهابٓاضافة الِ  
ة كالحالٓة ٌذا باٚضافة الِ الهخططات الٍٓكمٓة السابق اضافة الِ قائهة الهكاقع اٚثٓرة فْ آرحا الهختمفة

 . لهدٓىة آرحا 
 

 البياناتالمعمومات و مصادر  .2.1.3

 بيانات اونية  1.2.1.3

 ٚتحدٓدٌا هف كزارة السٓاحة  تـثٓرة فْ هىطقة الدراسة بعد اف دراسات هٓداىٓة لجهٓع الهكاقع ا
ؽ هف حٓث الٓة الكصكؿ لمهكقع كحالة الطٓركاٚثار كالحصكؿ عمِ كؿ الهعمكهات الهطمكبة عىٍا 

هف كٍرباء كصرؼ صحْ كهٓاي  كهف حٓث كجكد الخدهاتهعبد اـ غٓر هعبد التْ تكصؿ لمهكقع 
هف حٓث كجكد سٓاج اك سكر اك أم ىكع هف اىكاع اضافة الِ حهآة الهكقع كتحدٓدي اـ ٚ ، قٓرب 

ا عمِ الهكاقعالحهآة   كها تـ دراسة هحٓط الهكقع كطبٓعة اٚىشاءات كالهباىْ الهحٓطة كتاثٌٓر
هف حٓث قرب الهباىْ الهجاكرة كارتفاعٍا كىكعٓة الهباىْ كاستخداهاتٍا اضافة الِ تحدٓد أم  اٚثٓرة

 تاثٓرات هباشرة قد تسبب خطر عمِ الهكقع اٚثرم.
 استخداـ برىاهج ىظـ الهعمكهات الجغرافٓة(GIS)   ة فْ تحدٓد ٌذي الهكاقع هكاىٓا عمِ الصكرة الجٓك

تحدٓد  اضافة الِ هكاىْ لٍذي الهكاقع فْ الهدٓىة كعٛقتٍا هكاىٓا هعالمهدٓىة لتكضٓح التكٓزع ال
 هساحة كؿ هكقع اثرم كهمكٓتً بحٓث تـ تحدٓد الهمكٓات الخاصة لمهكاقع اٚثٓرة كالحككهٓة .
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  اجراء هقابٛت هع هجهكعة هف الهخططٓف لٛجابة عمِ هجهكعة هف اٚسئمة كاٚستفسارات حكؿ
بالسٓاحة اٚثٓرة كالهكاقع اٚثٓرة فْ فمسطٓف بشكؿ عاـ كفْ هدٓىة آرحا  عٛقة التخطٓط العهراىْ

تىاكلت تفسٓرات حكؿ الكضع القاـ لمهكاقع اٚثٓرة كاٌـ الهشاكؿ بشكؿ خاص كتهثمت بعشرة اسئمة 
 اجاب عمٍٓا كؿ هف التْ تكاجٍٍا كالحمكؿ الهقترحة ،ك 

شركة ٌىدسٓة استشآرة (، ـ.حسف ابك شمبؾ )شركة سهٓر ابك عٓشة) د.عمْ عبد الحهٓد)جاهعة الىجاح(، د.
الدائرة الٍىدسٓة بمدٓة آرحا(، ـ. تغٓرد عبد هدٓر ، ـ.باسؿ حجازم)GIZاستشآرة ٌىدسٓة (، ـ. دٓها قاسـ )

ربً)الحكـ الهحمْ آرحا (، بركفكسكر باكلك شكآرمْ )الفٓرؽ اٚٓطالْ لهخطط ٌٓكمْ آرحا (، ـ. لٓالْ 
 لهحمْ راـ اهلل(هقدادم )الحكـ ا

الكضع العاـ لمهكاقع اٚثٓرة كدكر التخطٓط لتكضٓح رآٍـ فْ  كها تـ عهؿ هقابٛت هع اصحاب قرار
، عبد (هحافظ آرحا )ـ. هاجد الفتٓاىْ حٓث تـ اجراء الهقابٛت هع كؿ هف :،العهراىْ فْ حهآتٍا 

اٚراضْ فرع آرحا(، آاد حهداف )هدٓر  جٛٓطة) رئٓس بمدٓة آرحا السابؽ(، عثهاف ابك حطب )هدٓر دائرة
 السٓاحة كاٚثار هكتب آرحا(

كاٚطٛع عمِ ٌذا باٚضافة الِ اجراء هقابٛت هع بعض اصحاب اٚراضْ التْ تقع عمٍٓا هكاقع اثٓرة 
 ابؽباٚضافة الِ هقابٛت هع اثٓرٓف، د. حهداف طً هدٓر عاـ دائرة اٚثار السارائٍـ كتعمٓقاتٍـ كهتطمباتٍـ 

 كهحهد جرادات اثرم فْ كزارة السٓاحة كاٚثار 
 كقد تـ دراسة اٚجابات كتحمٓمٍا لمكصكؿ الِ الىتائج.

 

 بيانات ثانىية 2.2.1.3

  اٚثٓرة  اسهاء الهكاقعهف حٓث  ع هف الهؤسسات الهعىٓةقالهعمكهات الهتكفرة عف ٌذي الهكاتجهٓع
 ؿ همكٓات اٚراضْ الهتكفرة فْ بمدٓة آرحا .هف خٛهمكٓة اٚراضْ ك  هف كزارة السٓاحة كاٚثار

  5ىظاـ اٚبىٓة لمتىظٓـ كالبىاء رقـ  : فْكالتْ تهثمت تجهٓع اٚىظهة كالقكاىٓف كالخطط كالسٓاسات 
بشاف الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة ،قاىكف تىظٓـ الهدف  1997( لسىة 1،قاىكف رقـ ) 2011لعاـ 

،قاىكف اٚثار 1953( لسىة 2،قاىكف اٚستهٛؾ رقـ ) 1966( لعاـ 79كالقرل كاٚبىٓة رقـ )
،اجىدة 2017الِ 2010،باٚضافة الِ قرارات هجمس الكزراء لمفترة بٓف 1966(لعاـ 51رقـ)
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( ،خطة 2022-2017( ،استراتٓجٓة السٓاحة كاٚثار )2022-2017لٛعكاـ )السٓاسات الكطىٓة 
ر 2016-2013ٓة لبمدٓة آرحا)(،الخطة اٚستراتٓج2016-2014التىهٓة الكطىٓة ) (،خطة تطٓك

،دلٓؿ التخطٓط الفٓٓزائْ ،ٌذا باٚضافة الِ تجهٓع الهخططات 2016اٚقتصاد الهحمْ هدٓىة آرحا 
حٓث تـ دراسة الهخطط الكطىْ الهكاىْ ،الخارطة السٓاحٓة لهدٓىة آرحا،الهخططات الٍٓكمٓة لهدٓىة 

   . 2016، 2014، 1998،2011آرحا لٛعكاـ ، ،
 

 البيانات المعمومات و تحميل  1.2..3 
 السٓاحة اٚثٓرة التْ تؤثر بطٓرقة اك باخرل عمِ الفمسطٓىٓة  كاٚىظهة تحمٓؿ ىكعْ ككصفْ لمقكاىٓف

كذلؾ عف طٓرؽ دراستٍا كتحدٓد جهٓع الهكاد كالبىكد التْ تىاكلت  فٍٓاكتكضٓح الهشاكؿ كالثغرات 
 اٚثار اك الهكاقع اٚثٓرة .

  كهدل اٌٚتهاـ باٚثار ضهف الكطىٓة الفمسطٓىٓة كعٛقتٍا بالسٓاحة اٚثٓرة  لمخططىكعْ تحمٓؿ
 الخطط الكطىٓة .

  حٓث تـ دراسة هدل دراسة كتحمٓؿ اثر كعٛقة السٓاسات كاٚستراتٓجٓات الفمسطٓىٓة بالسٓاحة اٚثٓرة
 .اٌٚتهاـ بالهكاقع اٚثٓرة كالتآرخٓة ضهف الخطط كالسٓاسات الكطىٓة 

  هع  الهخططاتعمِ الهستكل اٚقمٓهْ كالهحمْ ٚظٍار الٓة تعاهؿ ٌذي دراسة الهخططات الٍٓكمٓة
دراسة الهكاقع اٚثٓرة فْ هدٓىة آرحا كذلؾ ببحٓث السٓاحة اٚثٓرة كالهكاقع اٚثٓرة فْ هدٓىة آرحا 

الهقارىات بٓف ىفس  اجراء بعضكتـ ، فْ الهدٓىة هعٍا الهتتابعة ككٓؼ تعاهمت الهخططات الٍٓكمٓة 
 . الهىاطؽ خٛؿ الهخططات الٍٓكمٓة الهختمفة لمهدٓىة

  ـ فْ عٛقة تحمٓؿ لمهقابٛت التْ تـ اجرائٍا هع الهخططٓف كاصحاب القرار لهعرفة كجٍة ىظٌر
كذلؾ هف خٛؿ هقارىة اٚجابات الهختمفة باٚضافة الِ رام التخطٓط العهراىْ بالسٓاحة اٚثٓرة 

مة فْ بمدٓة آرحا .الباحثة كتحمٓ  مٍا باٚعتهاد عمِ خبرة الباحثة العهمٓة كالطٓك
  كذلؾ ٚعطاء تصكر هف خٛؿ الهعمكهات التْ جهعٍا عف الهكاقع اٚثٓرة  الحالْتحمٓؿ لمكضع

 عاـ عف الكضع القائـ لمهكاقع اٚثٓرة .
  دراسة كتحمٓؿ الىتائج هف الىقاط السابقة . 
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 امتخطٓط ااستراتٓجٓة ل اقتراح ٌر  .لعهراىْ لٓتكافؽ هع السٓاحة اٚثٓرة كالىٍكض بٍا كتطٓك
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 الفصل الرابع

_________________________________________________________ 

 التجربة الفمسطينية في حماية وتطوير المواقع التراثية

 تمييد :

هراحؿ التخطٓط العهراىْ كتحدٓات كهعكقات التخطٓط العهراىْ فْ فمسطٓف، كها  ٓستعرض ٌذا الفصؿ
حتكم عمِ لتْ تحهْ كتؤثر عمِ الهكاقع التراثٓة باٚضافة الِ استعراض الخطط االقكاىٓف كاٚىظهة  ٓك

اضافة الِ دراسة كتحمٓؿ السٓاسات العاهة لمدكلة عف كالسٓاسات ك تآرخ الهخططات الٍٓكمٓة لهدٓىة آرحا  
كها تـ دراسة ، طٓرؽ اٚطٛع عمِ هحاضر هجمس الكزراء ككذلؾ بالىسبة لمخطط اٚستراتٓجٓة كالتىهكٓة 

ـ حكؿ التخطٓط العهراىْ ك كتحمٓؿ كجٍة ىظر الهخططٓف كاصحاب القرار  عمِ الهكاقع اٚثٓرة  كتأثٓريغٌٓر
 ككاىت الىتٓجة كاٚتْ :

 مراحل التخطيط العمراني في فمسطين 

ىظهة السٓاسٓة التْ تكالت ثرا باٖأالتخطٓط العهراىْ فْ فمسطٓف بعدة هراحؿ هت هر : فترة الحكم العثماني
ىشاء الهجالس الهحمٓة هىذ الىصؼ الثاىْ هف القرف التاسع إدأت السمطة الهحمٓة ببمسطٓف، حٓث عمِ ف

ٓات لعاـ إ" هف قاىكف 111عشر كذلؾ عمِ ضكء القكاىٓف العثهاىٓة حٓث ىصت الهادة "  1871دارة الٚك
 .ـ 1877ضافة الِ قاىكف البمدٓات لعاـ عمِ تشكٓؿ الهجالس البمدٓة، با٘

ْ عمِ هرحمتٓف، هرحمة 1917بدأت فترة اٚىتداب البٓرطاىْ عاـ  البريطاني : فترة الحكم  حتٛؿاٚـ، ٌك
ـ تـ 1948اٚىتداب البٓرطاىْ عاـ  ىتٍاءاكعىد . فقا لقاىكف البمدٓات العثهاىْك العسكرم كاستهر العهؿ بٍا 

، كخضعت ٌذي سرائٓؿبإالِ ثٛث هىاطؽ رئٓسٓة، الضفة الغربٓة كقطاع غزة كها ٓعرؼ  فمسطٓفتقسٓـ 
قٓهت بٍا ها ٓعرؼ أدارات سٓاسٓة هختمفة ككذلؾ بالىسبة لقكاىٓف التىظٓـ. ككاىت الهىاطؽ التْ إالهىاطؽ الِ 
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كالضفة الغربٓة خضعت لمسٓادة ، % هف هساحة فمسطٓف كتدار بكاسطة حككهة جدٓدة 70تشكؿ  بإسرائٓؿ
كقبمً كاف ٌىاؾ قاىكف الهدف لعاـ ، ـ 1966لعاـ  79 بىٓة هعدؿ رقـأاٚردىٓة كالتْ اصدرت قاىكف تىظٓـ ك 

 ـ.1936دارة الهصٓرة كالتْ استهرت عمِ قاىكف الهدف لعاـ ـ. كهىطقة قطاع غزة خضعت ل1955ٙ

لـ تقـ السمطات اٚردىٓة  ، ـ1955ـ ك1954ـ ك1951 لٗعكاـتـ استحداث قاىكف البمدٓات  : الحكم االردني
 تأخذىٍا لـ أٚ إعداد هخططات ٌٓكمٓة لبعض الهدف، إاىْ، ككاف عهمٍا فقط بتعدٓؿ ىظاـ التخطٓط البٓرط

 .بالحسباف اٚحتٓاجات كالتطكرات الدٓهكغرافٓة كالهتطمبات اٚجتهاعٓة كاٚقتصادٓة 

تعدٓٛت لقكاىٓف التخطٓط جاءت لتحقٓؽ ٌدؼ تىظٓـ  بإجراءكقد قاـ اٚحتٛؿ  فترة االحتالل االسرائيمي:
ف هشاركة الفمسطٓىٓٓف فْ هؤسسات أعمها  . تحقٓؽ الهصالح كاٌٚداؼ اٚسرائٓمٓة ٔجؿهْ الحٓز اٚقمٓ

 (2005)عبد الحهٓد، التخطٓط كاىت هحدكدة

 فترة السمطة الوطنية الفمسطينية 

بهكجب اٚتفاقٓة الهرحمٓة  1994لِ السمطة الكطىٓة الفمسطٓىٓة فْ تمؾ الفترة عاـ إاىتقمت الصٛحٓات 
كهىاطؽ  Bدآرة لٍا عمِ هىاطؽ إتحت هسؤكلٓة السمطة الفمسطٓىٓة كصٛحٓات  A ، صٛحٓاتكتقسٓـ ال

C  ؽىً بمغت هساحة الهىاطأ. عمها  سرائٓمْا٘ حتٛؿاٚلسٓادة دآرا كتىظٓهٓا إتخضع A   2.8بهساحة %
ؿ ٓهكف % هف هساحة فمسطٓف. باستثىاء فترة اٚحت40ٛبهساحة  C% كهىاطؽ 23.7بهساحة  Bكهىاطؽ 
حداث تطكر إراضْ الفمسطٓىٓة ساٌهت ىكعا ها فْ دارات السابقة التْ حكهت اٖطات كا٘مف السأالقكؿ 

قاهت هخططات أسرائٓؿ الضفة الغربٓة كقطاع غزة إف احتمت أعهراىْ هرتبط بهخططات ٌٓكمٓة، لكف هىذ 
كاهر ألقكاىٓف التخطٓط بهكجب  جراء تعدٓٛتإكها قاهت ب، سرائٓمٓة ٌٓكمٓة تابعة لهؤسسات التخطٓط ا٘

قمٓهٓة جاءت لتحقٓؽ الهصالح إعداد هخططات إكتـ ، عسكٓرة بها ٓتهاشِ هع الهصمحة اٚسرائٓمٓة 
 (2005عبد الحهٓد،(سرائٓمٓةكاٌٚداؼ ا٘

 تحديات ومعوقات التخطيط العمراني في فمسطين  3.2
ْ تحدٓات كرثتٍا اٚدارة الفمسطٓىٓة عف - اٚدارات التْ تكالت عمِ فمسطٓف كهىٍا  تحدٓات هكركثة :ٌك

 اٚحتٛؿ اٚسرائٓمْ كالذم ها ٓزاؿ قائها حتِ الكقت الحالْ كتتمخص بها ٓمْ :
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اٚىظهة كالقكاىٓف حٓث اف القاىكف العثهاىْ قد فرض كاقعا خاصا بهمكٓة اٚراضْ كتقسٓهٍا )همؾ،  -1
 لسآرة كالهستهدة هف قكاىٓف اٚىتداب البٓرطاىْ.كقؼ، هٓرم، هترككة، هكات ( باٚضافة الِ قكاىٓف البىاء ا

 الكضع السٓاسْ : هف خٛؿ عدـ السٓادة الكاهمة عمِ اٚراضْ كالتقسٓهات اٚدآرة كاٚهىٓة. -2
تسكٓة اٚراضْ : حٓث اف غٓاب التخطٓط ٓضعؼ هف القدرة فْ السٓطرة عمِ اٚرض، كلعؿ عدـ  -3

ة الغربٓة ٌك احد العكاهؿ التْ تساعد فْ هصادرة % هف اراضْ الضف70اجراء اعهاؿ التسكٓة عمِ 
 اٚراضْ كبىاء الهستعهرات اٚسرائٓمٓة كاعاقة عهمٓة التخطٓط.

 بإعدادالهخططات السابقة :حٓث قاهت دائرة التخطٓط الهركٓزة التابعة لٛدراة العسكٓرة اٚسرائٓمٓة  -4
 (2010 سهارة،هخططات ٌٓكمٓة جزئٓة )

فْ العاـ  ىشأتٍاالتخطٓط الفٓٓزائْ الفمسطٓىْ سعت كزارة الحكـ الهحمْ هف ٓؿ الهحمْ،كبىاء عمِ ها 
ر عهمٓة التخطٓط العهراىْ فْ الهدف كالقرل الفمسطٓىٓة كالتْ عاىت هف قصكر فْ ٌذا  1994 الِ تطٓك

الهجاؿ ىتٓجة ههارسات اٚحتٛؿ اٚسرائٓمْ كالذم عهؿ كها زاؿ عمِ اعاقة عهمٓة التىهٓة كالتخطٓط 
هراىْ فْ اٚراضْ الفمسطٓىٓة كقد ساٌهت السمطة فْ الهساٌهة فْ دعـ الٍٓئات كالهجتهعات الفمسطٓىٓة الع

فْ تىظٓـ عهمٓة التخطٓط العهراىْ هف خٛؿ الهخططات الٍٓكمٓة، اٚ اف ٌذي الهخططات ها زالت ٚ تمبْ 
رجع ذلؾ  ساس لِ تحدٓث، كغٓاب اٖإْ بحاجة لِ كجكد التشٓرعات القدٓهة كالتإهتطمبات التىهٓة العهراىٓة ٓك

لِ الهعٓقات التْ إضافة با٘، القاىكىْ لمتخطٓط الهكاىْ الفٓٓزائْ كعدـ تكفر حدكد كاضحة لمٍٓئات الهحمٓة 
 راضْ الفمسطٓىٓة.سرائٓمْ عمِ عهمٓة التىهٓة كالتخطٓط الهستداـ لٗا٘ حتٛؿاٚٓفرضٍا 

 (2010،  كزارة الحكـ الهحمْ )
رض الكاقع فْ تىفٓذ هشآرع أٌهٓة عف التحدٓات السابقة ٓتهثؿ فْ التسارع الحاصؿ عمِ أٓقؿ خر ٚ آتحد 

كالذم ٌدؼ الهخطط  .ان عشكائٓة قد تتىاقض هع التكجٍات الكطىٓة هها ٓفرض كاقعا ٓصعب هعالجتً ٚحق
ساسٓة فعالة أة ٓة حضٓرة هستداهة كشبكات بىِ تحتٓتىهلِ التخطٓط لإف ٓتـ هف خٛلً أالكطىْ الهكاىْ 

كتىهٓة اقتصادٓة هتكازىة كتكفٓر جسر لسد الفجكة القائهة فْ التىهٓة بٓف اٚقالٓـ هف خٛؿ تحقٓؽ تىهٓة 
 هتكازىة جغرافٓا كذلؾ هف خٛؿ اٌٚداؼ التالٓة :

 ٓد استغٛؿ الهكارد الطبٓعٓة.شتىظٓـ كتر 
 .استخداهات اٚراضْ قمٓهٓة فٓها ٓتعمؽ بكضع التكجٍٓات العاهة لسمطة التخطٓط ا٘
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 .السٓطرة عمِ الىهك غٓر الهىظـ لمهراكز الحضٓرة 
 .تحقٓؽ الربط العضكم بٓف التخطٓط القطاعْ كالتخطٓط العهراىْ 

 تحقٓؽ تىهٓة هتكازىة جغرافٓا.)الهخطط الكطىْ الهكاىْ، (
ٌداؼ أٚتفاؽ عمٍٓا كاك  كقد حدد الدلٓؿ الفٓٓزائْ الفمسطٓىْ بعض القضآا كالتحدٓات التْ هف خٛلً شرحٍا

: ْ  ٓجب تكجٍٍٓا هف قبؿ التخطٓط الفٓٓزائْ هستقبٛ ٌك
رهٓة التجهعات السكاىٓة كهراكز التجهعات.أ ٌتهاـا -  كبر بالركابط اٚقمٓهٓة ٌك
 راضْ.كثر كاقعٓة لحاجات هىاطؽ التكسع الحضرم كتجىب اٚستخداـ الهفرط لٗأتحدٓد  -
ر هستكل هركىة  -  سىة. 15الِ  10الٍٓكمٓة بتحدٓد الهدة الزهىٓة هف عمِ لمهخططات أتطٓك
 ساسٓة.ضهاف تكفٓر جكدة كتغطٓة هٛئهة هف خدهات البىٓة التحتٓة اٖ -
  .راضْ لمخدهات العاهةتخصٓص هساحة كافٓة كهىاسبة هف اٖ -
 الطبٓعٓة كالهشٍد الطبٓعْ كالهكركث الثقافْ. حهآة البٓئة كالهصادر -
ؿ كا٘ كبر بقدرة الٍٓئاتأ ٌتهاـا -  ستىادباٚعداد الهخططات الٍٓكمٓة إ اشتراطاك دارة الهحمٓة عمِ التهٓك
كالذم تـ تبىًٓ هؤخرا هف قبؿ كزارة الحكـ الهحمْ، " اٚستراتٓجْ التىهكم كاٚستثهارمطار "التخطٓط إلِ إ

 (2010)كزارة الحكـ الهحمْ،كهدخؿ لمخطط عمِ الهستكل الكطىْ اٚقمٓهْ.
 

ىظهة كقكاىٓف حدٓثة، كالضعؼ فْ التىسٓؽ بٓف القطاعات كالذم ٓؤدم أة عدـ كجكد كها تـ تكضٓح هشكم
ر أ. عمها فْ العهؿ رتباؾكاٌٚدار الهكارد ا  الجٍكد ك  زدكاجٓةالِ إ ف الضعؼ الهؤسسْ ٓعٓؽ تطٓك

لِ ضعؼ إضافة ٌذا با٘ . استراتٓجٓات شاهمة كسٓاسات كخطط كطىٓة لمتىهٓة الهستداهة فْ الهستقبؿ
 الفمسطٓىْ.الفعمٓة لمشعب  حتٓاجاتاٚىظهة كالقكاىٓف الهكركثة كالتْ ٚ تكاجً ارد الهالٓة فضٛ عف اٖالهك 

(Shaheen, 2013) 

 تحميل القوانين والسياسات والخطط:

لمكصكؿ الِ دكر التخطٓط العهراىْ فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة قاهت الباحثة بدراسة كتحمٓؿ قرارات 
ْ هف عاـ هجمس الكزراء الهعم حٓث تـ دراسة كتحمٓؿ القرارات  2017كحتِ بدآة عاـ  2010ىة ٌك
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باٚضافة الِ دراسة كتحمٓؿ هجهكعة هف القكاىٓف التْ  .التْ لٍا عٛقة بالسٓاحة كالسٓاحة اٚثٓرة
ا فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة ٌذا باٚضافة الِ اٚطٛع كالدراسة .تعىِ بالتخطٓط العهراىْ لهعرفة دكٌر

 .فعالٓتٍا فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة تحمٓؿمخطط الكطىٓة كاٚستراتٓجٓة كالهخططات الٍٓكمٓة ك ل
 

 تحميل القوانين : 1.4

اهف خٛؿ تحمٓؿ القكاىٓف التْ لٍا عٛقة بالتخطٓط العهراىْ لدراسة عٛقتٍا   عمِ السٓاحة اٚثٓرة  كتأثٌٓر
بىٓة كالذم ٓحدد الشركط التىظٓهٓة لمبىاء اضافة الِ اٚىظهة كالهكاقع اٚثٓرة التْ تتهثؿ بىظاـ كقاىكف اٚ

 التْ تحدد هٍاـ الهجالس الهحمٓة كقاىكف استهٛؾ اٚراضْ كقاىكف اٚثار:

 2011لعام  5نظام االبنية والتنظيم لمييئات المحمية رقم 1.1.1.4  

ك هستخدـ هىذ عاـ   2011دٓمً حدٓثا كذلؾ عاـ ـ كتـ تع 1996اف ىظاـ اٚبىٓة كالترخٓص الهستخدـ ٌك
ا كارتفاع الطكابؽ كارتدادات الهباىْ  ك ىظاـ ٓحدد الٓة ترخٓص الهباىْ كالشركط التىظٓهٓة الهطمكب تكفٌر ٌك

ا كبها اف ترخٓص الهباىْ كاٚىشاءات الهجاكرة لمهكاقع اٚثٓرة قد تؤثر عمِ ٌذي  .كعركض الشكارع كغٌٓر
ا هف شركط تبٓف اىً ٚ الهكاقع هف حٓث بعدٌا عف الهكقع اٚث ا اك غٌٓر رم اك ارتفاعاتٍا الهسهكحة بجكاٌر

اك تحدٓد شركط خاصة لمتراخٓص فْ اٚراضْ الهحٓطة بالهكاقع  بأثارٓكجد آة هادة فْ الىظاـ لٍا عٛقة 
 .اٚثٓرة

ا كالهسافة بٓف عمها اف ٌىاؾ العدٓد هف الهكاد فْ الىظاـ تىظـ هكاقع اٚىشاءات كالهسافة بٓىٍا كارتفاعاتٍ
بعض الحرؼ الهتشابٍة عف بعضٍا  اٚ اىً لـ ٓتـ ربط احد هف شركط الترخٓص كالبىاء بقربٍا اك بعدٌا 

 عف الهكقع اٚثرم كلـ ٓتـ تقٓٓد أم ترخٓص هف حٓث ارتداداتً اك ارتفاعً لقربً هثٛ هف هكقع اثرم هٍـ 

اجراءات العهؿ فْ الٍٓئات الهحمٓة ٌك احضار كالشرط الكحٓد الذم ٓتـ بالىسبة لترخٓص اٚبىٓة  ضهف 
عمِ اف القطعة التْ سٓتـ البىاء عمٍٓا لٓست  لمتأكٓدهكافقة اٚثار عمِ الهكقع قبؿ اتهاـ عهمٓة الترخٓص 

بىاء هٍها كاىت طبٓعة استخداهً اك  ٖماثٓرة ٚك ٓكجد فٍٓا اثار دكف كضع أم قاىكف اك شرط لمترخٓص 
 ٓرب جدا لمهكقع اٚثرم حتِ كاف كاف ق ارتفاعً
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ٌىا اف الىظاـ ٚ ٓراعْ القٓهة التآرخٓة لمهكاقع  ٚك ٓحتكم عمِ آة شركط لمبىاء حكؿ الهكاقع  ةالباحث ترل
بالرغـ هف اف ٌذا الىظاـ تـ تعدٓمً هىذ فترة قصٓرة اٚ اىً لـ ٓراعْ خصكصٓة الهكاقع اٚثٓرة كلـ  .اٚثٓرة

ظ عمٍٓا كعمِ هحٓطٍا عمها اف تعدٓؿ ٌذا الىظاـ كاف بالتعاكف بٓف كزارة ٓتـ اضافة أم بىد لضهاف الحفا
اف هثؿ ٌذا الىظاـ هف  .الحكـ الهحمْ كالكزارات اٚخرل كالتْ هىٍا كزارة السٓاحة كاٚثار كالٍٓئات الهحمٓة

رتفاعات الهفركض اف ٓىظـ عهمٓة الترخٓص فْ الهىاطؽ اٚثٓرة كحكلٍا بحٓث ٓتـ تحدٓد اٚرتدادات كاٚ
 كاٚستخداـ الذم ٓضهف الحفاظ عمِ ٌذي الهكاقع كعمِ خصكصٓتٍا

بشأن الييئات المحمية الفمسطينية 1997( لسنة  1قانون رقم )     2.1.1.4  

ك قاىكف ٓكضح هٍاـ كصٛحٓات ككاجبات الهجمس الهحمْ. كهف خٛؿ الهادة  فْ الىظاـ ىجد اف  51ٌك
ـ الهجمس الهحمْ شهمت جهٓع ىكاحْ الهدٓىة هف خدهات كهباىْ فْ الهادة التْ تكضح هٍا 27الىقطة 

ا اٚ اىً لـ ٓتـ التطرؽ الِ  كحرؼ كىظافة كتجهٓؿ كهقابر حتِ اٌٚتهاـ بهراقبة الفىادؽ كتىظٓهٍا كغٌٓر
لٓة اك الهكاقع اٚثٓرة كلـ ٓتـ اٚشارة لٍذا الهكضكع كلـ ٓتـ تحهٓؿ الٍٓئات الهحمٓة آة هسؤك  بأثاراٌٚتهاـ 

ا ٌر  .هباشرة ككاضحة بخصكص الحفاظ عمِ الهكاقع اٚثٓرة كحهآتٍا كتطٓك

فْ القاىكف كالتْ تحدد اٚٓرادات لمٍٓئة الهحمٓة فْ الىقطة أ" هف الضرائب كالرسـك  22عمها اف الهادة 
اخر اؿ الهفركضة بهقتضِ احكاـ القاىكف اك أم ىظاـ صادر باٚستىاد الًٓ اك أم قاىكف اك ىظاـ وٖهكا

ْ تفتح الهجاؿ ٚستٓفاء ضرائب .ىص فًٓ عمِ استٓفاء ضرائب اك رسكـ اك هخالفات لمٍٓئات الهحمٓة " ٌك
 هثٛ هف السٓاحة اٚثٓرة اذا ذكر ذلؾ فْ قاىكف اٚثار 

بالرجكع الِ ٌذا القاىكف ٓرل الباحث عدـ تحهٓؿ الٍٓئات الهحمٓة آة هسؤكلٓة بخصكص الحفاظ عمِ 
االهكاقع اٚثٓرة  ٌر اف عدـ اعطاء هسؤكلٓة كاضحة فْ القاىكف لمٍٓئات الهحمٓة بٍذا  .اك حهآتٍا اك تطٓك

الخصكص ٓساٌـ فْ ضعؼ حهآة ٌذي الهكاقع اٚثٓرة ككضع كاهؿ الهسؤكلٓة عمِ عاتؽ كزارة السٓاحة 
 كإىشاءلحهآة هع العمـ اف اهكاىٓات البمدٓة هف تكفر الطكاقـ كاٚلٓات قد تساٌـ فْ بعض اعهاؿ ا كاٚثار

اٚسكار اك سٓاج لمحهآة كها اف تراخٓص الهباىْ تصدر هف خٛؿ الٍٓئات الهحمٓة كالتْ هف شاىٍا اف 
اف حهآة الهكاقع اٚثٓرة ٌْ هٍهة  .تساٌـ فْ كضع بعض اٚلٓات ضهف التراخٓص لحهآة ٌذي الهكاقع 
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جب اٚفراد قبؿ الجهاعات ككجكد قاىكف قكهٓة ككطىٓة كحهآتٍا هسؤكلٓة كؿ هؤسسة حككهٓة اك خاصة ككا
 .ٓكضح ٌذي الهٍاـ كالهسؤكلٓات تساٌـ بشكؿ كبٓر عمِ تطبٓؽ كهتابعة ذلؾ

 1966( لسنة 79قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 3.1.1.4

ك قاىكف ٓكضح الٓات الترخٓص كاٚفراز كبٓع فضٛت اٚراضْ كاجراءات هصادقة الهخطط الٍٓكمْ  ٌك
فْ القاىكف تكضح كاجبات الكٓزر فهف خٛؿ  4خطارات كها ٓكضح كاجبات الكٓزر حٓث اف الهادة رقـ كاٚ

الىقطة )ب( ترل اف هف كاجبات الكٓزر اف ٓككف استعهاؿ تىظٓـ جهٓع اٚراضْ هىسجها هع هخطط التىظٓـ 
 .اٚقتصادم كالحككهْ

ٓة فالىقطة )ـ( تذكر اىً ٓجب الهحافظة عمِ كالتْ تتحدث عف تىظٓـ هخططات التىظٓـ الٍٓكم 19ك الهادة 
 الهكاقع كالكٍكؼ كاٚبىٓة كالهكجكدات كالبقآا هها لً قٓهة تآرخٓة اك اثٓرة اك هعهآرة 

ات كاٚراضْ  كالفصؿ الخاهس هف ٌذا الىظاـ كالذم ٓتحدث عف الهحافظة عمِ اٚشجار كالحدائؽ كالهتىٌز
ظ عمِ اٚشجار كعدـ قطعٍا كعف ضركرة اعادة غرس أم جزء هف الحرجٓة  كتتحدث ٌذي الهادة حكؿ الحفا
ا بترخٓص   هىطقة حرجٓة قطعت اشجاٌر

 عمها اىً لـ ٓتـ آجاد آة هادة تتحدث فْ القاىكف عف الٓات لمحفاظ عمِ الهكاقع اٚثٓرة 

ىاقش الباحث اىً قد ٓتـ الرد عمِ ٌذا اىً ٓكجد قاىكف  ٚ الهكاقع كلكف هىفصؿ ههكف اف ٓحهْ ٌذي  لٕثارٓك
الزراعة كاٚشجار كالحرجٓات فْ كزارة الزراعة كرغـ ذلؾ تـ تىاكؿ ٌذا الهكضكع بفصؿ  لحهآةقاىكف  دٓكج

 خاص فْ ٌذا القاىكف 

هف الىظاـ تهىح الحؽ  56الفصؿ الثاهف هف ٌذا الىظاـ ٓتحدث عف استهٛؾ اٚراضْ حٓث اف الهادة 
ٚستهٛؾ آة ارض استهٛكا اجبآرا كذلؾ لمهىفعة العاهة اضافة الِ  لهجمس التىظٓـ اٚعمِ اف ٓتقدـ بطمب

ض الهالؾ بارض  57اف الهادة  تسهح باستبداؿ قطعة اٚرض التْ بحاجة الِ استهٛكٍا بحٓث ٓتـ تعٓك
 اخرل بدؿ الدفع ىقدا 
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ٓاـ بعض الهكاقع هشاكؿ ق ٘ىٍاءهف خٛؿ ها سبؽ ٓرل الباحث اف ٌىاؾ بىكد فْ القاىكف تعطْ حمٚك جٓدة 
ا سكاء كاف ذلؾ  ٌر اٚثٓرة عمِ همكٓات خاصة كذلؾ بٍدؼ حهآة ٌذي الهكاقع كالحفاظ عمٍٓا كتطٓك
باٚستهٛؾ اك بالتبدٓؿ اٚ اف ٌذا القاىكف آضا قدٓـ جدا كبحاجة الِ هراجعة كتجدٓد كها اىً لـ ٓتـ اٌٚتهاـ 

 .هف خٛلً بالهكاقع اٚثٓرة

 1953( لسنة 2الك رقم )قانون االستم 4.1.1.4

ك قاىكف اٚستهٛؾ ٓكضح الٓة كخطكات كشركط اٚستهٛؾ كلـ ٓتـ اٚشارة الِ اٚستهٛؾ بٍدؼ الحفاظ  ٌك
عمِ اٚثار كالهكاقع اٚثٓرة عمها اىً تـ اٚشارة الِ اسباب اخرل لٛستهٛؾ اٚ اىً ٚ ٓكجد ها ٓهىع ذلؾ 

 ابدا 

ؾ ٌك طٓرقة قاىكىٓة تساٌـ فْ آجاد الحمكؿ لمحفاظ عمِ الهكاقع اٚثٓرة كرام الباحث ٌىا اف قاىكف اٚستهٛ
الهباىْ العسكٓرة كهباىْ الخدهات ٚك ٓتـ فْ العادة  ءٚ ىشااٚ اىً ٓتـ فْ العادة تطبٓؽ قاىكف اٚستهٛؾ 

 تطبٓؽ ٌذا القاىكف ٚستهٛؾ اراضْ عمٍٓا هكاقع اثٓرة 

ذا ها تـ فْ هدٓىة آرحا كهثاؿ ف هبىِ جاهعة  ءٚ ىشاقدتـ استهٛؾ هساحات كبٓرة جدا هف اٚراضْ ٌك
اٚستقٛؿ كالهباىْ التابعة لٍا هف الهسجد كالهسرح كغٓري اضافة الِ اٚستهٛؾ لبىاء خزاىات هٓاي باٚضافة 

ري ب لتأٌٓمًاخرل اٚ اىً لـ ٓتـ اٚستهٛؾ هف اجؿ حهآة هكقع اثرم اك  ٖسبابالِ اٚستهٛؾ  الرغـ كتطٓك
ـ الِ التخٓرب ك راضْ ذات همكٓة خاصة كتتعرض كؿ ٓهف كجكد هكاقع اثٓرة هٍهة جدا فْ الهدٓىة تقع فْ ا

 .كالسرقة كاٌٚهاؿ

 1966( لسنة 51قانون االثار رقم ) 5.1.1.4

تـ فًٓ تعٓرؼ اٚثار كتحدٓد همكٓة اٚثا ك قاىكف اردىْ لحهآة اٚثار ٓك ك قاىكف خاص بحهآة اٚثار ٌك ر ٌك
( 7ففْ الهادة ) بأثاركقد تـ فْ ٌذا القاىكف التكضٓح اف هالؾ الهكقع اٚثرم ٚ ٓهمؾ التصرؼ  .كادارتٍا

ٚ تكسب صاحبٍا حؽ التصرؼ بأثار الهكجكدة عمِ سطحٍا أك فْ ىقطة )ب( تذكر اف همكٓة اٚرض 
 باطىٍا ٚك تخكلً حؽ التىقٓب عف أثار إٚ إذا حصؿ عمِ تصٓرح بذلؾ. 
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هف القاىكف بىد )ب(اىً ٚ ٓجكز اف ٓجرم عهمٓات حفر أك ٓىشئ بىاء أك ٓغرس  10كها تكضح الهادة 
ا هف اٖعهاؿ فْ اٖبىٓة كالهكاقع اٖثٓرة  أشجاران أك ٓفتح هقالع أك ٓقكـ بعهمٓات رم أك إحراؽ كمس أك ىحٌك

ا أك ٓضع فٍٓا أتربة أك قاذكرات أك ٓجعؿ هىٍا هقبرة أبىٓة أك جدراىان تتجاكز عمِ أثر أك  ـٓأك ٓق، أك بجكاٌر
 تٛصقً.

( تكضح اىً ههكف أف ٓتفؽ هع صاحب ذلؾ البىاء أك الهكقع عمِ حفظً كتفقدي كصٓاىتً 11كفْ الهادة )
جكز أف ٓخصص لً هبمغان لمقٓاـ بأٓة عهمٓات ترهٓـ كصٓاىة ٓراٌا ضركٓرة.   ٓك

بعد دفع ، هٛؾ اٖراضْ عىد تعذر البٓع أك ا٘ٓجاراك أف ٓتـ استهٛؾ الهكقع كفاقان ٖحكاـ قاىكف است
ض عادؿ   تعٓك

بالرغـ هف ذلؾ .ترل الباحثة اف قاىكف اٚثار فًٓ العدٓد هف البىكد التْ تساٌـ فْ الحفاظ عمِ الهكاقع اٚثٓرة
 لـ ٓتـ تطبٓؽ ذلؾ اك اضافتً فْ القكاىٓف اٚخرل فىجد هثٛ اف قاىكف اٚثار ٓضع شركط عمِ الهباىْ
القٓربة هف الهكقع اٚثرم ككذلؾ بالىسبة لمجدراف الهجاكرة بحٓث ٚ تتعدل اٚرتفاع الذم ٓؤثر عمِ الهكقع 

ٚ ٓتطرؽ ابدا لذلؾ  لٙىشاءاتاٚثرم اٚ اف ىظاـ اٚبىٓة كالترخٓص كالذم بىاء عمًٓ تصدر رخص البىاء 
ـ ٓتـ تكضٓح الٓة التعاهؿ هع هالؾ الهكقع أم اف ٌذي التكصٓات كالشركط هكجكدة عمِ الكرؽ فقط كها اىً  ل

 .اٚثرم كالقكاىٓف التْ تمزهً لمتعاكف حٓث ٓرل الباحث اف قاىكف اٚثار ٓىقصً الٓات التطبٓؽ

 ممخص تحميل القوانين 

 هف خٛؿ هراجعة القكاىٓف كاٚىظهة السابقة ترل الباحثة اىٍا 

ر حٓث ا - ا هف قكاىٓف قدٓهة جدا كبحاجة الِ تجدٓد كتطٓك ىٍا ٚ تراعْ التطكر العهراىْ كالتكىكلكجْ كغٌٓر
ْ بحاجة الِ هراجعة القكاىٓف التْ تؤثر عمِ الهكاقع اٚثٓرة جهٓعٍا بحٓث تتكافؽ هعا كتساٌـ  التغٓرات ٌك

ا ٌر  .هجتهعة فْ الحفاظ عمِ السٓاحة اٚثٓرة كالهكاقع اٚثٓرة كالعهؿ عمِ تطٓك

تـ اٌٚتهاـ فْ قطاعات اخرل غٓر  هعظـ القكاىٓف الهتبعة ٚ تراعْ - القٓهة الفٓٓزائٓة لمهكاقع اٚثٓرة ٓك
 اٚثار كىصٓب الهكاقع اٚثٓرة فٍٓا قمٓؿ جدا 
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اف بعض القكاىٓف السالفة الذكر تحدد بىكد هعٓىة جزء هىٍا لمحفاظ عمِ الهكاقع اٚثٓرة اٚ اىٍا  تفتقر الِ  -
 .اٚجراءات كالٓات التطبٓؽ

 ط والسياسات تحميل الخط2.4 

ههكف اف ٓتـ اٚطٛع عمِ السٓاسات العاهة لمدكلة عف طٓرؽ اٚطٛع عمِ قرارات هجمس الكزراء حٓث 
ٌذا باٚضافة الِ خطط التىهٓة كالخطط اٚستراتٓجٓة ، اىٍا تكضح اٌٚتهاهات كالهشآرع كالفعالٓات العاهة

ٓرع الهقترحة ٌذا باٚضافة الِ الهخططات الٍٓكمٓة كالتْ تختصر لىا رؤٓة الهدٓىة كالقطاعات الفاعمة كالهشا
ىا سٓتـ اٚطٛع عمِ ها تـ الحصكؿ  .كالتْ تعطْ التكجً العاـ كالتفصٓٛت ٚستخداهات اٚراضْ كغٓري ٌك

 .عمًٓ هف جهٓع ٌذي الهكاضٓع كتحمٓمٍا

الفترة المعمن  وىي 2017-2010من خالل االطالع والمراجعة لقرارات مجمس الوزراء في الفترة  1.2.4
 .عنيا كقرارات منشورة

قرار تخصٓص اراضْ حككهٓة كذلؾ لعدة استخداهات هىٍا لمدفاع الهدىْ كلهدارس  16كجد اكثر هف 
كقرار تخصٓص هبالغ هف الهاؿ لدعـ هشآرع اٚ اىً ، كلعهؿ خزاف هٓاي كغٓري باٚضافة الِ قرارات استهٛؾ

لدعـ هشآرع لمسٓاحة اٚثٓرة اك أم دعـ لهشارع حفاظ كها اىً لـ ٓتـ  لـ ٓتـ آجاد طكاؿ ٌذي الفترة أم قرار
آجاد طكاؿ ٌذي الفترة أم قرار ٚستهٛؾ اراضْ هكاقع اثٓرة ٚك حتِ تخصٓص آة ارض حككهٓة فْ 

 الهدٓىة لدعـ السٓاحة اٚثٓرة 

سكاء هشآرع هقترحة اضافة الِ اىً لـ ٓتـ اصدار أم قرار بخصكص أم شْء ٓتعمؽ بالسٓاحة اٚثٓرة 
ر اك اقتراحات اك آة دراسات حتِ اف ذلؾ غٓر هكجكد طكاؿ ٌذي الفترة سكاء لهحافظة آرحا اك  لمتطٓك

ا هف الهحافظات كالقرارات الكحٓدة التْ صدرت طكاؿ ٌذي الفترة لٍا عٛقة  كاٚثار ٌْ قرار  بالسٓاحةلغٌٓر
لجىة لهتابعة هشركع آرحا عشرة اٚؼ عاـ كقرار لمهصادقة  لترقٓة هكظفٓف فْ السٓاحة كاٚثار كقرار بتشكٓؿ

 ْ  عمِ اتفاقٓات هكقعة هع كزارة السٓاحة كاٚثار ٌك

تفاٌـ هع آطالٓا لتعٓزز التعاكف الهشترؾ  الثقافْ كهذكرةاتفاقٓة هع الٓكىسكك فْ هجاؿ الحفاظ عمِ التراث 
مٓة بخصكص دعـ كتبادؿ تفاٌـ ه الثقافْ كهذكرةفْ هجاؿ اٚثار كادارة التراث  ع كزارة السٓاحة الفىزٓك
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ؽ  ج كهشركعالهعمكهات فْ هجاؿ التسٓك تىهٓة السٓاحة الهستداهة فْ فمسطٓف بدعـ هف الككالة  كالترٓك
 الٓاباىٓة لمتعاكف الدكلْ 

ككىتٓجة لهراجعة قرارات هجمس الكزراء لفترة تٓزد عف ستة سىكات ترل الباحثة اف ٌىاؾ تقصٓر فْ جاىب 
ج كذلؾ عمِ هستكل فمسطٓف بشكؿ عاـ  ر اك الترٓك السٓاحة اٚثٓرة كالتآرخٓة هف حٓث الحهآة اك التطٓك

كبىاء عمِ ىتٓجة الهراجعة التْ تهت لقرارات هجمس الكزراء عمِ  .كعمِ هستكل هدٓىة آرحا بشكؿ خاص
د أم طمب اك قرار بالقبكؿ اك هدار اكثر هف ستة سىكات ىرل التقصٓر الكبٓر هف كزارة السٓاحة حٓث ٚ ٓكج

اثرم. هكقع  تأٌٓؿهكقع اك ام قرار بخصكص  لتأٌٓؿالرفض بخصكص طمب استهٛؾ اك طمب دعـ هادم 
اف ٌذي الىتٓجة تظٍر ضعؼ اٌٚتهاـ بقطاع ٓعتبر هف اٌـ القطاعات فْ فمسطٓف اف لـ ٓكف اٌٚـ لها  اكه

ة حٓث اف التآرخ ٓتغىِ بها فٍٓا هف قصص كحضارات لٍذي اٚرض )هدٓىة آرحا( هف اٌهٓة تآرخٓة كدٓىٓ
 .كاثار تعكد الِ بدآات ىشكء التجهعات السكاىٓة

 2022-2017 لألعوامجندة السياسة الوطنية كهف خٛؿ هراجعة ا 2.2.4

ر السٓاحة كالسٓاحة اٚثٓرة فقط كاف هف ضهف الىقاط ، ٚ ٓكجد اشارة كاضحة عف الخطة الهقترحة لتطٓك
ٌك ٓزادة هصادر اٚٓرادات الهحمٓة كجهعٍا كاعادة بىاء القطاعات اٚىتاجٓة هع التركٓز عمِ  الهقترحة

الزراعة كالصىاعة كالسٓاحة. اٚ اف ٌذي اٚجىدة تكضح هىٍج جدٓد هتكاهؿ فْ التخطٓط ٓقـك عمِ هبدأٓف 
عىْ التخطٓط ل مىتائج تحدٓد الىكاتج كالىتائج ٓعزز كؿ هىٍها اٚخر )التخطٓط لمىتائج كالتركٓز عمِ التىفٓذ (ٓك

ؿ الهتاح بدٚ هف كضع أٌداؼ أداء  هكف تقدٓهٍا فْ إطار التهٓك الهمهكسة التْ تدعـ السٓاسات الكطىٓة ٓك
طهكحة ٚ ٓهكف تحقٓقٍا. كالتركٓز عمِ التىفٓذ ٓعىْ إىشاء ىظاـ لرصد اٖداء ٓكفؿ تسمٓـ اٖصىاؼ 

 الكزاراتٚك ٓثقؿ كاٌؿ ، الهخططة فْ الكقت الهحدد

فاف كضع الخطط الهىطقٓة لمسٓاحة ، ٓجب اتباع ٌذي اٚجىدة فْ السٓاسات لكاهؿ الىكاحْ كلكاهؿ القطاعات
ر. ىر اٚثٓرة كهف ثـ هتابعة تىفٓذٌا ٓعتبر ٌك الخطكة الصحٓحة لمحهآة  الكطىٓة  لمسٓاسةاف اٚلٓة  لكالتطٓك

 .سات عمِ هستكل الهحافظات كالهدفٌْ الطٓرقة الصحٓحة كالتْ ٓجب اف تستىد عمٍٓا السٓا
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 2022-2017الستراتيجية السياحة واالثار اها بالىسبة  3.2.4

ساٌـ بىسبة  ْ " قطاع سٓاحْ هتطكر كقادر عمِ الهىافسة ٓك ة الهستقبمٓة لمسٓاحة كاٚثار ٌك كهف خٛؿ الرٓؤ

فعاؿ ة كهصاىة كهدارة بشكؿ عالٓة فْ الىاتج الهحمْ ا٘جهالْ كالحفاظ عمِ هكاقع التراث الثقافْ هحهٓ

ظٍر ر  ٓك  ٌىا اٌٚتهاـ بالهكاقع اٚثٓرة هف حٓث الحهآة كالتطٓك

ر هكاقع تراث هحهٓة كهصاىة بشكؿ فعاؿ  .كها اف الٍدؼ الثالث فْ اٌٚداؼ اٚستراتٓجٓة ٌك تطٓك

ر هكاقع تراث هحهٓة كهصاىة بشكؿ فعاؿ  ذي ٌْ السٓاسات الٍادفة الِ تطٓك  ٌك

 آة فعاؿ لهكاقع التراث الثقافْ.خمؽ ىظاـ حه .1
دارة هكاقع التراث الثقافْ بشكؿ فعاؿ. .2  ترهٓـ كا 
ر كتفعٓؿ قطاع التراث الثقافْ. .3  تطٓك

ر الهكاقع اٚثٓرة هىٍا :تغطٓة كقد تـ خٛؿ الخطة تحدٓد هجهك  عة هف الهشآرع التْ لٍا عٛقة بحهآة كتطٓك
ر ، هكاقع عمِ ٚئحة التراث العالهْ 6ج ادرا، هكاقع كاهاكف 70صٓاىة ، فسٓفساء قصر ٌشاـ ترهٓـ كتطٓك

 .هكقع سبسطٓة اضافة الِ اقرار قاىكف اٚثار كالتراث الثقافْ كاٚىظهة التابعة لً

كعىد الحدٓث بشكؿ خاص عف آرحا فىجد اف لٍا ىصٓب فْ ٌذي اٚستراتٓجٓة حٓث تـ البدء بالعهؿ عمِ 
كهشركع تغطٓة فسٓفساء قصر ٌشاـ كتعتبر ٌذي الخطكة ٌْ ، الهْادراج هدٓىة آرحا عمِ قائهة التراث الع

 اٌٚـ فْ تآرخ الهدٓىة اٚثٓرة 

 2016-2014تقييم خطة التنمية الوطنية   4.2.4

ٓرة كالتشغٓمٓة لقطاع التىهٓة اٚقتصادٓة كالتشغٓؿ ترل اف هجهكع  هف خٛؿ اٚطٛع عمِ الىفقات التطٓك
ر  15.7فقط  2016-2014 عكاـلٗلمسٓاحة  التشغٓمٓةالىفقات  ٓرة لىفس الفترة ٌْ  كالىفقاتهمكف دٚك التطٓك

ر عمها اف ٌذي القٓهة ٌْ فقط تساكم  12 هف القطاع اٚقتصادم بٓىها  الىفقات% هف ىسبة 4همٓكف دٚك
 % 12.8% كتكىكلكجٓا الهعمكهات 36.4ىفقات قطاع الزراعة 
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الِ اف الىسبة الهخصصة لٍذا القطاع هقارىة  ةا٘شار ىً تـ كهف خٛؿ الخطة كالحدٓث عف قطاع السٓاحة فا
  كتأٌٓمٍابالقطاعات اٚخرل قمٓمة كستككف هخصصة لترهٓـ الهكاقع السٓاحٓة كاٚثٓرة 

اف اعداد الهكاقع اٚثٓرة الهفتكحة لمٓزارة   عاـ كهف الىقاط التْ تمفت الىظر لٍا خٛؿ الخطة اىً ذكر فٍٓا 
 .هكقع  13  2016هكقع  كلعاـ  12  2015هكقع  كلعاـ 11  2014تٍداؼ  لعاـ هكاقع  اٚس 9  2013

 دليل التخطيط الفيزيائي   7.2.4

اعتبر الدلٓؿ الفٓٓزائْ حهآة البٓئة كالهصادر الطبٓعٓة كالهشٍد الطبٓعْ كالهكركث الثقافْ هف القضآا 
ٓرة  .كالتحدٓات الجٌك

ت كالتْ هف ضهىٍا هسؤكلٓة كزارة السٓاحة كاٚثار فْ الهشاركة فْ كها ٓحدد الدلٓؿ الفٓٓزائْ هٍاـ الهؤسسا
الهشآرع  السٓاحٓة التْ تػـ التخطٓط لٍا  .اعداد الهخطط الٍٓكمْ كالتْ تتحدد فْ تكفر الهعمكهات التالٓة: 

ٓة كتٍٓئة  كهقترحة. أىظهة كقكاىٓف لحها كهشآرع هىجزة تكالتراثٓة. دارساك هعمكهات حكؿ الهكاقع  التآرخٓة 
 الهىاطؽ التآرخٓة كاٖثٓرة.

كقد تـ خٛؿ ٌذا الدلٓؿ تحدٓد الخطكات لتقٓٓـ الهكركث الثقافْ كالتْ هف ضهىٍا الهكاقع اٚثٓرة كالتآرخٓة 
بحٓث ٓتـ الحصكؿ عمِ هخرجات عبارة عف خٓرطة لمبٓئة كالهكركث الثقافْ كهكجز كصفْ لمهشاكؿ 

ر فْ الهستقبؿ كذلؾ باٚعتهاد عمِ هصادر هعمكهات هف التخطٓط الرئٓسٓة كاٚهكاىات كاٌٚداؼ ل متطٓك
التىهكم اٚستراتٓجْ لمبمدٓات كخطط اقمٓهٓة ككزارة السٓاحة كسجؿ هركز ركاؽ كلجاف اٚعهار كٓزارات 

 هٓداىٓة 

 . كقد تـ الحدٓث عف الهشاكؿ التْ تكاجً الهكركث الثقافْ هف خراب كهخاطر تحدؽ بالهعالـ التآرخٓة

كبالتالْ تحدد اٚىعكاسات الهكاىٓة كخطكة ىٍائٓة فْ التحمٓؿ كتحدٓد اىكاع الهىاطؽ كهدخؿ لخطكات 
ْ الهىاطؽ التْ ٓجب كهظاٌر بٓئٓة خاصة  تـ تحدٓد الهكركث الثقافْ بثٛث هىاطؽ ٌك  التخطٓط الٛحقة ٓك

 .عٓىةاف الدلٓؿ الفٓٓزائْ اٌتـ بالهكركث الثقافْ كالهكاقع اٚثٓرة بىسبة ه

  



  37  
 

 ممخص تحميل السياسات

كترل الباحثة هف خٛؿ الخطط كالسٓاسات السابقة اف الخطط الجدٓدة التْ ٓتـ اعدادٌا لمسىكات القادهة 
ظٍر ذلؾ فْ التطمع الِ ٓزادة عدد الهكاقع اٚثٓرة  اتٍا ٓك اٌتهت بالهكركث الثقافْ كاعتبرتً هف اكلٓك

ا جزء هف التىهٓة اٚقتصادٓة كلكف ذلؾ غٓر كافْ حٓث اىً فْ الهكاقع اٚثٓرة كاعتباٌر كتأٌٓؿالهفتكحة 
اٚ اىً قد ٓككف ٌىاؾ ، هعظـ اٚحٓاف تككف ٌذي الخطط عمِ الكرؽ ٚك ٓتـ ترجهتٍا عمِ ارض الكاقع

 هبدأٓفخطكات آجابٓة هتكقعة كذلؾ اف السٓاسة الكطىٓة الجدٓدة كحسب اٚجىدة اٚخٓرة لٍا اعتهدت عمِ 
قد  فإىٍاالتركٓز عمِ التىفٓذ حٓث اىً اف تـ اعتهاد ٌذي اٚلٓة فْ جهٓع الخطط -2مىتائج كالتخطٓط ل– 1

اٚ اىً ٚ ٓزاؿ ٌىاؾ  .تككف الطٓرؽ اٚكلِ لٛرتقاء الِ الهستكل الهطمكب فْ التقدـ بعهمٓات التخطٓط
ؿ الخارجْ كالتْ ٓجب اف لٍا. ٓتـ آجاد حمكؿ  بعض العكائؽ اٚخرل كالتْ تتهثؿ فْ اٚعتهاد عمِ التهٓك

اىً هطمكب العهؿ عمِ اف ٓتـ العهؿ عمِ الهكارد التآرخٓة كاٚثٓرة اضافة الِ اىٍا تحكْ قصص  اكه
ا هكرد اقتصادم ههكف اٚستفادة هىً هع   التأكٓدكتآرخ العصكر الهاضٓة كتهثؿ الٍكٓة الفمسطٓىٓة كاعتباٌر

 .عمِ اٌهٓة الحفاظ عمٍٓا طبعا

ستكهاؿ اثر التخطٓط العهراىْ عمِ الهكاقع اٚثٓرة تـ دراسة الهخطط الكطىْ ططات تحميل المخ  3.4 ٚك
الهكاىْ عمِ الهستكل الكطىْ باٚضافة الِ دراسة الهخططات الٍٓكمٓة لهىطقة الدراسة كالخارطة السٓاحٓة 

 كسٓتـ ٌىا التكضٓح بالخرائط 

 المخطط الوطني المكاني  1.3.4

الهخطط الكطىْ الهكاىْ اٖكؿ لٓشكؿ أساسا لمتىهٓة الهستداهة كالهدركسة  بادرت الحككهة إلِ إعداد
كهف خٛؿ دراسة  هراجعة ٌذا .كبهشاركة كافة اٖطراؼ ذات الصمة هف القطاع العاـ كالخاص كاٌٖمْ

هف ٌذي اٚحكاـ بتحدٓد الهكاقع  9فْ الهخطط الكطىْ الهكاىْ فْ البىد رقـ  الهخطط كجدت الباحثة اىً
ثٓرة عمِ هخطط الحهآة عمِ شكؿ ىقاط كتخضع اجراءات الترخٓص فْ اٚراضْ التْ تقع فٍٓا الِ اٚ

هىع آة تعدٓٛت عمِ الهكاقع اٚثٓرة الهحٓطة  قاىكف اٚثار بحٓث ٓهىع ازالة اك تغٓٓر عمِ الهكاقع اٚثٓرة ٓك
 ككذلؾ تخضع جهٓع اٚعهاؿ اٚىشائٓة لهكافقة اٚثار 
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هٓع الىقاط كاٚحكاـ السابقة تعتبر حهآة لمهكاقع اٚثٓرة كلكف اذا تـ هتابعة تىفٓذ ٌذي ترل الباحثة اف ج
 اٚحكاـ كتطبٓقٍا بحٓث ٚ تككف عمِ الكرؽ فقط 

كها اف حهآة الهىطقة التْ عمٍٓا الهكقع اٚثرم ٚ ٓكفْ لحهآة الهكاقع اٚثٓرة حٓث اىىا بحاجة الِ حهآة 
 .ٚثرم ككضع القكاىٓف كالشركط التىظٓهٓة الخاصة ٚستخداهٍاالهىطقة الهحٓطة لمهكقع ا

كاذا تـ اٚطٛع عمِ جزئٓة آرحا فْ الهخطط الكطىْ الهكاىْ ىٛحظ اف عدد الهكاقع اٚثٓرة كهكاقعٍا غٓر 
دقٓقة كغٓر صحٓحة فْ بعض اٚحٓاف حٓث اىٍا ٚ تىطبؽ هع الهكاقع اٚثٓرة فْ الهخططات التْ تـ 

السٓاحة كاٚثار هها ٓىتج لدٓىا هعمكهات غٓر صحٓحة فْ هخطط الحهآة الكطىْ الهكاىْ  ك تحدٓدٌا هف 
ىهاذج عمِ ذلؾ ترل هكقع تؿ العٓرس اٚثرم هحدد فْ هكقع غٓر صحٓح باٚضافة الِ اف شجرة زكا لـ 

كالهخطط ٓتـ اعطائٍا هكقع اثرم فْ الهخطط الهكاىْ عمها اىٍا هحددة هكقع اثرم فْ هخططات اٚثار 
 الٍٓكمْ 
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 الفصل الخامس

________________________________________________________                                                

 تحميل وتقييم واقع السياحة التراثية في فمسطين واليات تطويرىا

 تمييد :

الفاعمٓف فْ التخطٓط العهراىْ عمِ اسئمة تـ تكجٍٍٓا لٍـ ضهف  ٘جاباتٓتككف ٌذا الفصؿ هف تحمٓؿ 

هف هخططٓف كاصحاب قرار كهالكٓف اراضْ عمٍٓا هكاقع اثٓرة  باٚضافة الِ اثٓرٓف لباحثة ، هع اهقابٛت 

. كهف خٛؿ ٌذي اٚجابات كتحمٓمٍا كهقارىتٍا هعا كذلؾ لتقٓٓـ كاقع السٓاحة التراثٓة كالبحث عف الٓات 

ا ٌر ط لربطٍا هع الىتائج فْ حٓث اىً هف خٛؿ ٌذا الفصؿ ٓتـ اتخاذ اراء الفاعمٓف فْ عهمٓة التخطٓ . تطٓك

 الفصكؿ اٚخرل لمكصكؿ الِ الٍدؼ الهىشكد هف ٌذي الدراسة .

تقييى انىاقع انحاني نهسياحة انتراثية ين حيث انًشاكم وانتحذيات ويقترحات انحًاية 

 : وانتطىير ودور انتخطيظ انعًراني بحسب وجهات اننظر انًختهفة

 ية المواقع االثرية :توجيات المخططين العمرانيين نحو حما  1.5

هؤسسات  اءو عهمٓة التخطٓط العهراىْ َبىفإ، ىظرٓات َأدبٓات التخطٓط الحضرّ َالعهراىْ ءفْ ضَ

استقرار سٓاسْ َإدارّ تهكو الدَلة هو َضع رؤُ َتصَرات هستقبمٓة لمحٓز ؿ التخطٓط فْ ظ

ط باستخدان الهَارد الهتاحة بالتَازّ هع تكَٓو هؤسسات َأجٍزة إدارٓة ٘دارة عهمٓة التخطٓ، الهكاىْ

 (.   2005، عبد الحهٓدالهىشَدة)لتحقٓؽ اٌٚداؼ كالغآات 
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دور التخطيط العمراني من وجية نظر المخططين   1.1.5  

هف خٛؿ اٚستفسار هف الهخططٓف حكؿ رأٍٓـ فْ دكر جٍاز التخطٓط العهراىْ الفمسطٓىْ بشكؿ عاـ فْ 

ر الهكاقع اٖثٓرة كت ىكعت اٚجابات حٓث اف ٌىاؾ تىكع فْ الهخططٓف الذم تـ هقابمتٍـ اك حهآة كتطٓك

استقباؿ اجاباتٍـ حٓث تـ الحدٓث هف قبؿ هخططٓف اكادٓهٓٓف عف  اف دكر التخطٓط العهراىْ هحدكد كربها 

كف بقدرات  غائب فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة كاضاؼ اف ٌذا الدكر فاعؿ فْ الهدف الرئٓسٓة حٓث اف دكري هٌر

كها اشار غٓري هف الهخططٓف عمِ اٌهٓة القكاىٓف  لٍٓئات الهحمٓة كاهتٛكٍا السٓاسات كالٓات تىفٓذ اٚحكاـ.ا

كاشار بعضٍـ  . كاٚىظهة التْ تعىِ بالحفاظ عمِ الهكاقع اٚثٓرة كعف اٌهٓة اضافة قكاىٓف لتفعٓؿ الحفاظ

اضاؼ بعض الهخططٓف هف خارج البٛد لضركرة تحدٓد الهكاقع اٚثٓرة كتصىٓفٍا هف حٓث اٌٚهٓة كها 

كههف عهؿ كهخطط فْ بعض الهدف الفمسطٓىٓة اف الىظاـ الذم ٓقـك عمًٓ التخطٓط العهراىْ الفمسطٓىْ 

كالدلٓؿ الفٓٓزائْ الذم ٓضع الخطكات كهراحؿ عهمٓة التخطٓط ٓذكر بشكؿ ٌاهشْ كٓفٓة التعاهؿ هع التراث 

ٓط العهراىْ دكر فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة هف خٛؿ الهخططات كاشار الغٓر اف لمتخط . اٚثرم لمبٛد

الٍٓكمٓة ككاف ٌذا رام التخطٓط فْ كزارة الحكـ الهحمْ عمها اف رام الهخططٓف فْ القطاع الخاص اىً تـ 

 .تكفٓر اٚدكات الخاصة بتكفٓر الحهآة بالرغـ هف عدـ تفعٓمٍا فْ بعض اٚهاكف هع غٓاب الهعآٓر الٛزهة

ار احد الهخططٓف اف حهآة الهكاقع اٚثٓرة تتطمب اٚلتزاـ بها كرد فْ الهخطط الهكاىْ كحهآة الهكارد كاش

 .الطبٓعٓة كها تحددي السٓاحة كاٚثار

رل الباحث ٌىا اىً ٚ ٓكجد تقاطعات كاضحة بٓف رام الهخططٓف كلكىٍا تكهؿ بعضٍا فالتخطٓط العهراىْ  ٓك

تساٌـ فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة كذلؾ بتحدٓدٌا عمِ الهخطط الٍٓكمْ ك الفاعؿ ٌك هف اٌـ الطرؽ التْ 

تىفٓذ القكاىٓف كاٚىظهة الفاعمة كالتْ تحافظ عمِ الهكاقع اٚثٓرة كتحهٍٓا كتتكفر اٚىظهة كالهىاٌج الخاصة 
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ؿ الهطمكب اضافة بالتخطٓط العهراىْ كدلٓؿ التخطٓط الفٓٓزائْ اٚ اىٍا ٚ تراعْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة بالشك

الِ ضركرة كجكد الهعآٓر الٛزهة لمحهآة كهف ثـ تحدٓد القكاىٓف كاٚىظهة التْ تضهف تطبٓقٍا كذلؾ عف 

 .طٓرؽ التعاكف بٓف الهؤسسات كالٍٓئات الهحمٓة كتحدٓد الصٛحٓات كالهسؤكلٓات

 دور السياسات في حماية وتطوير المواقع االثرية   2.1.5

ر كعىد سؤاؿ الهخططٓ ف بخصكص سٓاسات التخطٓط العهراىْ فْ فمسطٓف اف كاىت تراعْ حهآة كتطٓك

رام الهخططٓف كاف الرد باف سٓاسات  بعاهة. حسالهكاقع اٚثٓرة سكاء كاىت فْ ههتمكات خاصة اك 

ر الهكاقع اٚثٓرة كلكف الهشكمة فْ التطبٓؽ كذلؾ بسبب غٓاب  التخطٓط تراعْ الِ حد ها حهآة كتطٓك

اكد احد الهخططٓف عمِ اٌهٓة دكر  االفمسطٓىٓة. كهلتطبٓؽ باٚضافة الِ غٓاب القكاىٓف كالتشٓرعات الٓات ا

ؾ اىً ٚ كاشار البعض الِ هشكمة عدـ تصىٓؼ الهكاقع اٚثٓرة كذل .سٓاسات  التخطٓط العهراىْ الفمسطٓىٓة

اٚثٓرة فقط ٓحدد الهكقع باىً هكقع  حسب اٌٚهٓة التآرخٓة اك الدٓىٓة اك اٌٚهٓة اءٓكجد تصىٓؼ لمهكاقع سك 

اثرم، كها اشار احد الهخططٓف فْ القطاع الخاص اف السٓاسات تحهْ كتحدد الهكقع اٚثرم فقط دكف 

اٌٚتهاـ بها ٓحٓطً هف هىاظر اك هىطقة عازلة لحهآتً كاشار البعض اف اجراءات اٚستهٛؾ كاضحة فْ 

 الهشكمة فْ التطبٓؽ.حاؿ اف الهكقع هكجكد عمِ همكٓة خاصة لكف 

ىرل ٌىا بعض التكافؽ فْ اجابات الهخططٓف هع التىكع فْ اٚجابات كلكف ىستىتج هف اٚجابات اف 

تساٌـ الِ حد ها فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة كذلؾ بكجكد قكاىٓف كاىظهة تهىع الهساس  الفمسطٓىٓة تالسٓاسا

كجكدة ٌىا ٌْ الٓات التطبٓؽ كضعؼ القكاىٓف التْ بٍذي الهكاقع كتحدد اٚجراءات لذلؾ كلكف الهشكمة اله

ر اضافة الِ هشكمة عدـ كجكد التصىٓؼ لٍذي الهكاقع لتسٍٓؿ  عدـ كجكد  فحهآتٍا. إبحاجة الِ تطٓك

تصىٓؼ لمهكاقع اٚثٓرة تٓزد هف العبء عمِ عاتؽ الدكلة حٓث ٓتـ تصىٓؼ أم هكقع اثرم دكف اٌٚتهاـ الِ 
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ً الهكقع هف اثار كالذم بدكرة ٓٓزد هساحة اٚراضْ الهصىفة اثرم هها ٓؤدم الِ اٌهٓتً التآرخٓة اك ها ٓ حٓك

حرهاف العدٓد هف اٚشخاص هف اٚستفادة هف همكٓاتٍـ هف اٚراضْ كهف جٍة اخرل تٓزد هساحة اٚراضْ 

 .اٚراضْ التْ ٓطمب هف الدكلة استهٛكٍا فْ كثٓر هف اٚحٓاف لمحفاظ عمِ ٌذي الهكاقع

اضافة لها سبؽ اف الٓات التعاكف بٓف الهؤسسات كتكٓزع الهسؤكلٓات كالهٍاـ قد تككف  هف  رل الباحثةكتكها 

اٌـ الىقاط التْ تساٌـ فْ تىظٓـ عهمٓة الحهآة حٓث اف تحهٓؿ هسؤكلٓة الحهآة لمسٓاحة كاٚثار كحدٌا 

كهف ، درات الهادٓة كالبشٓرة الهطمكبةٓثقؿ كاٌمٍا ٌذا باٚضافة الِ عدـ كجكد اٚلٓات كاٚدكات كالهكاد كالق

 .الهٍـ اف ٓتـ تكٓزع الهسؤكلٓات كتحدٓدٌا كاضافتٍا الِ السٓاسات بشكؿ كاضح

 من وجية نظر المخططين  ةالفمسطينيدور قوانين التنظيم  3.1.5

ؿ تراعْ ر كحهآة الهكاقع اٚثٓرة تـ اٚشارة الِ  اى كبخصكص قكاىٓف التىظٓـ الفمسطٓىٓة ٌك ً  بشكؿ تطٓك

ر الهكاقع اٖثٓرة فْ أراضْ الههتمكات العاهة أكثر هف الخاصة. كذلؾ  عاـ ٌذي القكاىٓف تراعْ حهآة كتطٓك

ر الهكاقع اٖثٓرة ر كتحدٓث بها ٓخص حهآة كتطٓك كها اكد هخطط  . هعظـ قكاىٓف التىظٓـ بحاجة إلِ تطٓك

عهمٓة اٚستخداـ لٍذي اٚراضْ كاٚراضْ  اخر عمِ اٌهٓة كضع قكاىٓف لحهآة الهكاقع اٚثٓرة هع ضبط

رل بعض الهخططٓف اف  الِ الهكاقع اٚثٓرة كتحدٓدٌا قد ٓتسبب فْ تكجًٓ اٚىظار الٍٓا  ا٘شارةالهحٓطة ٓك

كالتعدم عمٍٓا لمحصكؿ عمِ الهكاسب الهادٓة اضافة الِ هٛحظات بعض الهخططٓف كالتْ تشٓر الِ عدـ 

لمهكاقع اٚثٓرة كاىها ٓقتصر اٚهر عمِ ها ٓرد فْ الهخططات الٍٓكمٓة هف  هراعاة قاىكف التىظٓـ كالبىاء

ا  .احكاـ خاصة ىرل ٌىا اٚجهاع عمِ اٌهٓة كجكد القكاىٓف لحهآة الهكاقع اٚثٓرة كاٚجهاع عمِ عدـ تكفٌر

 .اٚثٓرة بحاجة الِ قكاىٓف جدٓدة اك هعدلة  تحهْ الهكاقع فإىىابالشكؿ الكافْ كاىا هع رأم الهخططٓف  
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تعتبر القكاىٓف ٌْ ىقطة البدآة لحهآة الهكاقع اٚثٓرة كالتْ تـ اٚجهاع باىٍا هكجكدة كلكىٍا غٓر كافٓة 

ر   لتتىاسب هع هتطمبات الحهآة كبحاجة الِ تجدٓد كتعدٓؿ كتطٓك

 دور المخططات الييكمية من وجية نظر المخططين في حماية وتطوير المواقع االثرية  4.1.5

ر الهكاقع اٚثٓرة. اشار الهخططٓف اىً بشكؿ عاـ  كحكؿ ا فْ حهآة كتطٓك الهخططات الٍٓكمٓة كدكٌر

ر الهكاقع اٚثٓرة فْ أراضْ الههتمكات العاهة كبشكؿ أقؿ فْ  الهخططات الٍٓكمٓة تراعْ حهآة كتطٓك

خضاع عهمٓة التطكٓر كالحهآة ف ٍٓا ٖحكاـ خاصة الههتمكات الخاصة هف خٛؿ تحدٓد البمدات القدٓهة كا 

عمِ اف ٌذي الهخططات لـ ترقِ إلِ الهستكل الهطمكب فٓها ٓخص  ااكدك كها ، تختمؼ عف باقْ الهىاطؽ

ا هف قبؿ الٍٓئات  ٌر عكد ذلؾ الِ قمة الكعْ كاٌٚتهاـ بالهكاقع اٖثٓرة كحهآتٍا كتطٓك الهكاقع اٖثٓرة ٓك

آلٓات التىفٓذ كالهتابعة هف قبؿ الجٍات ذات العٛقة  الهحمٓة ككذلؾ السكاف أك الهالكٓف باٚضافة الِ غٓاب

كزارة السٓاحة كأثار. اٚ اف احد الهخططٓف اشار الِ اف الهخطط ، كزارة الحكـ الهحمْ، )الٍٓئات الهحمٓة

الٍٓكمْ الذم ٓتـ اعدادي بالعادة فْ الٍٓئات الهحمٓة الفمسطٓىٓة فقط ٓحدد الهكاقع اٚثٓرة دكف اعداد هخطط 

ر اضافعْ حهآة هحٓط ٌذي الهكاقع اك اف ٓكفر الهخٓرا الِ ىقطة هٍهة تـ  ةطط الخطة الهستقبمٓة لتطٓك

ْ عدـ كجكد تحدٓد لمهكاقع اٚثٓرة فترل اف جهٓع الهكاقع اٚثٓرة لٍا ىفس التصىٓؼ بلٍا سا ا٘شارة قا ٌك

ك تصىٓؼ اثار دكف تهٓٓز اك تحدٓد   .خٓة لٍذي الهكاقعالتآر لٌٗهٓةعمِ الهخطط الٍٓكمْ ٌك

اجهع الهخططٓف باف الهخططات الٍٓكمٓة تراعْ الهكاقع اٚثٓرة الِ حد ها كلكىٍا حسب رام د.عمْ عبد 

باٚضافة الِ ضعؼ كغٓاب ، الحهٓد تعاىْ هف صعكبة التىفٓذ كذلؾ لقمة الكعْ بالهكاقع اٚثٓرة كاٌهٓتٍا

ضاؼ الهخطط الذم عهؿ عمِ هخطط آرحا الٍٓكمْ الٓات التىفٓذ كالهتابعة هف قبؿ الجٍات الهسؤكلة كا

ك هخطط آطالْ اىً لـ ٓكف ٓعمـ كلـ ٓجد القٓكد التْ ٓجب العهؿ عمٍٓا فْ التعاهؿ هع الهكاقع اٚثٓرة اك  ٌك
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الهىاطؽ الهحٓطة كاىً تـ اٚجتٍاد فْ تحدٓد ٌذي القٓكد لهحاكلة حهآة الهكاقع اٚثٓرة عف طٓرؽ تىظٓـ 

لمهىاطؽ اٚثٓرة كالهحٓطة كقد اجهع هخططٓف كزارة الحكـ الهحمْ اف الهخططات الٍٓكمٓة  استخداـ اٚراضْ

ٌْ هف اٌـ الكسائؿ لحهآة الهكاقع اٚثٓرة كذلؾ بالتىسٓؽ هع كزارة السٓاحة كاٚثار لكضع القٓكد الخاصة 

 .بٍا كبالهىطقة الهحٓطة 

ِ حد ها الهكاقع اٚثٓرة اٚ اىٍا بحاجة الِ تفاصٓؿ ٓتكافؽ الباحث بالرام باف الهخططات الٍٓكمٓة تراعْ ال

اضافٓة كتصىٓؼ ٌذي الهكاقع ك تحدٓد اٌهٓة ٌذي الهكاقع كبالتالْ ٓتـ دراسة الهكاقع الهحٓطة بٍا فْ 

الهخططات كؿ حسب اٌهٓتً كها ٓحتاج هف خصكصٓة اك تحدٓد استخداـ هعٓف هجاكر لً قد ٓكثر سمبا اك 

ذلؾ  فٚ ٓكك اف تحدٓد الهكقع اٚثرم عمِ الهخطط كتحدٓد هىطقة حهآة حكلً قد آجابا عمِ الهكقع كها 

لكحٓد الذم ٓساٌـ بً الهخطط الٍٓكمْ فدراسة الهسارات الهؤدٓة لٍذي الهكاقع هع اهكاىٓة ربط عدة ا الجزءٌك 

ؿ هف خٛ هكاقع اثٓرة فْ الهىطقة هعا بهسارات سٓاحٓة قد ٓككف هف الىقاط التْ ههكف الحصكؿ عمٍٓا

ساٌـ بطٓرقة غٓر هباشرة عمِ ازدٌار السٓاحة فْ الهىطقة لكجكد التخطٓط تالهخططات الٍٓكمٓة كالتْ 

السمٓـ كذلؾ ٓتعارض هع رام احد الهخططٓف الذم اشار الِ اف الهخطط الٍٓكمْ ٌك طٓرقة لحهآة الهكاقع 

ة اك هتخصصة  ا ٓككف عف طٓرؽ خطط تىهٓك ٌر ارل اف اعداد هخطط ٌٓكمْ  فإىىْاٚثٓرة كاف تطٓك

اٚثٓرة حسب اٌٚهٓة هع اضافة التجاىس باٚستخداـ كربط الهكاقع اٚثٓرة هعا  الهكاقعهدركس ٓراعْ 

ر الهدٓىة اٚك كلمهكاقع اٚثٓرة ٚحقا  كها اىً طٓرقة  ،بطٓرقة خٛقة قد ٓساٌـ بشكؿ كبٓر آضا فْ تطٓك

ج لٍا آضا  د هخطط ٌٓكمْ ٓرتقْ الِ الهستكل الهطمكب هف التخطٓط كحسب رام الباحث فاف اعدالمترٓك

حٓث اف اعداد ٌذي الهخططات ٚ ٓقتصر عمِ الهخططٓف كاىها ٓتعداي الِ ، السٍؿ  باٖهرالسمٓـ لٓس 

كجكد قكاىٓف تتدخؿ فْ اعدادي كالتْ هىٍا اجراءات الهصادقة هف المجىة الهحمٓة كالتْ تتككف بالعادة هف 
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اضافة الِ اعٛف الهخططات لٛعتراض هها ، رة بالتخطٓط بدٍٓـ الخاك لٓس لاشخاص غٓر هٍىدسٓف 

ٓؤدم الِ اجراء العدٓد هف التعدٓٛت التْ تتعارض هع التخطٓط السمٓـ لمهصالح الخاصة لمهكاطىٓف كالتْ 

ذٓة اضافة الِ ضعؼ القدرات الهادٓة كالتىفٓ، فْ كثٓر هف اٚحٓاف ٓتعاطؼ هعٍـ اعضاء المجىة الهحمٓة 

 .لمٍٓئات الهحمٓة كالتْ تتهثؿ فْ عدـ القدرة عمِ استهٛؾ اٚراضْ لمحفاظ عمِ الهكاقع اٚثٓرة كهحٓطٍا

 دور الخطط االستراتيجية في حماية وتطوير المواقع االثرية من وجية نظر المخططين 5.1.5

لهكاقع اٚثٓرة اجهعكا بعدـ اها بالىسبة لرام الهخططٓف فْ دكر الخطط اٚستراتٓجٓة كهدل اٌٚتهاـ بٍا با

ر الهكاقع اٚثٓرة حٓث اف الخطط  ا فْ حهآة كتطٓك الرضِ عف الخطط اٚستراتٓجٓة هف حٓث دكٌر

اٚستراتٓجٓة لمهؤسسات كالٍٓئات الهحمٓة تتركز عمِ البىٓة التحتٓة كالخدهات كلـ ترقِ بعد الِ هستكل 

 اٌٚتهاـ بالهكاقع اٚثٓرة 

الِ عدـ اٌٚتهاـ الكافْ بحهآة ٌذي الهكاقع ضهف الخطط اٚستراتٓجٓة فاىً ٓتـ  كاعتقد ٌىا اىً اضافة

ؿ الخارجْ كتصبح صعبة التحقٓؽ اضافة الِ اىىا  اٚعتهاد آضا بالىسبة اٚكبر فْ ٌذي الخطط عمِ التهٓك

ف كها ا .كلٓس اٚقمٓهْ كالذم ٓساٌـ فْ ضعؼ كفشؿ تطبٓؽ ٌذي الخطط الهحمْىعاىْ هف التخطٓط 

ا بحاجة الالىظرة الضٓقة لمفائدة الهادٓة لمهكاقع ا ا هصدر دخؿ  ِٚثٓرة كذلؾ باعتباٌر اٚىفاؽ كعدـ اعتباٌر

 .حجـ هف كجكد السٓاحة اٚثٓرة فْ الخطط الكطىٓة كاٚستراتٓجٓة
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 طرق تحسين التخطيط العمراني في حماية وتطوير المواقع االثرية كما يراه المخططين   6.1.5

ر الهكاقع اٚثٓرة اختمفت  كحكؿ حٓث تحدث ،  أراءكٓفٓة تحسٓف دكر التخطٓط العهراىْ فْ حهآة كتطٓك

البعض عمِ ضركرة اعداد هخططات طارئة لتمؾ الهىاطؽ كتفعٓؿ الدكر الرقابْ ككضع خطط كطرؽ 

هراعاة الهكاقع كها اشار البعض الِ ضركرة  ، ٚستخداـ الههتمكات الخاصة التْ ٓقع عمٍٓا الهكقع اٚثرم

اضافة الِ رام الهخططٓف الدكلٓٓف عمِ اٌهٓة ، اٚثٓرة ضهف الخطط اٚستراتٓجٓة كالهخططات الٍٓكمٓة 

اضافة الِ كضع اىظهة صارهة بٍذا  ، تكفٓر الدعـ الهستهر لمهكاقع اٚثٓرة عىدها ٓتـ كضع الخطط الهادٓة

كاشار البعض عمِ اٌهٓة التكعٓة ، اٚثٓرة  الخصكص فْ قكاىٓف التخطٓط كفْ حهآة اٚثار كالهكاقع

ج كتكفٓر اٚهكاىات الهادٓة كهف اٚجابات الهٍهة عمِ كٓفٓة تحسٓف دكر التخطٓط العهراىْ فْ .  كالترٓك

خٛؿ سٓاسات كتكجٍات التخطٓط ضهف الهخططات الٍٓكمٓة ككضع  فالهخططٌٓذا الهكضكع اجاب احد 

لِ ربط التكجٍات التخطٓطٓة باٖبعاد اٚقتصادٓة كالتىهكٓة بحٓث ٓتـ إضافة إ، آلٓات لتىفٓذ ٌذي السٓاسات

عادة اٚستخداـ بشكؿ ٓسٍـ ، اٚرتقاء بالهكاقع اٖثٓرة هف هجرد الحهآة كالترهٓـ إلِ إعادة ا٘حٓاء كالتأٌٓؿ كا 

ات القدٓهة خاصة فْ البمد، فْ تىهٓة اٚقتصاد الهحمْ عبر قطاعات السٓاحة كالثقافة كالتجارة كالخدهات

ر الهكقع ٓالىسبة لمهمكبك  . كالهكاقع اٖثٓرة الههٓزة ات الخاصة ٓتـ ذلؾ عف طٓرؽ كضع ىظاـ خاص لتطٓك

 .كالسهاح لمهالؾ هف اٚستفادة هف ذلؾ لٛستثهار فْ همكً تحت رعآة كحهآة كزارة السٓاحة كاٚثار
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 المخططين تقييم واقع السياحة االثرية في فمسطين من وجية نظر 7.1.5

كلتقٓٓـ كاقع السٓاحة اٚثٓرة فْ فمسطٓف هف كجٍة ىظر هخططٓف فمسطٓىٓٓف اك هخططٓف عهمكا فْ الهىطقة 

ىظرا ٖف فمسطٓف غىٓة ، ٓشٓر د. سهٓر ابك عٓشة اف ٌىاؾ اٌتهاـ ىكعا ها بالسٓاحة اٖثٓرة فْ فمسطٓف

بٓىها ٌىاؾ عدـ اٌتهاـ كبٓر فْ ، هف الخارج كهف الكاضح أف اٌٚتهاـ الكبٓر هف السائحٓف، بالتراث اٖثرم

رل الهخططٓف فْ القطاع الخاص اف السٓاحة فْ  فمسطٓف عاهة كفْ  ذلؾ هف قبؿ السٓاحة الداخمٓة ٓك

حٓث تفتقر الهدٓىة ، هدٓىة آرحا خاصة تفتقر الِ البىٓة التحتٓة الخاصة بالسٓاحة كتكفٓر الخدهات السٓاحٓة

ج السٓاحْ. اها الِ كجكد برىاهج سٓاحْ هت كاهؿ ٓربط بٓف الهكاقع السٓاحة ذلؾ باٚضافة الِ ضعؼ الترٓك

هف كجٍة ىظر هخططٓف الحكـ الهحمْ فٓرك اف كضع السٓاحة اٚثٓرة فْ فمسطٓف جٓد الِ ههتاز كاذا تـ 

هصدر دخؿ قكهْ لفمسطٓف اها هف كجٍة ىظر هخططٓف هف خارج البٛد عهمكا  ٖصبحاٌٚتهاـ بً اكثر 

هخططات ٌٓكمٓة فْ الهدٓىة اف ٌىاؾ اختٛؿ بٓف اٌٚهٓة التآرخٓة كالثقافٓة لمهكقع اٚثرم كبٓف الٓة  عمِ

التمفٓرؾ فكؽ هعالـ اثٓرة  ٖعهدةتىظٓـ الهكاقع اٚثٓرة كتشغٓمٍا كهثاؿ عمِ ذلؾ كضع قكاعد خرساىٓة 

طٓف عمِ اختٛؼ هكاقعٍـ قد ٓككف كتآرخٓة ٓرل الباحث اختٛؼ الرؤل لكاقع السٓاحة اٚثٓرة بٓف الهخط

ٌىاؾ تكافؽ عمِ اٌهٓة السٓاحة اٚثٓرة كاف اٌٚتهاـ كالىٍكض بٍا قد ٓشكؿ دخؿ قكهْ لفمسطٓف اٚ اىىا 

تـ استغٛؿ ٌذي الهعالـ  ىرل اف البعض ٓرل كاقع السٓاحة اٚثٓرة كاٌٚتهاـ بالهكاقع اٚثٓرة غٓر جٓد ٓك

التآرخٓة غٓر اف بعض الهخططٓف ٓركف اف كاقع ٌذي  لٌٗهٓةكلكٓة لمهكاسب الشخصٓة دكف اعطاء حؽ اٚ

 السٓاحة جٓد جدا كلكىً بحاجة الِ القمٓؿ هف اٌٚتهاـ لمىٍكض بً كدخؿ قكهْ 

هف الكاضح اف هكقع الهخطط الكظٓفْ قد ٓؤثر عمِ ىظرتً كحكهً عمِ الكاقع كقد ىحتاج ٌىا الِ تعاكف 

رم كقبؿ كضع أم كالجهع بٓىٍـ لمىقاش لتحدٓد كاق ع السٓاحة اٚثٓرة فْ فمسطٓف قبؿ البدء فْ أم عهؿ تطٓك
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خطة هقترحة حٓث اف تقٓٓـ الكضع القائـ السٓاحة اٚثٓرة كلمهكاقع اٚثٓرة ٌْ ىقطة البدآة كالتْ هىٍا ٓتـ 

ر.  كضع الخطط لمحهآة كالتطٓك

 نظر المخططين اىم المشاكل التي تواجو حماية المواقع االثرية من وجية   8.1.5

ر الهكاقع اٚثٓرة ىرل اف البعض ٓحدد ٌذي الهشاكؿ فْ  كلمكصكؿ الِ اٌـ الهشاكؿ التْ تكاجً حهآة كتطٓك

ج لمهكاقع اٚثٓرة  قمة الكعْ عىد الهكاطف اضافة الِ ضعؼ فْ كزارة السٓاحة كاٚثار حكؿ الحفاظ كالترٓك

لهادٓة كالهمكٓة الخاصة هف الهشاكؿ التْ تكاجً اضافة الِ اف بعض الهخططٓف ٓرل اف قمة اٚهكاىات ا

ْ عدـ كجكد تصىٓؼ لمهكاقع اٚثٓرة  ر الهكاقع اٚثٓرة كها ٓشٓر البعض الِ قضٓة هٍهة ٌك حهآة كتطٓك

حسب اٌٚهٓة التآرخٓة كاعهاؿ التسجٓؿ كالتصىٓؼ كالتكثٓؽ لمهكاقع اٚثٓرة بها ٓراعْ اٌهٓتٍا كىطاؽ 

كهف الهشاكؿ اٚخرل التْ اشار لٍا الهخططٓف ٌْ غٓاب الهحفزات كعكاهؿ تكاجدٌا كشركط حهآتٍا  

الدعـ كالتشجٓع هف قبؿ الجٍات الهسؤكلة كبالتالْ ٚ ٓكجد تعاكف بٓف القطاع الخاص اك اصحاب اٚراضْ 

ر كحهآة ٌذي الهكاقع اضافة الِ ضعؼ البىٓة التحتٓة السٓاحٓة كاٚثٓرة كعدـ ت كجًٓ لمهكاقع اٚثٓرة لتطٓك

دـ الهعالـ التآرخٓة فْ اراضْ الهمكٓات الخاصة كذلؾ  اٚستثهار تحك ٌذا القطاع ىآٌؾ عف سرقة اٚثار ٌك

 .هع ضعؼ القكاىٓف كاىعداـ الٓات التىفٓذ 

ر الهكاقع اٚثٓرة  .هف خٛؿ ها سبؽ ىرل تىكع ككثرة الهشاكؿ التْ تكاجً حهآة كتطٓك

 لحماية وتطوير المواقع االثرية  الحمول المقترحة من المخططين 9.1.5

كفْ الىٍآة كهف خٛؿ استطٛع رام الهخططٓف حكؿ الحمكؿ الهقترحة تجد اف ٌىاؾ ضركرة لتكفٓر 

اٚهكاىات الهادٓة كالفىٓة كاٌٚـ ٌك تصىٓؼ الهكاقع اٚثٓرة كتحدٓد اٌٚهٓة التآرخٓة لٍا كتحدٓد ىظاـ 
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ر فعمْ بخصكص اٚبىٓة فْ الهكاقع اٚثٓرة كالهح ٓط بٍا كعدـ اقتصار الحهآة بؿ تتعداٌا الِ كجكد تطٓك

عبر تدخٛت كاستخداهات هحددة ٚ تتعارض كطبٓعة الهكاقع اٚثٓرة بشكؿ ٓسٍـ فْ احداث تىهٓة كتغٓٓر 

ر تمؾ الهكاقع  همهكس كها اشار البعض الِ ضركرة ىشر الكعْ كهحاكلة آجاد سٓاسة كطىٓة لحهآة كتطٓك

ر ٌذي الهكاقع ، اهمةكاعداد خطط ش ذلؾ اضافة الِ آجاد تعاكف هشترؾ بٓف الهؤسسات لحهآة كتطٓك

كها ٓشٓر البركفسكر .باٚضافة الِ التعاكف كالتشارؾ هع هالكٓف قطع اٚراض التْ عمٍٓا الهكاقع اٚثٓرة

ك هخطط آطالْ عهؿ عمِ هخطط ٌٓكمْ آرحا اىً ٓجب اف ٓؤخذ التراث عمِ هحهؿ الج د حٓث باكلك ٌك

ة ٌذي البمد كٓشٓر الِ ضركرة كجكد قكاىٓف كلكائح افضؿ لحهآة الهكاقع اٚثٓرة  اىً عىصر هٍـ فْ ٌٓك

 كدهج القكاىٓف كادكات التخطٓط اٚخرل

اف حهآة الهكاقع اٚثٓرة بحاجة الِ العدٓد هف الخطكات تبدا بحصر الهكاقع اٚثٓرة كتصىٓفٍا بحٓث ٓتـ 

ؽ حهآتً كهف ثـ اتخاذ اٚجراءات الفعمٓة كالعهمٓة لمحهآة كذلؾ بالتىسٓؽ هع تحدٓد اٌهٓة كؿ هكقع كطر 

الهؤسسات الهختمفة كبالتكعٓة كاٚرشاد كتعدٓؿ القكاىٓف كاٚىظهة كالٓات تىفٓذ الحهآة كبعد استكهاؿ اجراءات 

ر الهكاقع اٚثٓرة كاستخداهٍا ضهف شركط ا ْ تطٓك لحهآة بحٓث ٓتـ الحهآة ىخرج الِ الخطكة اٚخرل ٌك

 .اضافة السٓاحة اٚثٓرة الِ قائهة قطاعات كهصادر الدخؿ 

 ممخص توجيات الفاعمين في حماية المواقع االثرية  10.1.5

ا - ٌر  التخطٓط العهراىْ السمٓـ ٌك اٚساس فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة كتطٓك

تكهف الهشكمة فْ الٓات  تساٌـ السٓاسة الفمسطٓىٓة الِ حد ها فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة كلكف -

 التطبٓؽ 

 ضعؼ القكاىٓف كقدهٍا  -
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 .عدـ كجكد تصىٓؼ لمهكاقع اٚثٓرة فْ فمسطٓف -

 .كجكد هعظـ الهكاقع اٚثٓرة عمِ همكٓات خاصة -

 ضعؼ التىسٓؽ بٓف الهؤسسات كعدـ كضكح الهٍاـ  -

اقع اٚثٓرة الهخططات الٍٓكمٓة لـ ترقِ الِ الهستكل الهطمكب عمها اىٍا تساٌـ فْ حهآة الهك  -

 .الِ حد ها

السٓاحة اٚثٓرة كالهكاقع اٚثٓرة ٓىظر لٍا ىظرة ضٓقة فْ الهخططات اٚستراتٓجٓة كاعتبار اىٍا  -

ا هصدر دخؿ   بحاجة الِ اٚىفاؽ عمٍٓا كعدـ اعتباٌر

 .هطمكب تقٓٓـ كاقع السٓاحة اٚثٓرة فْ فمسطٓف قبؿ اعداد أم خطط -

 نظر اصحاب مالكين قطع اراضي المواقع االثرية حماية المواقع االثرية من وجية  2.5

تعكد همكٓة الىسبة اٚكبر هف قطع اٚراضْ التْ ٓقع عمٍٓا الهكاقع اٚثٓرة الِ همكٓات خاصة حٓث تشكؿ 
ذا قد ٓككف العائؽ اٚكبر 92) ٌذي الىسبة %(فْ هدٓىة آرحا اٚراضْ التْ تدخؿ فٍٓا الهمكٓات الخاصة ٌك

ر ا كعىد اجراء بعض الهقابٛت هع هالكٓف اراضْ عمٍٓا هكاقع اثٓرة كاىت  .لهكاقع اٚثٓرةفْ حهآة اك تطٓك
 الىتٓجة كاٚتْ :

 التواصل بين المالكين والمؤسسات ذات العالقة بالمواقع االثرية   1.2.5

ذلؾ  هف خٛؿ اجابات الهالكٓف تبٓف اىً ٚ ٓكجد أم تكاصؿ بٓف الهالكٓف كالهؤسسات الحككهٓة سكاء كاف 
ا حٓث اىً هف خٛؿ اجابات الهالكٓف لـ ٓتـ هراجعة  ٌر بخصكص آجاد الٓة لحهآة الهكاقع اٚثٓرة اك تطٓك

اسكار اك سٓاج لتحدٓد الهكقع اٚثرم كالحفاظ عمًٓ اضافة الِ اىً لـ ٓتـ اجراء آة  بإىشاءأم هىٍـ لمسهاح 
كهكقع سٓاحْ ككؿ ها ٓتـ هف قبؿ الهؤسسات  مًكتأٌٓهحاكلة ٚستثهار الهكقع اٚثرم اك اعادة استخداهً 

ت الدكٓرة  ٌك هتابعة عدـ الهساس بالهكقع اٚثرم سكاء هف الهالؾ اك هف غٓري كذلؾ عف طٓرؽ الجٚك
اكضح لىا احد الهالكٓف اىً لـ ٓكف  االهكقع. كهلمشرطة اٚثٓرة عمِ ٌذي الهكاقع حتِ ٚ ٓحصؿ سرقات فْ 
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ثرم اٚ بعد اف تقدـ بطمب هخطط هكقع كترسٓـ لمقطعة عمها اىً حصؿ عمِ ٓعمـ اف ارضً هصىفة كهكقع ا
 .هخطط سابؽ كلـ تكف ارضً هصىفة اثرم فْ الهخطط الٍٓكمْ السابؽ

ْ لٓست ضهف  ذكر احد الهالكٓف اىً ٚ ٓكجد أم اٌتهاـ بالهكاقع اٚثٓرة هف قبؿ الهؤسسات الهسؤكلة ٌك ٓك
ظٍر  اتٍا اك حتِ اٌتهاهاتٍا ٓك ْ اكلٓك ذلؾ هف الكضع الحالْ لمهكاقع اٚثٓرة حٓث اىٍا هترككة كهٍهمة ٌك

هكب لمىفآات كعرضة لمسرقات هف ٌىا ىرل عدـ التعاكف اك التىسٓؽ سكاء بٓف الهالؾ كالهؤسسات التْ 
 .تعىِ بالهكاقع اٚثٓرة اك حتِ بٓف الهؤسسات الهختمفة

 الدور الفعمي لممؤسسات ذات العالقة في حماية وتطوير المواقع االثرية  2.2.5

اجهع الهالكٓف عمِ كجكد اٌهاؿ كبٓر هف قبؿ الهؤسسات الحككهٓة كالهؤسسات الهسؤكلة عف الهكاقع اٚثٓرة 
ِ كجد آة كسٓمة لمحهآة اضافة الٓ كذلؾ اف الهكاقع غٓر هحهٓة كهعرضة لمسرقات حٓث اىٍا هفتكحة ٚك

عدـ ترهٓهٍا اك صٓاىتٍا اك حتِ تىظٓفٍا فالكثٓر هف الهكاقع اٚثٓرة ٌْ هكاف تجهع اٚكساخ كاٚشكاؾ 
كها ٓشٓر احد الهالكٓف اف ٌىاؾ اٌهاؿ بخصكص تصىٓؼ الهكاقع  كالحشائش حتِ اىٍا هكاف لرعْ اٚغىاـ.

مكهات هساحٓة اك ٌىدسٓة كالهعمكهات اٚثٓرة كتسجٓمٍا كارشفتٍا حٓث اىً ٚ ٓكجد همفات لٍذي الهكاقع اك هع
 .الهتكفرة عف ٌذي الهكاقع ٌْ هعمكهات تآرخٓة فقط

هف الفراغ حٓث اىً عىد البحث عف هعمكهات لمهكاقع اٚثٓرة  ٓأتْٓبدك اف اجهاع الهالكٓف عمِ اٌٚهاؿ لـ 
القٓهة التآرخٓة اك لـ ىجد آة همفات لٍا اك هعمكهات عف هساحة لٍذي الهكاقع اك تصىٓؼ لٍا سكاء حسب 

اٌٚهٓة اٚثٓرة كلـ ٓتـ آجاد آة هعمكهات عف همكٓات ٌذي الهكاقع أم اىً ٚ ٓكجد قاعدة بٓاىات لمهكاقع 
 .اٚثٓرة بشكؿ كاهؿ

رل احد هالكٓف اٚراضْ لمهكاقع اٚثٓرة اىً اذا ها عدىا لمهكقع كدراسة اٌهٓتً اٚثٓرة فقد ىجد اىٍا ٚ  ٓك
ثٓرة كفقط ٓتـ تصىٓفً كهكقع اثرم كعدـ السهاح لهالؾ القطعة باستخداهٍا كقد ٓككف ذلؾ تشكؿ آة اٌهٓة ا

تـ بالتالْ حراهاف صاحب القطعة هف استخداهٍا ٘ٓجاد  .قطعة اثٓرة صغٓرة فْ الهكقع فقط ٓك

ذكر احد الهالكٓف اف عدـ التعاكف بٓف الهؤسسات كتعدد الهرجعٓات كعدـ كضكح الهٍاـ ٌْ هف اٌـ  ٓك
ر الهكاقع اٚثٓرة حٓث اىً ٚ ٓكجد هٍاـ كاضحة ا  تكهسؤكلٓالىقاط التْ ادت الِ اٌٚهاؿ فْ حهآة كتطٓك
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لكؿ جٍة كها اىً ٚ ٓكجد اجراءات كاضحة حكؿ الٓة التعاهؿ هع الهكاقع اٚثٓرة سكاء كاىت تعكد همكٓتٍا 
 .الِ همكٓات خاصة اك حتِ حككهٓة

بين المالكين والمؤسسات  ةاالستثماريالمواقع االثرية او المشاريع  التعاون المشترك  في حماية  3.2.5
 المسؤولة عن المواقع االثرية

ك هالؾ لجزء هف اراضْ طكاحٓف السكر اىً تـ هراجعتً بخصكص استبداؿ ارضً اك  اشار احد الهالكٓف ٌك
ٓرة الهٍهة فْ الهىطقة كبعدٌا لـ شرائٍا اٚ اىً لـ ٓتـ الهكافقة هف قبمً عمها اف ٌذا الهكقع هف الهكاقع اٚث

ٓتـ هراجعتً كترؾ الهكقع عمِ حالً هع العمـ اف الهالؾ ٓكرر ٓزارتً الِ الهؤسسات الهعىٓة لرغبتً فْ 
ر الهكقع كاستخداهً كهشركع استثهارم سٓاحْ بترهٓـ الهكقع كاعادة استخداهً لطحف السكر كها كاف  تطٓك

 هىذ زهف بعٓد.

ك ٓهمؾ جزء عمها اىً كهف هكقع الب احثة فْ بمدٓة آرحا فاىً ٓتـ حالٓا الهتابعة هف احد هالكٓف اٚراضْ ٌك
طمب اجراء  تابع هع البمدٓة كالسٓاحة لجهع هعمكهات عف قطعة اٚرض ٓك هف ارض طكاحٓف السكر ٓك

ك  تأٌٓؿ ٘عادةاستثهار بالتعاكف هع السٓاحة كاٚثار   ٘ىتاجالهكقع كاستخداهً حسب التآرخ الخاص بً ٌك
تـ حالٓا الهتابعة هف قبؿ الهالؾ لدراسة طمبً فْ الجٍات الهسؤكلة لتحدٓد اهكاىٓة الهكافقة  .السكر ٓك

كها ٓذكر احد الهالكٓف اىً عىد اعتراضً عمِ تصىٓؼ ارضً كهكقع اثرم تـ اعٛهً اىً سٓتـ استهٛكٍا اك 
مً كشفٍٓا كلـ ٓحدث  اىً سٓتـ حصر اٚثار فْ الهكقع لتحدٓد الجزء اٚثرم هف ارضً ككؿ ذلؾ هىذ فترة طٓك

 .آة هستجدات بٍذا الخصكص

هف قبؿ الهالكٓف حٓث اف البعض ٓكد اف ٓتـ تعكٓضً عف خسائري  كأراءىرل ٌىا اختٛؼ كجٍات الىظر 
طمب  بالىسبة لهكقؼ السٓاحة  اكاستخداهٍا. أهبٍا  راٚستثهافقط كالبعض اٚخر ٚ ٓكد التىازؿ عف ارضً ٓك

ا الهسؤكؿ اٚكؿ اك الجٍة اٚكلِ لهتابعة الهكاقع اٚثٓرة فٍك باستهرار ك   كالتأخٓر التأجٓؿاٚثار باعتباٌر
 .شفٍٓا دكف آة اجراءات كاضحة اك هكثقة
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 اىم المشاكل التي تواجو حماية وتطوير المواقع االثرية من وجية نظر المالكين  4.2.5

قمة اٌٚتهاـ بالهكاقع اٚثٓرة ، كجكد تصىٓؼ لمهكاقع اٚثٓرة اك تقٓٓـ لٍا عدـ، السرقة كالتخٓرب لمهكاقع اٚثٓرة
كضٓاع فرصة استغٌٛا استثهآرا ٌذا ها ٓهكف اف ٓتـ تجهٓعً هف اراء الهالكٓف كاجاباتٍـ حكؿ الهشاكؿ 

ء اٚشخاص هف تجربتٍـ  ذكالتْ تكاجً الهكاقع اٚثٓرة كالذم استشفً ٌٚؤ كٓف اىً تـ احد الهال رالشخصٓة. ٓك
ذا  كف تكضٓح ها ٌْ اٚثار الهكجكدة دكىـ هف ارضً د 9اقتطاع ها ٓقارب  كاف كاىت ذات قٓهة اـ ٚ ٌك

حاؿ العدٓد هف اصحاب اٚراضْ فْ هدٓىة آرحا حٓث اف الهدٓىة بالكاهؿ هدٓىة اثٓرة كقد ٓتـ اعتبار جهٓع 
 .ر التآرخٓة كتحدٓد القٓهة اٚثٓرة كدرجتٍااٚثا ٌٖهٓةاراضْ الهدٓىة اثٓرة اذا لـ ٓكف ٌىاؾ تقٓٓـ 

 الحمول المقترحة من قبل المالكين لحماية وتطوير المواقع االثرية  5.2.5

هف خٛؿ اٚطٛع عمِ اقتراحات بعض الهالكٓف لقطع اٚرضْ التْ تقع عمٍٓا هكاقع اثٓرة تـ اٚشارة اك 
 اقتراح العدٓد هف اٚجراءات كالتْ تتهثؿ فْ :

ٓجب اٖخذ بعٓف اٚعتبار الىهك السكاىْ  ٖىًدراسة شركط تحدٓد الهكاقع اٖثٓرة  ةلٙعادٓاسات كضع س
ادة السكاىٓة هدٓىة أٓرحا  .الطبٓعْ كغٓر الطبٓعْ حٓث أف بعض الهدف تشٍد ىهكا غٓر طبٓعْ هف حٓث الٓز

 هثٛ.

ر الهكقع اٖثرم الذم ٓقع فْ همكٓ .1  ة صاحب اٖرضٓجب أف ٓككف ٌىاؾ خطة حككهٓة لتطٓك
 اشراؾ القطاع الخاص ) صاحب اٚرض( بهشركع الهكقع اٖثرم لكْ ٚ ٓخسر أرضً دكف هقابؿ .2
ٓجب آجاد قاىكف لمهكاقع  اٖثٓرة التْ تقع ضهف همكٓات خاصة ٓقتضْ بأف تقـك الحككهة بتخهٓف  .3

ر الهكقع.  اٖرض كشرائٍا فْ حاؿ صعكبة تحقٓؽ الشراكة أك صعكبة تطٓك
 ة تعٓرؼ ) الهكقع اٖثرم( كتقمٓص الشركط التْ ٓىطبؽ عمٍٓا اعادة دراس .4
 الهكاقع اٖثٓرة التْ لٍا ىفس الدٚلة ٓجب تقمٓصٍا كاٚستفادة هف اٖرض  .5
 كالتشارؾ كالتعاكف بٓف اٚطراؼ الهسؤكلة عف الهكاقع اٚثٓرة ةالبٓركقراطٓتجاكز التعقٓدات  .6
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اثٓرة اصٛ كتحدٓد درجة القٓهة اٚثٓرة لٍا كآجاد  ٌذي الهكاقع بحاجة الِ دراسة لتحدٓد اف كاىت .7
الحمكؿ لمحفاظ عمِ ٌذي الهكاقع هع اصحاب اٚراضْ اها باٚستهٛؾ اك التبدٓؿ اك اٚستثهار فٍٓا 

 .هع الهالؾ
 

عاـ فْ ترخٓص الهباىْ كتىظٓـ  17كهف خٛؿ خبرة الباحثة فْ العهؿ فْ بمدٓة آرحا لفترة ٚ تقؿ عف 
د ٓتـ تقدٓـ هعاهٛت لترخٓص ابىٓة عمِ اراضْ هصىفة اثرم بالكاهؿ كهكثؽ ذلؾ فْ الهخطط الهدٓىة فق

الٍٓكمْ بىاء عمِ هعمكهات كزارة السٓاحة كاٚثار كعىد اعٛـ الهالؾ بذلؾ كبعد هراجعتً لمسٓاحة كاٚثار 
اء جزء صغٓر هىٍا تتفاجأ البمدٓة هف احضار الهالؾ هكافقة عمِ البىاء عمِ هعظـ قطعة اٚرض هع ابق

ذ ض كتضارب ار ا ٓؤدم الِ تعٓهىع البىاء عمًٓ عمها اف ٌذا لـ ٓتـ تعدٓمً فْ الهخطط الٍٓكمْ ٌك
الهساحة الهصىفة اثرم عمِ الهخطط الٍٓكمْ تختمؼ كمٓا عف الهساحة التْ ٓهىع البىاء  افالهعمكهات حٓث 

ا هكقع اثرم عمِ ارض الكاقع.بٍا باعت  باٌر
 

 اية المواقع االثرية من وجية نظر اصحاب االراضيحم ممخص  6.2.5

 هف خٛؿ الهقابٛت هع هالكٓف اٚراضْ ىجد همخص اجاباتٍـ تركزت فْ :
 .عدـ كجكد تكاصؿ بٓف الهؤسسات التْ تعىِ بالهكاقع اٚثٓرة هع الهالكٓف هع تعدد الهرجعٓات -
ااجهاع الهالكٓف عمِ اٌهاؿ الهؤسسات بالهكاقع اٚثٓرة هف حٓث ح - ٌر  .هآتٍا كتطٓك
تـ اعطاء التصىٓؼ اثرم لقطعة اٚرض لهجرد آجاد قطعة  - عدـ كجكد تصىٓؼ لمهكاقع اٚثٓرة ٓك

 .صغٓرة هف اٚثار فْ الهكقع
 .استعداد بعض اصحاب اٚراضْ لٛستثهار فْ الهكاقع اٚثٓرة حسب شركط السٓاحة كاٚثار -

 ثريةوجية نظر اصحاب القرار في حماية المواقع اال   3.5

بهحافظ آرحا كرئٓس بمدٓة آرحا السابؽ كهدٓر  اتهثمك كالذٓف  ظر اصحاب القرارىكهف كجٍة 
كهدٓر دائرة اٚراضْ فْ الهدٓىة كخٛؿ ىقاش كهقابٛت  اهدٓىة أٓرحعاـ السٓاحة كاٚثار فْ 

 هع الشخصٓات الهذككرة فكاىت لدٍٓـ تحمٓٛت كرام خاص بالىسبة لهكضكع التخطٓط العهراىْ
 عمِ الهكاقع اٚثٓرة  كتأثٓري
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 دور التخطيط العمراني في حماية المواقع االثرية من وجية نظر اصحاب القرار   1.3.5

كاٚجابات حٓث اكد اصحاب القرار عمِ اٌهٓة الهخطط الٍٓكمْ لمحفاظ عمِ  أراءككاف ٌىاؾ تشابً فْ 

لتْ تساٌـ عمِ الحفاظ عمِ الفضاء الهحٓط فْ الهكاقع اٚثٓرة باٚضافة الِ الشركط التىظٓهٓة الخاصة ا

الهكاقع اٚثٓرة اٚ اىً آضا تـ اٚجهاع اف الهخططات الٍٓكمٓة الهكجكدة ٚ ترقِ الِ الهستكل الهطمكب 

 لضهاف الحفاظ كها اشار البعض الِ ضعؼ البمدٓات لعدـ تكفر القكة التىفٓذٓة لدٍٓا 

 

 مواقع االثرية وخصوصا في اراضي الممتمكات الخاصة دور المجتمع المحمي في حماية ال  2.3.5

ر الهكاقع اٚثٓرة كحهآتٍا كاىً  كها اجهع اصحاب القرار الِ اف الهجتهع الهحمْ ٌك العاهؿ اٚكؿ فْ تطٓك

الهكاقع اٚثٓرة كالتركٓز عمِ اىٍا تهثؿ تآرخ الكطف  بأٌهٓةٓجب فْ البدآة تطبٓؽ التكعٓة لمهجتهع الهحمْ 

ْ القٓهة الحقٓقة  كحكآتً كالهكاقع اٚثٓرة كلٓس القٓهة الهادٓة  لٕثاركقٓهىا التْ ٓجب الحفاظ عمٍٓا ٌك

هع الهكاطف كخصكصا الذٓف  بأثاراضافة الِ ضركرة كجكد تعاكف هتبادؿ بٓف الهؤسسات التْ لٍا عٛقة 

 .ٓهمككف قطع اراضْ تعكد همكٓتٍا لمهكاقع اٚثٓرة

 ي يواجييا تطوير المواقع االثرية وحمايتيا من وجية نظر اصحاب القرار اىم المشاكل الت  3.3.5

اشار هحافظ آرحا اف اىعداـ التخطٓط فْ سىكات سابقة كغٓاب السمطة فتح الهجاؿ الِ التعدم عمِ الهكاقع 

صبح  عمٍٓا بشكؿ سمبْ هها حصر الهكقع اٚثرم فْ بقعة صغٓرة افقدتً القٓهة التآرخٓة كالتأثٓراٚثٓرة  ٓك

كف  ر الهكاف هٌر الهكاف ٌذا باٚضافة الِ القكاىٓف الضعٓفة الهعهكؿ بٍا كالتْ ٚ تحهْ الهكاقع  بإدارةتطٓك

اف الهشكمة الرئٓسٓة فْ كقكع هعظـ الهكاقع  ار رئٓس بمدٓة آرحا السابؽكها اش .اٚثٓرة بالشكؿ الهطمكب

 .اجراءات اك أم خطكات لٛستهٛؾ لٍذي اٚراضْ اٚثٓرة عمِ اراضْ الهمكٓات الخاصة هع عدـ اتخاذ آة

ىة الدكلة عمِ  كها اكد هدٓر عاـ السٓاحة كاٚثار فْ آرحا عمِ هشكمة الهمكٓة الخاصة كضعؼ خٓز

ثهار فٓتـ العدكؿ عف اٚستهٛؾ كالىظرة الخاطئة لمحككهة اف اراضْ الهكاقع اٚثٓرة ٚ تصمح لٛست
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اٚراضْ اف هجرد كجكد قطعة اثٓرة صغٓرة فْ هكقع هثؿ جرة هثٛ ٓتـ ا اشار هدٓر دائرة هاٚستهٛؾ ك

 .اعتهاد الهكقع كهكقع اثرم ههىكع الهساس بً

قطع اٚراضْ اٚثٓرة كجد اىً  بأرقاـعمها اىً كعىد اٚستفسار هف هدٓر دائرة اٚراضْ اف كاىت لدًٓ قائهة 

ذا ٓفتح الهجاؿ  لٓس لدًٓ آة هعمكهات عف ٌذي اٚراضْ سكل بعض الهكاقع اٚثٓرة الهعركفة كالكاضحة ٌك

 لمبٓع كالشراء لٍذي الهكاقع.

 
 الحمول المقترحة من قبل اصحاب القرار لحماية وتطوير المواقع االثرية     4.3.5

ٓشٓر هحافظ آرحا عمِ اٌهٓة تحدٓد القٓهة التآرخٓة لمهكاقع اٚثٓرة فمٓس هجرد آجاد فخار فْ  -
ا  لدراسة قطعة ارض ٓتـ اعتب ا اثٓرة لذا هطمكب خبرة اٚثٓرف فْ تقٓٓـ ٌذي الهكاقع لحصٌر اٌر

 الحمكؿ الههكىة لٍا كذلؾ اضافة الِ ضركرة الجرأة فْ اتخاذ قرار اٚستهٛؾ 
 بأسكارٍا طتقع اٚثٓرة عمِ ارض الكاقع كاحاكذكر رئٓس بمدٓة آرحا السابؽ اف تحدٓد الهكا -

بٍا  كاستعجاؿ اجراءات استهٛكٍا ٌْ  هف اٌـ الحمكؿ التْ تحكؿ دكف سرقة اٚثار كتخٓر
رل هدٓر عاـ اٚثار ا ف اشراؾ الهجتهع الهحمْ كخصكصا اصحاب الهمكٓات  - ٌذي  ٖراضْٓك

التراث كالتآرخ لٍذي الهكاقع كالقٓهة الكطىٓة التْ ٓشكمٍا ٌذا الهكقع ٓساٌـ  كتكضٓحالهكاقع 
 .بشكؿ كبٓر فْ حهآة ٌذي الهكاقع

رآٍـ  ىستخمصكاستكهالٍا لبعضٍا حٓث  أراءتحمٓؿ اجابات اصحاب القرار ىجد تكافؽ كعىد  -
 حكؿ اٌهٓة تصىٓؼ الهكاقع اٚثٓرة كتحدٓد اٌهٓة الهكقع لتحدٓد الحهآة الهطمكبة لً 

كها اىً تـ اٚشارة الِ اف التخطٓط العهراىْ لـ ٓرقِ الِ الهستكل الهطمكب الذم ٓكصمىا الِ  -
ا حهآة الهكا ٌر  قع اٚثٓرة كتطٓك

ٌذي الهكاقع الكطىٓة كلٓس  بأٌهٓةٌذا باٚضافة الِ اٌهٓة التكعٓة لمهجتهع الهحمْ لتعٓرفٍـ  -
القٓهة الهادٓة كدفع الهجتهع الِ التعاكف فْ حهآتٍا بدؿ هف التعدم عمٍٓا كاف ٓككف شٓركا فْ 

 الرقْ بٍذي الهكاقع 
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ْ كجكدٌا عمِ اراضْ همكٓات خاصة هع كتـ اٚجهاع عمِ الهشكمة اٚكبر لٍذي اله - كاقع ٌك
 ضعؼ الحككهة فْ اٚستهٛؾ 

 

 حماية المواقع االثرية من وجية نظر االثريين  4.5

 تصنيف المواقع االثرية حسب القيمة واالىمية   1.4.5

ٓكجد كجد اىً ٚ ، هف خٛؿ تحمٓؿ رام اٚثٓرٓف بخصكص تصىٓؼ الهكاقع اٚثٓرة هف حٓث القٓهة كاٌٚهٓة
كها تخمك هسكدات  . تصىٓؼ كطىْ فمسطٓىْ لمهكاقع اٚثٓرة عمِ اساس القٓهة اك اٌٚهٓة بالهعىِ القاىكىْ

القاىكف الجدٓدة باٚضافة الِ القكاىٓف القدٓهة هف ٌذي التصىٓفات عمِ الهستكل الكطىْ لـ تجرم أم 
ت جدٓدة لتعٓرؼ القٓهة كاٌٚهٓة لمهكاقع اٚثٓرة  تفاكضٓة  ٖغراضالهحاكلة التْ جرت  باستثىاءهحاٚك

صرفة ٚك زاؿ ٌذا الهكضكع فْ طكر الىقاش كهف الجدٓر بالذكر ٌىا اىً ٚ بد هف اف ٓجرم التصىٓؼ 
ضهف عهمٓة تشاكٓرة بٓف اٚدارات الهعىٓة كالهختصكف هع اخذ كافة كجٍات الىظر فْ تحدٓد القٓهة 

 .كاٌٚهٓة

 يب والسرقة تعرض المواقع االثرية لمتخر   2.4.5

ٓرل اٚثٓرٓف اف الهكاقع اٚثٓرة تعرضت لعهمٓات تخٓرب شبً هىظهة حٓث ٓقكـ لصكص اٚثار بالتىقٓب 
كسرقة الهكاقع اٚثٓرة لخدهة الهشركع اٚستٓطاىْ فْ اٚراضْ الفمسطٓىٓة كالذم ٍٓدؼ الِ اٚستحكاذ عمِ 

ذكر  . الهكارد اٚثٓرة كتكظٓفٍا لخدهة ٌذا الهشركع طً اف التخٓرب كالتدهٓر لمهكاقع اٚثٓرة  فحهداد. ٓك
كصؿ حد كبٓر ٓىذر بالخطر كذلؾ بالتدهٓر عف طٓرؽ الجرافات ككجكد اجٍزة الكشؼ عف الهعادف باٚضافة 
الِ غٓاب الخطط الهكقعٓة لمحهآة ككضع اٚسٓجة كاٚشارات الدالة ٌذا باٚضافة الِ غٓاب الكعْ كغٓاب 

تككف الهشكمة اٚكبر ٌْ  دكالبمدٓات. كقعؼ دكر اٚدارات الهٓداىٓة كالهجمس القركم الٓة اٚىذار الهبكر كض
ْ تتعرض  فْ الهكاقع اٚثٓرة التْ تقع ضهف السٓطرة اٚسرائٓمٓة كالتْ ٌىاؾ صعكبة كبٓرة فْ حهآتٍا ٌك

 .الِ التخٓرب كالتدهٓر باستهرار
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 نيا اىميتيا ترك المواقع االثرية دون حماية يؤدي الى فقدا 3.4.5

ٌهٓتٍا ر كالتخٓرب كالذم بدكري ٓفقدٌا االهكاقع اٚثٓرة ٌْ هكارد قابمة لمىضكب اذا ها تعرضت لمتدهٓ
لذا فاف حهآة الهكاقع اٚثٓرة ٌْ حهآة لهكارد ثقافٓة تسٍـ فْ عهمٓة التىهٓة  . سبة عظٓهةىتآرخٓة بلا

لخطط لحهآة الهكاقع اٚثٓرة كادارتٍا كتبدأ الخطكة لذا فٍىاؾ ضركرة الِ كضع ا .اٚقتصادٓة كاٚجتهاعٓة
ا كتكفٓر الهعطٓات لكافة الجٍات التْ تعهؿ  اٚكلِ فْ كضع قاعدة بٓاىات تفصٓمٓة بالهكاقع اٚثٓرة كحصٌر
ر  ٓف الهحمْ كاٚقمٓهْ كتقكـ حالٓا دائرة اٚثار الفمسطٓىٓة بتطٓك فْ هجاؿ التخطٓط كاٚدارة عمِ الهستٓك

ٓش عمِ كافة اعهاؿ البىاء كها ٚ بد هف هتابعة الٓات الترخٓص كالتفت .ىات شاهمة لمهكاقع اٚثٓرةقاعدة بٓا
كدراسة اثر الهشآرع الكبرل عمِ الهكاقع اٚثٓرة قبؿ بدء التىفٓذ كخصكصا هشآرع البىٓة التحتٓة  كالحفر

 .كشؽ الطرؽ كالهشآرع الكبٓرة

 :راي االثريينممخص 

كاف عهمٓة ، ٓؼ لمهكاقع اٚثٓرة فْ فمسطٓف حسب القٓهة كاٌٚهٓة بالرغـ هف اٌهٓة ذلؾفاىً ٚ ٓكجد تصى 
 .الهعىٓة كالهختصكف راتااٚدالتصىٓؼ ٓجب اف تتـ ضهف عهمٓة تشاكٓرة بٓف 

عكد ذلؾ الِ عدة اسباب تتهثؿ فْ  تتعرض الهكاقع اٚثٓرة فْ فمسطٓف الِ السرقة كالتخٓرب الهستهر ٓك
رات الهٓداىٓة اضعؼ دكر اٚد، كقعٓة هف اسٓجة حكؿ الهكقع كاشارات دالة لمهكقعغٓاب الخطط اله

 .كالهجمس القركم كالبمدٓات

اف ترؾ الهكاقع اٚثٓرة دكف حهآة ٓفقدٌا اٌهٓتٍا التآرخٓة كلكف هف جٍة اخرل فاف حهآة الهكاقع اٚثٓرة 
 .كاٚجتهاعٓة ٌْ حهآة لهكارد ثقافٓة تسٍـ فْ عهمٓة التىهٓة اٚقتصادٓة
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 لفصل السادسا

_______________________________________________________ 

 مقترح استراتيجية لمتخطيط العمراني لحماية وتطوير السياحة التراثية في مدينة اريحا   

 

 تمييد :

بحيث يتم توضيح الوضع القائم يتناول ىذا الفصل التحميل المكاني لممواقع االثرية في مدينة اريحا 
, فيياطط الخاصة بالمدينة وتاريخ المخططات الييكمية باالضافة الي عرض الخ، والحالي ليذه المواقع 

 يتم توضيح دور التخطيط العمراني في منطقة الدراسة .ل وذلك

 : يفهىو االستراتيجية ويكىناتها ويراحم اعذادهايهخص عاو حىل 

********* 

 :تشخيص انىاقع انحاني نهًىاقع انتراثية في اريحا 

كهكقعً فْ الهخطط الٍٓكمْ كها ٓحٓط بً هف ، كها ٓحٓط بً هف اىشاءاتاف الهكقع الجغرافْ لمهكقع اٚثرم 
ري كسٓتـ ، تصىٓفات كاستخداهات كخدهات ٌها هف الهكاضٓع الٍاهة جدا فْ دراسة الٓة حهآة الهكقع كتطٓك

بؿ تـ تحدٓدٌا هف ق التراثٓةحٓث اف ٌذي الهكاقع التْ تـ تحدٓدٌا فْ هدٓىة آرحا  25ٌىا دراسة الهكاقع اؿ
ْ لمهكاقع داخؿ حدكد البمدٓة فقط  114فظة آرحا فْ هحا التراثٓةعمها اف هجهكع الهكاقع  السٓاحة كاٚثار ٌك

( ٓكضح اسهاء 1داخؿ الهدٓىة ، كالجدكؿ رقـ ) التراثٓة( ٓكضح تكٓزع الهكاقع 11كالهخطط رقـ ) . هكقع
 الهكاقع كهساحاتٍا كهمكٓتٍا .
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  بمدٓة آرحاالهكاقع اٚثٓرة داخؿ حدكد 

 

(11هخطط رقـ )  
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 قائهة الهكاقع اٚثٓرة فْ حدكد البمدٓة

مساحة الملكية حالة الموقع
المنطقة
2االثرٌة/م  

  name الموقع االثري

 Hesham palac 1 قصرهشام 5555 حكومة مؤهلوفٌهخدمات

 Jeser abu ghabush 2 جسرابوغبوش 2862 خاصة 

 qanater 3 قناطر 2682 خاصة 

 Tal al mefgar 4 تلالمفجر 7287 خاصة 

 Tal abu ghanam 5 تلابوغنام 2522 حكومة+خاصة 

 Younan cimetary 6 المقابرالٌونانٌة 2122 خاصة 

 Tawaheen al sukar 7 طواحٌنالسكر 2281 خاصة 

 Tal al sultan 8 تلالسلطان 26261 حكومة+خاصة مؤهلوفٌهخدمات

 Tal abu suluf 9 تلابوالزلف 1758 خاصة 

 Tal al areec 11 تلالعرٌس 585 خاصة 

 Bait shahwaan 11 بٌتشهوان 2588 خاصة مؤهلوفٌهخدمات

 Tal darb al habes 12 تلدربالحابس 2665 خاصة 

 Tal al qasab 13 تلالقصب 2888 حكومة+خاصة 

 Zaka tree 14 شجرةزكا 512 خاصة مؤهلوفٌهخدمات

 Tal hasen 15 تلحاسن 2225 خاصة 

 Tal almatlab al kabeer 16 تلالمطلبالكبٌر 2252 حكومة+خاصة 

 Tal al matlab al sagheer 17 تلالمطلبالصغٌر 2225 حكومة 

 Tal abu khurs 18 تلابوخرس 2888 حكومة+خاصة 

 Kherbet al natleh 19 خربةالنتلة 2161 خاصة 

 Tal mghefeer 21 تلمغٌفٌر 1522 خاصة 

 Kherbet al mghefeer 21 خربةمغٌفر 22565 خاصة 

 Tal el samarat 22 تلالسمرات 5558 حكومة+خاصة 

 Tal hassan 23 تلحسان 2286 خاصة 

 Tal abu hindi 24 تلابوهندي 7812 خاصة 

 Tal abu alayek 25 تلولابوالعالٌق 57788 خاصة 

( 1رقـ )  جدكؿ  
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كارتبط اسـ تؿ السمطاف بآرحا القدٓهة كها اشتٍرت بعدة اسهاء ، اشتٍرت آرحا بككىٍا اقدـ هدٓىة فْ العالـ
هدٓىة العهالقة كعاصهة الغكر تاسست اكؿ هدٓىة حضٓرة عمِ ، هدٓىة القهر،  جىة اهلل، هىٍا هدٓىة الىخٓؿ

كها شٍدت آرحا قصة الحب الشٍٓرة بٓف اىطكىٓك ، ثٓراءعرفت آرحا كهىتجع شتكم لمحكاـ كاٚ، تؿ السمطاف
 (2011، )طً .ككمٓكبترا ككفؽ احدل القصص اف اىطكىٓك قدـ بساتٓف البمسـ فْ آرحا الِ كمٓكبترا

 بً كسٓتـ ٌىا اعطاء ىبذة تآرخٓة هختصرة عف كؿ هكقع اثرم كتحمٓؿ لمكضع القائـ لمهكقع كها ٓحٓط
 .اهات اٚراضْ لٍذي الهكاقع ضهف الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر باٚضافة الِ تحمٓؿ ٚستخد

هكقع اثرم باٚضافة الِ ىبعة  25هع العمـ اف الهكاقع اٚثٓرة الهصىفة حسب الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر ٌْ 
الحصكؿ عمٍٓا هف قبؿ كزارة السٓاحة كاٚثار هع العمـ اف  تـ السمطاف كذلؾ حسب الهعمكهات التْ عٓف

ْ تشكؿ  2ـ625668ت التْ صىفت هكقع اثرم فْ الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر ٌْ هجهكع الهساحا ٌك
 .% هف هساحات التصىٓفات اٚخرل1.89

الِ همكٓات خاصة كجزء هىٍا همكٓة خاصة كحككهٓة عمها اف ىسبة الهكاقع التْ هعظـ ٌذي الهساحات تعكد 
 % 92اصة فْ حدكد هدٓىة آرحا ٌْ تدخؿ فٍٓا الهمكٓة الخ

بة المفجر) قصر ىشام (خر   1.6  

(Khirbet el Mafjar)/Qaser Hisham 

 نبذة تاريخية  

ك هف اٌـ الهكاقع اٚثٓرة فْ فمسطٓف  كتـ تشٓٓدي عمِ ٓد الخمٓفة اٚهكم  عكد الِ العصر اٚسٛهْ ٌك ٓك
 كالقصر عبارة عف هجهكعة هف اٚبىٓة كاحكاض اٚستحهاـ كجاهع كقاعات  .ٌشاـ بف عبد الهمؾ 
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 ر ٌشاـ اٚثرمقص

 

 ( 1شكل رقم ) 

 الوضع القائم والمحيط

مة لمسكاح ك احد الهكاقع الهٌؤ ك هف اٌـ الهكاقع اٚثٓرة فْ الهدٓىة ٌك ٓحٓط بارض القصر سكر ٓحهًٓ ، ٌك
كها اىً ٓتكفر فْ الهكقع خدهات لمسائح هف هىافع كهكتب لمخدهات كاٚرشادات السٓاحٓة باٚضافة الِ تكفر 

ٓكجد طٓرؽ هعبد ، ٓة عف الهكقع ككذلؾ فٓمـ ٓشرح هعمكهات عف الهكقع بالصكت كالصكرةىشرات تكضٓح
ٓصؿ لمهكقع كهكقؼ لمسٓارات كالباصات كلكحات ارشادٓة فْ الطٓرؽ الِ الهكقع ككذلؾ لكحات ارشادٓة 

مِ تغطٓة كها اىً سٓتـ العهؿ فْ الفترة القمٓمة القادهة ع، داخؿ الهكقع تشرح هعمكهات عف جهٓع اجزائً
 القصر لكشؼ ارضٓة الفسٓفساء التْ تىتشر فْ كافة ارجائً.
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 الفسٓفساء فْ قصر ٌشاـ

 

 ( 2شكؿ رقـ ) 

ك غٓر هرخص  حٓط بالهكقع اراضْ زراعٓة ٚك ٓكجد اىشاءات قٓربة سكل هطعـ كهىتزي تـ اىشاؤي حدٓثا ٌك ٓك
ك فْ الجٍة الغر   بٓة لمهكقع كٓفصمً عىً طٓرؽ هعبد.ٌك

 في المخطط الييكمي االخيرالموقع 

اها هف حٓث التصىٓفات الهحٓطة فْ الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر فقد تـ اعتهاد التصىٓؼ الزراعْ الهؤقت فْ 
 عمها اىً تـ تحدٓد هىطقة القصر، كافة الهىطقة لحٓف تىظٓهٍا فْ هخطط ٚحؽ لمهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر

هها سبؽ ٓظٍر اٌٚتهاـ ، ( ٓكضح ذلؾ 12هخطط رقـ )كال بهساحة جٓدة حكلً ةٓم ك هىطقة حهاكهكقع اثر 
اٚ اف ، الهىطقة هف الىاحٓة اٚثٓرة كالتآرخٓة ٌٖهٓةبٍذا الهكقع اٚثرم كالحاجة الِ اعداد هخطط هىفصؿ 

ادة فْ التعدٓات كاىشاء الهباىْ بدكف ترخٓص كالتْ قد تتعارض هع  التأخٓر فْ اعداد الهخطط ادل الِ الٓز
حٓث تـ اىشاء عدة هباىْ هحٓطة بدكف ، لهقترحة فْ الهستقبؿ اك هع الشركط التىظٓهٓة لٍاالتصىٓفات ا

 ترخٓص اضافة الِ ها سٓتـ اىشاؤي هف اٚف كحتِ اعداد الهخطط الٍٓكمْ لمهىطقة
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 المواقع االثرية في منطقة قصر ىشام

 
 (12مخطط رقم )
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 الممكية

ذا هف   ر الهكقع اٚ اف اف همكٓة الهكقع ٌْ همكٓة حككهٓة ٌك الىقاط الهٍهة التْ ساٌهت فْ حهآة كتطٓك
 لهمكٓات الهحٓطة ٌْ همكٓات خاصة ا

 تل السمطان +نبع السمطان   2.6

Tell es-sultan 

 ىبذة تآرخٓة

ْ بدا فْ ٌذا الهكقع  ىشأتحضارة قدٓهة  23شافات كجكد بقآا تكٓة التجهعات السكاىٓة كاظٍرت اٌٚك
ىة كاٚسكار كاقدـ تهثمت اكجً الحضارة فْ تكسعة حدكد الهدٓ، كؿ ىبع عٓف السمطافكىشات ٌذي الحضارة ح

 ظاـ درج فْ العالـ كاقدـ برج دائرمى

 تؿ السمطاف اٚثرم

 

 ( 3شكل رقم )
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 الوضع القائم والمحيط

ؿ سٓاحٓا حٓث اىً ٓتكفر فْ الهكقع هكتب لمخ ك هٌؤ ك آضا هف اٌـ الهكاقع اٚثٓرة فْ الهدٓىة ٌك دهات ٌك
تـ عرض فٓمـ ع هىافع كبركشكرات كلكحات ارشادٓة كتعٓرفٓة بالهكقع  ف الهكقع لمزكار كها ٓكجدالسٓاحٓة ٓك
 .اٚ اىً ٚ ٓكجد سكر لمحهآة

تعرض تؿ السمطاف الِ عدة اعتداءات حٓث تـ اجراء حفٓرات كتجٓرؼ فْ جزء هف ارض التمة كزراعتٍا 
ذا تعدم عمِ اٚثار الهىتشرة فْ اله كقع ٌذا باٚضافة الِ اقاهة هطعـ عمِ جزء هف الهىطقة اٚثٓرة ٌك

 ازكاري. ٌذالتابعة لً هع اضافة بعض اٚقتباسات التْ هف شاىٍا اف تتعدل عمِ تآرخ الهكقع كتستقطب 
هر فكؽ التمة ك اىشاء تؿ فٓرؾ هجاكر ٓك  باٚضافة الِ اىشاء هباىْ هجاكرة قد تٍدد ثبات كضٓاف اٚثار ٌك

كها اىً تـ تعبٓد طٓرؽ هىذ هدة ٓفصؿ التمة عف ىبعة عٓف السمطاف كالتْ ٌْ  ( ٓكضح ذلؾ ،4ـ )شكؿ رق
جزء هف تآرخ الهىطقة اضافة الِ اىشاء هبىِ لمىبعة كجهٓع ٌذي الهباىْ تقع فكؽ جزء هف اٚثار لمهىطقة 

ً الهىظر الجهالْ لمهكق  ع اٚثرم اضافة الِ تشٓك

 ؿ السمطافابراج التؿ فٓرؾ فْ هىطقة ت

 

 ( 4شكؿ رقـ ) 
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 الموقع في المخطط الييكمي االخير 

اها بالىسبة الِ تصىٓؼ الهىطقة كها ٓحٓط بٍا فْ الهخطط الٍٓكمْ فقد تـ اعطاء تصىٓؼ اثرم لكاهؿ ٌذي 
هها ٓهىع التعدم الهستقبمْ عمِ الهىطقة اٚثٓرة اك ها ٓحٓط بٍا  ( ٓكضح ذلؾ،13هخطط رقـ ) الهكاقع

 .عف التعدم القائـ بغض الىظر

 الهكاقع اٚثٓرة فْ هىطقة تؿ السمطاف

 

 (13مخطط رقم )

 الممكية

ري اٚ اف  ةٓحهاالجزء اٚكبر هف همكٓة الهكقع ٌْ همكٓة حككهٓة كآضا ٌذا ساٌـ فْ  الهكقع كتطٓك
 الهمكٓات الهجاكرة همكٓات خاصة 
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 طواحين السكر   3.6

(Tawaheen es-sukkar) 

 ىبذة تآرخٓة

عكد تآرخ كا ىت صىاعة السكر هف ابرز اٚىشطة اٚقتصادٓة السائدة فْ الهىطقة هىذ العصكر الكسطِ ٓك
، كبىاء عمِ تصٓرحات السٓاحة كاٚثار فْ الهدٓىة فقد شٍدت الهىطقة عاـ  الطاحكىة  الِ الفترة اٚٓكبٓة

قصب  بإىتاجشطة الهتعمقة اعهاؿ تىقٓب كعثر عمِ هجهكعة كبٓرة هف الهكاد تدؿ عمِ هختمؼ اٚى 2002
 .السكر هف اكاىْ فخآرة كاكاىْ هخركطٓة لتخٓزف السكر

 هكقع طكاحٓف السكر اٚثرم

 

 ( 5شكل رقم ) 
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 الوضع القائم والمحيط 

ك هكقع هٍـ تآرخٓا اٚ اىً هٍهؿ بشكؿ كبٓر حٓث اىً ٚ ٓكجد أم اسمكب حهآة فْ الهكقع كها اىً  ٌك
اك هف رهْ الىفآات ككجكد  ب اك هف كجكد الحٓكاىاتشكاؿ هف التخٓرٓتعرض الِ التعدم بجهٓع اٚ

كعدـ كجكد هٓاي  ٓث ٚ ٓكجد طٓرؽ هعبد ٓكصؿ لًاٚشكاؾ اضافة الِ عدـ كجكد آة خدهات فْ الهكقع ح
اك حهاهات اك لكحات ارشادٓة اك أم شْء ٓذكر هف الخدهات كالشْء الكحٓد الهتكفر فْ هدخؿ الهكقع 

ك طكاحٓف السكرلكحة هكتكب    ( ٓكضح ذلؾ .6، شكؿ رقـ ) عمٍٓا اسـ الهكقع ٌك

 الطٓرؽ الِ طكاحٓف السكر

 

 (6شكؿ رقـ ) 
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 تراكـ اٚشكاؾ فْ طكاحٓف السكر

 

 ( 7شكؿ رقـ ) 

كها اىً تـ التعدم هف الهحٓطٓف لمهكقع بالسٓاج كبعض الهباىْ الصغٓرة كغٓري كهف الجدٓر ذكري ٌىا اف 
ْ اكثر هف قطعة اٚراضْ التْ  كثرٓقع عمٍٓا ٌذا الهكقع اٚثرم الهٍـ ٌْ همكٓات خاصة ٌك  .هف هالؾ ٖك

 الموقع في المخطط الييكمي االخير 

هصىؼ هىطقة اثٓرة عمها اىً ٓكجد  طكاحٓف السكراها بالىسبة لمتصىٓؼ فْ الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر فاف 
ها بالىسبة لمهىطقة الهحٓطة فقد تـ تصىٓفٍا سكف ا تعدٓات عمِ ٌذي الهىطقة كها ٓظٍر بالصكرة الجكٓة ا

ذا التصىٓؼ ٓسهح بىشاء هباىْ حتِ ارتفاع اربع طكابؽ دكف تحدٓد أم شركط لٍذي الهٓاىْ تحهْ  ٌك
 ( ٓكضح التصىٓفات الهجاكرة (13)هخطط رقـ ).خصكصٓة الهكقع اٚثرم
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 الهمكٓة

ري حٓث اف همكٓتً ٌْ همكٓات خاصة كهتعددة تشكؿ الهمكٓة فْ ٌذا الهكقع العائؽ اٚكبر فْ حها ٓتً كتطٓك
ذا ٓتعارض هع أم الٓة لحهآة  حٓث اف الهكقع هكجكد عمِ اكثر هف قطعة ككؿ قطعة فٍٓا عدة شركاء ٌك

ر  اٚثٓرة قعاالهك  اك أم هشركع لدكؿ هاىحة لحهآتً هع العمـ اىً ٓتـ الهتابعة هف احد الهالكٓف لهحاكلة تطٓك
طكاحٓف السكر  تأٌٓؿاهً حٓث تـ هراجعتً لمبمدٓة كلمسٓاحة كاٚثار فْ آرحا بٍدؼ اعادة الهكقع كاستخد

كاٚثار اٚ اف القكاىٓف لسٓاحة ٚستقباؿ السكاح كذلؾ بالتعاكف هع ا كتأٌٓمٍاتصىٓع السكر فٍٓا  ةلٙعاد
 .العائؽ حكؿ هثؿ ٌذي الهشآرع آككىك كتفتت الهمكٓة قد  

 

 يق تمول ابو العال  4.6

Abu el-AlayiqTell 

 ىبذة تآرخٓة 

سرتًالهمؾ ٌٓركدس هىتجعا لً  ٖخذي، عرؼ الهكقع اباف العصر اٚغٓرقْ الركهاىْ كقد شٍدت آرحا  ٖك
قصة الحب الشٍٓرة بٓف اىطكىٓك ككمٓكبترا حٓث قدـ بساتٓف البمسـ الِ كمٓكبترا كتضهف الهكقع هشآرع 

ة هف بىاء س هف  ٓتألؼؽ الخٓؿ باٚضافة الِ اىشاء ىظاـ هائْ هسرح كحمبة لسبامسمة قصكر بدٓعة ك تىهٓك
 .قىكات كجسكر هائٓة
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 تمكؿ ابك العٛٓؽ اٚثرم

 

 (8شكل رقم ) 

 الوضع القائم لمموقع والمحيط

ْ ضهف  هكقع اثرم كاسع ٓحتؿ هساحة كاسعة كالهشكمة اٚكبر فْ ٌذا الهكقع اىً ٓقع ضهف هىطقة )ج( ٌك
ذا ادل الِ تعذر حهآة ٌذا الهكقع حٓث اىً هفتكح ٚك ٓكجد حكلً آة كسٓمة هف السٓطرة اٚسر  ائٓمٓة الكمٓة ٌك

ٚك هٓاي ٚك اضاءة ٚك حراسة كالهكقع ٓتعرض كعبد كسائؿ الحهآة ٚك أم ىكع هف اىكاع الخدهات ٚ طٓرؽ 
حٓث اىً فْ الفترة اٚخٓرة بشكؿ هستهر لمتخٓرب كالسرقة كالتدهٓر كخاصة هف قبؿ الجٍات اٚسرائٓمٓة 

 .تعرض الهكقع الِ اعهاؿ حفٓرات هف قبؿ اٚسرائٓمٓٓف 

ٓحٓط بالهكقع بعض الهباىْ الصغٓرة كهعظهٍا هف الٓزىكك كالهباىْ الهؤقتة حٓث اف الهىطقة سْ ٚك ٓتـ 
 .فٍٓااصدار رخص بىاء 
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 الموقع في المخطط الييكمي االخير

هجاكر لً حسب الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر فقد تـ اعطاء التصىٓؼ اٚثرم اها بالىسبة لتصىٓؼ الهكقع كال
لكاهؿ الهساحة اٚثٓرة حسب ها تـ تحدٓدٌا هف كزارة السٓاحة كاٚثار كصىفت الهىطقة الهحٓطة الشرقٓة 
ْ هىطقة أ بتصىٓؼ هىاطؽ سكىٓة كلكف بارتفاعات هىخفضة كىسبة هئكٓة قمٓمة لمبىاء اها  كالجىكبٓة ٌك

ة الشهالٓة كالغربٓة فمـ تعطِ أم تصىٓؼ حٓث اىٍا خارج حدكد البمدٓة كهىطقة تحت السٓطرة الهىطق
 ( ٓكضح ذلؾ .14، هخطط رقـ )اٚسرائٓمٓة هها ٍٓدد الهىطقة اٚثٓرة بشكؿ اكبر هف ٌذي الجٍات  

 الهكاقع اٚثٓرة فْ هىطقة تمكؿ ابك العٛٓؽ

 

(14هخطط رقـ )  
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 الممكية

 الهكقع ضهف حدكد السٓطرة اٚسرائٓمٓة همكٓة الهكقع ٓقع 

 شجرة زكا   5.6

 ىبذة تآرخٓة

حٓث التقِ الهسٓح بزكا العشار كحثً حٓىٍا بعد اف تىاكؿ الطعاـ فْ ، كتعكد قصة شجرة زكا الِ الفْ عاـ
 .بٓتً الِ عهؿ الخٓر كهساعدة الهحتاجٓف

 الوضع القائم والمحيط

حٓط بٍا طرؽ هف جٍتٓف كالهتحؼ تقع شجرة زكا فْ هىطقة قٓربة هف كسط ا لهدٓىة كتحتؿ هساحة صغٓرة ٓك
 الركسْ هف الجٍات الهتبقٓة حٓث تـ اىشاء ٌذا الهتحؼ عمِ اٚرض اٚثٓرة 

تكفر ٌىاؾ الخدهات الهطمكبة باٚضافة  بإىشاءتـ حهآة الشجرة  جدار ٓحٓط بٍا كضهٍا لهىطقة الهتحؼ ٓك
 السٓاحٓة الهجاكرة بدة كاٚكشاؾ الِ اٚضاءة كالطرؽ الهع

 شجرة الجهٓزة

 

 (9شكل رقم)
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 الموقع في المخطط الييكمي االخير 

(ٓكضح التصىٓؼ لمهىطقة حسب 12اعطْ تصىٓؼ اثرم بشكؿ كاهؿ لهكقع الشجرة كالهتحؼ هخطط رقـ )
ك شار الهخطط الٍٓكمْ عمها اىً ٓحٓط بالشجرة شارع رئٓسْ هف جٍة  اعتهد سٓاحْ فْ الهخطط  عٌك

ة اٚخٓرة الهتحؼ ٍاٚخٓر كشارع هشاي هف الجٍة اٚخرل تـ كضع اكشاؾ سٓاحٓة بً كهف الج الٍٓكمْ
الركسْ كالشجرة ضهف سكر الهتحؼ، عمها اىً بالرغـ هف اف الهكقع بالكاهؿ اثرم اٚ اىً تـ السهاح 

ْ هالكة القطعة   .الهتحؼ كاستخراج بعض اٚثار هف الهكقع بإىشاءلمحككهة الركسٓة ٌك

 كٓة الهم

 ٌْ همكٓة خاصة لمحككهة الركسٓة

 

 تل العرايس ، تل ابو الزلف، تل ابوىندي، تل السمرات  6.6

Tell as-Samarat ،Tell Abu Hindi ،Tell Abu Zelef ،Tell el-Arays 

 ىبذة تآرخٓة 

ك الهكقع الثاىْ لهدٓىة  ت سباؽ ككاف بً هسرح ٓجتهع الىاس فًٓ لحضكر فعالٓا سك ٌٓركدتؿ السهارات : ٌك
 الخٓؿ آاـ ٌٓركدكس

ك هكقع اثرم ركهاىْ   تؿ ابك الزلؼ : ٌك

عكد لمعصر الٍمىستْ كفًٓ اثار   بئر هٓاي قدٓـتؿ ابك ٌىدم ٓك

ك هكقع بٓزىطْ ككاىت تخرج هىً جهٓع العرآس فْ الهدٓىة   تؿ العرآس : ٌك
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 الوضع القائم والمحيط

ٚك ٓكجد آة حدكد عمِ ارض الكاقع تحدد الهكاقع اٚثٓرة كاضحة  رٚ ثاهجهكعة هف التٛؿ ٚ ٓكجد هعالـ 
كها اىً ٚ ٓكجد أم ىكع هف اىكاع الحهآة اك الخدهات كهعظهٍا ٚ ٓتكفر لً طٓرؽ هعبدة ٚك ٓكجد سكل 
ٓافطة فْ الطٓرؽ تدؿ عمِ اسـ ٌذي الهكاقع تؿ السهرات جزء هف الهىطقة اٚثٓرة لٍا ٌْ التمة القائهة 

ْ هكاف سباؽ الخٓؿ حسب تآرخ الهكقع حالٓا تـ كالهكجكدة كا لجزء اٚخر ٌْ اراضْ فارغة كهزركعة ٌك
 اٚعتداء عمِ جزء هف ٌذا الهكقع بالبىاء عمِ الهكقع اٚثرم هجاكر التمة 

 

 تؿ السهرات اٚثرم

 

( 10شكؿ رقـ )  

قبؿ احد الهكاطىٓف ٚك ٓكجد  بالىسبة لتؿ ابك الزلؼ كتؿ ابك ٌىدم فقد تـ تجٓرفٍا قبؿ فترة هف الزهف هف 
ْ اراضْ هزركعة حالٓا كتؿ العرآس تمة صغٓرة كعمٓ الطٓف هف صغٓرٍا بىاء هعالـ لمهكقع اٚثرم ٌك  
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 تؿ العرآس

  

 ( 11) رقـ شكؿ

 الموقع في المخطط الييكمي االخير

دٓد التصىٓؼ بٍا فقد تـ تحاها بخصكص تصىٓؼ ٌذي الهىاطؽ فْ الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر كها ٓحٓط 
لٍا عمِ الهخطط الٍٓكمْ عمها اىٍا تشكؿ هساحات كاسعة كالهىاطؽ الهحٓطة بٍا جهٓعا اعطٓت  اٚثرم

 الهباىْ السكىٓة بارتفاعات قمٓمة ٚ تٓزد عف طابقٓف كركؼ  بإىشاءالتصىٓؼ السكف الٓرفْ كالذم ٓسهح 
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 الهكاقع اٚثٓرة فْ هىطقة الدٓكؾ

 

( 15رقـ ) هخطط  

 

مكٓة اله  

ْ همكٓات خاصة كجزء صغٓر جدا هىٍا همكٓة حككهٓة   ٌك
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تل المطمب الكبير وتل المطمب الصغير وتل ابو خرس 7.6  

Tell el-Matlab ،Tell Abu Khurs  

 ىبذة تآرخٓة

ْ خرائب تعكد لمعصر البٓزىطْ حٓث اكتشؼ فٍٓا ابىٓة هف الطٓف    ٌك

 الوضع القائم والمحيط

ْ عبارة عف اراضْ فارغة تٛؿ صغٓرة  تقع ٌذي الهكاقع الثٛث فْ ىفس الهىطقة تقٓربا اك هىاطؽ هتقاربة ٌك
ْ هفتكحة كهترككة ٚك ٓكجد حكلٍا حهآة تتجهع بٍا الىفآات كاٚكساخ  عبارة عف ارض صغٓرة بٓف  ٌك

ْ هترك ا كة راضْ زراعٓة كهباىْ سكىٓة  كها اىً ٚ ٓكجد ها ٓدؿ عمِ كجكد اثار عمِ سطح اٚراضْ ٌك
حٓط بٍا هباىْ سكىٓة كاسكار احد ٌذي الهكاقع تقع عمِ الشارع الهعبد كالهكقعٓف اٚخٓرف ٚ ٓكجد  كهفتكحة ٓك
لٍا طٓرؽ هعبد ٚك ٓكجد فٍٓا أم ىكع هف اىكاع الخدهات لمسائح كها اىً ٚ ٓكجد ها ٓشٓر عمِ ارض الكاقع 

 .ط لمهكقع اٚثرم سكل لكحة هكتكب عمٍٓا اسـ  احد الهكاقع فق

 تؿ الهطمب الصغٓر

 

(12شكؿ رقـ )   
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 تل ابو خرس

 

 (13شكل رقم ) 

 الموقع في المخطط الييكمي االخير 

اها بالىسبة لتصىٓؼ ٌذي الهكاقع فْ الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر فقد صىفت الهكاقع اٚثٓرة التْ تـ تحدٓد 
طؽ الهحٓطة لٍا هباشرة اخذت ابعادٌا عمِ الهخطط هف قبؿ السٓاحة كاٚثار بالتصىٓؼ اٚثرم كالهىا

ك ٓسهح  % 40بىاء تصؿ الِ اٚىشاءات بارتفاع خهسة طكابؽ كبىسبة  بإقاهةتصىٓؼ سكف ب ٌك
 ـ 3كبارتدادات 
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 الهكاقع اٚثٓرة فْ هىطقة شارع فمسطٓف

 

 (16مخطط رقم )

 الممكية

 ٌْ همكٓات خاصة كجزء صغٓر هىٍا همكٓة حككهٓة  
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 خربة النتمة   8.6

Khirbet en-Nitla 

 ىبذة تآرخٓة

 كجد فٍٓا العدٓد هف الفخآرات كاٚكاىْ الىحاسٓة كالتْ تؤكد اىٍا تعكد لمعصر الكىعاىْ 

 الوضع القائم والمحيط

الهكقع عبارة عف جزء هف ارض زراعٓة ٚك ٓكجد أم عٛهات اك حدكد عمِ ارض الكاقع تحدد الهكقع اٚثرم 
كقع ٚك ٓكجد أم اثار كاضحة عمِ سطح اٚرض لمهكقع ٚ ٓكجد طٓرؽ ٓكجد طرؽ ترابٓة فْ هىتصؼ اله

 هعبد ٓصؿ لمهكقع كها اىً ٚ ٓكجد آة خدهات لمسائح ٚك ٓكجد سكل ٚفتة هكتكب عمٍٓا اسـ الهكقع 

 خربة التبمة

 

 ( 14شكل رقم )
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 الموقع في المخطط الييكمي االخير

ر احدكد الهكقع اٚثرم كها تـ تحدٓدي هف كزارة السٓاحة كاٚث اها بالىسبة لمتصىٓؼ فْ الهخطط الٍٓكمْ فاف
 .طكابؽ كبىسبة بىاء هرتفعة كارتدادات قمٓمة  5هصىؼ اثرم كالهحٓط بً هىطقة سكىٓة تسهح بارتفاع 

 الهكاقع اٚثٓرة فْ هىطقة السٓح

 

 (17رقم )  مخطط
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 الممكية 

ْ همكٓة خاصة بالكاهؿ   ٌك

 بيت شيوان   10.6

Shahwan 

 ىبذة تآرخٓة

ك عبار  ا الٍٓكد كىٓس لٍـ  ةٌك  عف ارضٓة فسٓفساء كفكقٍا هىزؿ ٓعتبٌر

 الوضع القائم والمحيط

ك همؾ لعائمة فمسطٓىٓة ٚ ٓسهح بالدخكؿ لً اٚ عف طٓرؽ تىسٓؽ اهىِ  الهكقع عبارة عف هبىِ هغمؽ ٌك
عمِ اعهدة فكؽ لكحة فسٓفساء  قائـاء البىاء عبارة عف بى، بري اٚحتٛؿ كىٓس لٍـ لمعبادةتحٓث اف الهكقع ٓع

تـ السهاح لهالكٓف اٚرض بالبىاء عمٍٓا دكف اف ٓتـ الهساس بالفسٓفساء الهكقع بحاجة الِ عىآة كتىظٓؼ 
 بٓت شٍكاف

 

 (15شكل رقم ) 
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 الموقع في المخطط الييكمي االخير

ٓفْ أم ىسبة بىاء قمٓمة صىؼ الهكقع فْ الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر بالتصىٓؼ اٚثرم كها ٓحٓط بٍا ر 
 ( ٓكضح التصىٓفات الهجاكرة 8طط )هسهكحة كارتفاع هىخفض هخ

 الممكية

 الهمكٓة خاصة بالكاهؿ

 تل المفجر وقناطر  11.6

Tell el-Mafjar ،Kanater 

 ىبذة تآرخٓة

ْ هكاقع اثٓرة هجاكرة لخربة الهفجر   ٌك

 الوضع القائم والمحيط

ْ عمِ ْ هكاقع اثٓرة هتجاكرة ٌك جد حدكد كاضحة     ك ارض الكاقع عبارة عف اراضْ فارغة تقٓربا ٚك ٓك  ٌك
ٌْ اراضْ هفتكحة كغٓر هحهٓة ٚك ٓكجد ها ٓبٓف اىٍا ارض اثٓرة فْ الكاقع سكل ٚفتة باسـ الهكقع عمها 

 .اىً ٓكجد طٓرؽ هعبدة تصؿ لمهكقع حٓث اىٍا تقع عمِ الشارع الرئٓسْ 
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 تؿ الهفجر

 

( 16شكل رقم )  

 قناطر

 

( 17شكل رقم )  
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 الموقع في المخطط الييكمي االخير

اها بالىسبة لتصىٓؼ ٌذي الهكاقع فْ الهخطط الٍٓكمْ فتـ اعتهاد التصىٓؼ اٚثرم حسب ها تـ تحدٓدي هف 
ر هستقبمْ حٓث اف كاهؿ  قبؿ السٓاحة كاٚثار كالهىاطؽ الهحٓطة حددت تصىٓؼ زراعْ هىطقة تطٓك

ر ٌشاـ كالهىاطؽ الهجاكرة لـ ٓتـ تىظٓهٍا كسٓتـ عهؿ هخطط ٌٓكمْ خاص بٍا الهىطقة الهحٓطة بقص
 ٓكضح التصىٓؼ   (8) رقـ هخطط .ٚحقا

 الهمكٓة 

 همكٓات خاصة

 

 تل درب الحابس  تل القصب   12.6

 الوضع القائم والمحيط

قائـ حكؿ الهكقع  ٓقع هكقع درب الحابس عمِ طٓرؽ هعبد ٚك ٓكجد آة عٛهات تدؿ عمِ الهكقع ٓكجد سٓاج
، تـ كضعً هف قبؿ هالؾ القطعة عمها اىً تـ اصدار رخصة سٓاج بعد هكافقة السٓاحة كاٚثار عمِ ذلؾ

كجد فقط ٚفتة تدؿ عمِ الهكقع عمها اف الهىطقة عبارة عف ارض فارغة كتـ ٌدـ هبىِ قدٓـ كاثرم فْ  ٓك
 .الهكقع دكف هكافقة الجٍات الهسؤكلة 
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 تؿ درب الحابس

 

 (18شكؿ رقـ ) 

 الموقع في المخطط الييكمي االخير

تـ تصىٓؼ الهكقع حسب اٚبعاد التْ حددت هف السٓاحة كاٚثار كهكقع اثرم كالهىاطؽ الهحٓطة تـ اعطائٍا 
( ٓكضح التصىٓؼ كها ٌك فْ الهخطط 9تصىٓؼ سكف ٓرفْ بىسبة هئكٓة قمٓمة كارتفاع هىخفض هخطط)

 الٍٓكمْ كفْ الهخطط الٍٓكمْ 

 

 الممكية

 لتؿ القصب  لٗقباطهمكٓة خاصة بالكاهؿ لتؿ درب الحابس كهمكٓة 
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 جسر ابو غنوش   13.6

 الوضع القائم والمحيط

ْ هجاكرة لقصر ٌشاـ ٚك ٓكجد اىشاءات هجاكرة  كجد بٍا جسر صغٓر ٌك الهكقع عبارة عف هىطقة خالٓة ٓك
 جسر ابك غكش

 

 (19شكل رقم ) 

 مي االخير الموقع في المخطط الييك

تـ اعطاء تصىٓؼ اثرم لمهكقع عمها اف كاهؿ الهىطقة الهحٓطة لـ ٓتـ شهمٍا فْ الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر 
تىظٓـ الهىطقة ٓؤثر سمبا عمِ حهآة الهىاطؽ  تأخٓركسٓتـ دراستٍا ضهف هخطط ٌٓكمْ قادـ عمها اف 

 (ٓكضح التصىٓؼ2اٚثٓرة هخطط رقـ )

 الممكية 

 همكٓة خاصة
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 ل ابو غنام ت  14.6

 الكضع القائـ كالهحٓط

ك هكقع تتكفر فًٓ كاهؿ الخدهات هف طٓرؽ هعبدة  ك هكقع اثرم تـ اىشاء هبىِ جاهعة اٚستقٛؿ حكلً ٌك ٌك
ْ تابعة لمجاهعة  بالتىسٓؽ هع ادارة الجاهعة اٚ اىً ٓتـ بشكؿ  ٚك ٓسهح الدخكؿ الِ الهكقع اٚكخدهات ٌك

اىْ كرغـ ذلؾ لـ ٓتـ تحدٓد الهكقع بام طٓرقة كعىد ٓزارة الهكقع لـ ٓكف ٓعمـ هستهر داخؿ الجاهعة اىشاء الهب
بدك الهكقع بحالة غٓر جٓدة حٓث اىً بحاجة الِ  الهٍىدسٓف اك العهاؿ فْ الهكقع عف كجكد هكقع اثرم ٓك

( 19اٚثرم كالتكعٓة لً شكؿ) بالهكقعحهآتً بشكؿ هستعجؿ بكضع حكاجز لحهآتً كتركٓب ٓافطة لتعرؼ 
 ٓكضح الهكقع اٚثرم هف الداخؿ 

 تؿ ابك غىاـ

 

 ( 20شكل رقم ) 
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 الموقع في المخطط الييكمي االخير 

هف حٓث التصىٓؼ ٓكجد تصىٓؼ اثٓرة عمِ الهخطط الٍٓكمْ لمجزء الهصىؼ اثرم هف قبؿ السٓاحة كاٚثار 
هع الكاقع حٓث تـ استخداـ كالهىطقة الهحٓطة هصىفة هباىْ عسكٓرة   عمها اف ٌذا التصىٓؼ ٚ ٓتكافؽ 
 (ٓكضح التصىٓفات لمهكقع9الهكقع اٚثرم شكؿ ٓكضح التصىٓؼ لمهىطقة حسب الهخطط الٍٓكمْ هخطط )

 الهمكٓة

 همكٓة خاصة كجزء صغٓر هىٍا خٓزىة 

 

 المقابر اليونانية  15.6

 الوضع القائم والمحيط  

 هة كالهكقع ٚك ٓكجد هعالـ لكجكد اثارلـ ٓتـ تحدٓد الهكقع بسٍكلة حٓث ٓكجد اىشاءات هجاكرة قائ

 الٓكىاىٓةالهقابر 

  

 ( 21شكل رقم ) 
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 الموقع في المخطط الييكمي االخير 

اف التصىٓؼ لٍذا الهكقع كغٓري تصىٓؼ اثرم كالهىطقة الهحٓطة تـ تصىٓفٍا ضهف الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر 
ذا ٓسهح بارتفاع الهباىْ الِ اربع طكابؽ كىسبة بىا ( ٓكضح 8% هخطط )35ء تصؿ الِ سكف ا ٌك

 التصىٓفات الهجاكرة

 

 الممكية

 همكٓة خاصة

 تل حاسن  وتل حسان  16.6

 ىبذة تآرخٓة

 الوضع القائم والمحيط 

فْ الهكقع بىاء عمِ  ٖجزاءتؿ حساف ٌْ ارض عمِ شارع قصر ٌشاـ الرئٓسْ تـ اصدار تراخٓص ابىٓة 
ساري  هكافقة السٓاحة كاٚثار كتـ تحدٓد جزء صغٓر فقط اثرم هف ٌذي اٚراضْ التْ تقع عمِ ٓهٓف الشارع ٓك

عمها اف تصىٓؼ كاهؿ ٌذي اٚراضْ ٚ زاؿ هصىؼ اثرم فْ الهخطط الٍٓكمْ كلدل السٓاحة كاٚثار الجزء 
ة القطعة عمِ الشارع ٓكجد حفٓرات كاثار فْ الهكقع كلكىٍا هفتكحة  الهتبقْ هف الهكقع اٚثرم ٌك زآك

ٓكجد أم اسمكب حهآة لٍا كالجزء اٚثرم اٚخر لٍذا الهكقع ٌك لمقطعة الهقابمة عمِ ٓسار كهترككة ٚك 
ك قطعة حكلٍا سكر قائـ كعمٍٓا هباىْ قدٓهة كهباىْ اخرل حدٓثة هرخصة بىاء عمِ  هف  هكافقةالشارع ٌك

ك عبارة عف ار   باٖشكاؾض همٓئة السٓاحة كاٚثار كجزء صغٓر هف القطعة تـ هىع اىشاء آة هباىْ عمًٓ ٌك
 .كالىفآات 
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 تؿ حساف

 

 

 ( 22شكؿ رقـ ) 
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ْ اراضْ هزركعة جزء هىٍا  ْ فارغة ٚك ٓكجد فٍٓا اىشاءات ٌك اها بالىسبة لتؿ حاسف فٍْ اراضْ هفركزة ٌك
كالجزء الهتركؾ كالهحدد اثرم ٌك هساحة صغٓرة هف اٚرض تقع عمِ الشارع الرئٓسْ هباشرة ٚ ٓكجد ها 

ْ عبارة آضا عف ارض فٍٓا اٚشكاؾ كالىفآات ٚك ٓكجد آة اثار كاضحة فْ الهكقع عمها اىٍا ٓحهٍٓا ٌك
 هىطقة هفتكحة ٚك ٓكجد حكلٍا آة كسٓمة لمحهآة 

 تؿ حاسف

 

 ( 23شكؿ رقـ )

 الموقع في المخطط الييكمي االخير 

كذلؾ  ج كهىاطؽ سكىٓة ب  جهٓع هساحات الهكقعٓف تؿ حاسف كتؿ حساف هصىفة هكقع اثرم كالهحٓط بٍا
% 50 % ال40ِٓسهح بارتفاعات هباىْ عالٓة تصؿ الِ خهسة طكابؽ كىسبة بىاء هرتفعة هف 

 (ٓكضح التصىٓؼ لمهكقع12هخطط)

 الممكية

 الهمكٓة لمهكقعٓف ٌْ همكٓة خاصة بالكاهؿ 
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 تل المغيفر وخربة المغيفر  17.6

 نبذة تاريخية

 الوضع القائم والمحيط

كضح كجكد اثار فْ الهكقع تقٓربا الهكقع خالْ هف اٚىشاءات سكل بعض الهباىْ الغٓر ٚ ٓكجد ها ٓ
 .هستكهمة فْ الهكقع 

 تؿ الهغٓفر

 

 ( 24شكؿ رقـ )

 الموقع في المخطط الييكمي االخير 

ْ هتجاكرة الِ التصىٓؼ اٚثرم عمها اف الهىاطؽ الهحٓطة لٍا حصمت عمِ  صىفت ٌذي الهكاقع آضا ٌك
ر هستقبمْ هخطط)تصىٓؼ زر   (ٓكضح تصىٓفات الهكقع13اعْ هىطقة تطٓك



  97  
 

 الممكية

ْ همكٓة خاصة بالكاهؿ   ٌك

 تحميل لمدراسة الميدانية 

هف خٛؿ هراجعة الهكاقع اٚثٓرة فْ الهدٓىة كحسب التحمٓٛت السابقة ٓظٍر لىا اف عدد الهكاقع اٚثٓرة 
مٓف فقط ٓتـ الفعمْ حسب رام الباحث فْ هدٓىة آرحا ٌْ هكقعٓف اثر  هف قبؿ السٓاحة  هتابعتٍـٓٓف هٌؤ

ككىك كاٚثار بشكؿ هباشر  جزء هف اٚقتصاد الفمسطٓىْ حٓث اىٍـ ٓشكمكف جزء هف الدخؿ لمهدٓىة  آك
كالهتبقْ عبارة عف هجهكعة هف اٚراضْ الهفتكحة الهترككة كالغٓر هحهٓة ٚ هف السرقة ٚك هف التخٓرب ٚك 

 .هف اٚكساخ كالىفآات

الهباىْ عمٍٓا هثؿ تؿ السهرات اك اٚعتداء  بإىشاءا باٚضافة الِ اٚعتداءات الهباشرة لبعض الهكاقع ٌذ
عمِ بعض اجزائٍا هثؿ تؿ السمطاف اك التعدم عمِ الفضاء الخاص بٍا هثؿ اىشاء تمفٓرؾ فكؽ تؿ 

 .السمطاف

 ٓسهح البىاء عمٍٓا اك اجراء كقد صىفف جهٓع ٌذي اٚراضْ ضهف الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر هىاطؽ اثٓرة ٚ
ا كهكاقع اثٓرة فْ هدٓىة آرحا تقٓربا  آة هعاهٛت اك اجراءات عمٍٓا حٓث تقدر الهساحات التْ تـ حجٌز

هعظهٍا ٌْ همكٓة خاصة هع العمـ اف الهساحة الفعمٓة لمهكاقع اٚثٓرة الهفتكحة لمسكاح  2ـ(625668)
 2ـ(35339)كهٍٓئة كهكقع اثرم ٌْ فقط بهساحة 

اف اعتهاد الهساحات الكاسعة الهذككرة كهكاقع اثٓرة ٓحهؿ الحككهٓة عبء هادم كبٓر فْ حاؿ هطالبات 
ض كها اىٍا تحهؿ آضا الحككهة عبء البحث كالتىقٓب رغـ اف ٌذي الهىاطؽ  اصحاب ٌذي اٚراضْ بالتعٓك

ـ اف قاىكف اٚثار ٓهىع اصحابٍا تـ تحدٓدٌا عمِ الهخطط الٍٓكمْ كهكاقع اثٓرة هف قبؿ السٓاحة كاٚثار كرغ
اىْ عمِ اجزاء هف ٌذي بهف البىاء عمٍٓا اك استعهالٍا، اٚ اىً تـ اعطاء عدة هكافقة عمِ الترخٓص كاىشاء ه

اٚراضْ هف قبؿ السٓاحة كاٚثار  هع اىً لـ ٓتـ تغٓٓر تصىٓؼ ٌذي اٚجزاء فْ الهخطط الٍٓكمْ ٚك زالت 
 جهٓع ٌذي الهساحات اثٓرة.
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وانخطظ انستراتيجية نهًذينة في حًاية وتطىير يم دور انًخططات انهيكهية تحه

 انًىاقع انتراثية 

كضهف ٌذا العىكاف سكؼ ٓتـ تحمٓؿ الخطط اٚستراتٓجٓة لمهدٓىة باٚضافة الِ عرض كتحمٓؿ الهخططات 
ا فْ حهآة الهك خٛؿ السىكات الهاضٓة الٍٓكمٓة التْ تـ استخداهٍا فْ الهدٓىة   . اقع التراثٓةكدكٌر

 2016-2013الخطة االستراتيجية لبمدية اريحا لمفترة 

كهف خٛؿ تحمٓؿ الخطة كالهشآرع الهقترحة بٍا كالتْ تتعمؽ بالسٓاحة كجد اىً خٛؿ الخطة تـ كضع العدٓد 
ج هف الهشآرع السٓاحٓة الهقترحة ضهف فترة الخطة كتتهثؿ ٌذي الهشآرع ب اعداد خرائط سٓاحٓة، ترٓك

ر شكارع الهكاقع السٓاحٓة، تحسٓف الخدهات لمهكاقع السٓاحٓة، اضفاء طابع سٓ احْ لهدٓىة آرحا، تطٓك
ك تآرخْ كسٓاحْ داخؿ الهدٓىة، ترهٓـ الجسكر اٚثٓرة، ترهٓـ الهباىْ الطٓىٓة، هىتجع سٓاحْ عٛجْ 

 .اىشاء هتحؼ تآرخْ لٛثار

ترة الخطة كها اىً ٚ ٓكجد أم هشركع  هقترح ضهف ٌذي عمها اىً لـ ٓتـ اىجاز أم هف ٌذي الهشآرع ضهف ف
الخطة ٍٓدؼ بشكؿ هباشر لمهكاقع اٚثٓرة فْ الهدٓىة سكل بعض الهشآرع الهقترحة لتحسٓف الخدهات 
ر الشكارع الهؤدٓة الِ الهكاقع السٓاحٓة عمها اف ٌذا ٓتىاكؿ السٓاحة بشكؿ عاـ كلٓس  السٓاحٓة كتطٓك

 اص، حٓث فقط ٌىاؾ اقتراح لترهٓـ جسكر اثٓرة السٓاحة اٚثٓرة بشكؿ خ

هف خٛؿ اٚطٛع عمِ الخطة اٚستراتٓجٓة لمٍٓئة الهحمٓة ترل الباحثة اف الهكاقع اٚثٓرة كاٌٚتهاـ بٍا 
ات الخطة كلـ ٓتـ اٌٚتهاـ بٍا ابدا. ترل الباحثة اف  ج لٍا لٓس هف ضهف اكلٓك ا كحهآتٍا كالترٓك ٌر كتطٓك

فْ الخطة اٚستراتٓجٓة لمهدٓىة بالسٓاحة اٚثٓرة كلكف هف الكاضح اىً لـ ٓتـ اتباع السٓاسة جزء هف اٌٚتهاـ 
ْ التخطٓط لمىتائج كالتركٓز عمِ التىفٓذ حٓث اف هعطـ الهشآرع الهقترحة  الكطىٓة الهقترحة فْ اجىدتٍا ٌك

مً ٚ ٓكجد هتابعة ٚك تركٓز عمِ تىفٓذي ؿ كها ٓهكف تهٓك  بحاجة الِ تهٓك
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 2016خطة تطوير االقتصاد المحمي مدينة اريحا   6.2.4

الهكاقع السٓاحٓة كالتآرخٓة كالدٓىٓة ٌْ هف اٌـ قضآا التىهٓة  تأٌٓؿاكضحت الخطة اف ضعؼ عهمٓات 
 لهدٓىة آرحا 

تـ تحدٓد هشركع صٓاىة الهكاقع التآرخٓة  2021-2017كضهف خطة التىفٓذ لمهشآرع الهقترحة لمفترة 
 12500ة كتشهؿ )قصر ٌشاـ، طكاحٓف السكر، تؿ السهرات( كتحدٓد التكمفة التقدٓٓرة لمهشركع كالسٓاحٓ

ؿ )اٚتحاد اٚكركبْ، الحككهة الٓاباىٓة، اٚٓطالٓٓف( ر كها تـ تحدٓد الجٍات الهقترحة لمتهٓك  دٚك

جدم بٓف البمدٓة كتـ تحدٓد اىً هف هتطمبات ىجاح خطة التىهٓة اٚقتصادٓة فْ آرحا ضركركة التىسٓؽ ال
 كالهؤسسات الحككهٓة كالكزارات الرسهٓة كاٚتحادات كغرفة التجارة كالقطاع الخاص 

ؿ الخارجْ فْ  كترهٓـ الهكاقع اٚثٓرة كها كىرل هشكمة  تأٌٓؿىعكد ٌىا هرة اخرل الِ اٚعتهاد عمِ التهٓك
 عدـ التىسٓؽ كقمة التعاكف بٓف الهؤسسات 

ٚطٛع عمِ الخطط السابقة اف ىصٓب السٓاحة اٚثٓرة ضهف ٌذي الخطط لٓس كترل الباحثة اىً هف خٛؿ ا
ؿ الخارجْ  ر كها  لمتأٌٓؿضهف الىسبة الهطمكبة كها تـ اٚعتهاد فْ هعظـ الحاٚت عمِ التهٓك كالتطٓك

 تعاىْ هعظـ ٌذي الخطط عدـ الهتابعة لضهاف التىفٓذ.

 الخارطة السياحية لمدينة اريحا 4

ىجد اف الهكاقع اٚثٓرة التْ تـ  2010خارطة السٓاحٓة لمهدٓىة كالتْ تـ اعدادٌا عاـ باٚطٛع عمِ ال
هكاقع هف الهكاقع الثٓرة الهكجكدة فْ الهدٓىة، كعىد تحمٓؿ ذلؾ ىرل اىً تـ اٌهاؿ  8تحدٓدٌا  فٍٓا ٚ تتجاكز 

جٓا حٓث لـ ٓتـ اٚفصاح عىٍا فْ الخٓرطة الكح ٓدة التْ تشٓر كتدؿ عمِ ٌذي الهكاقع آضا اعٛهٓا كترٓك
السٓاحة فْ الهدٓىة. قد ٓككف ذلؾ قرار صائب بعدـ كضع ٌذي الهكاقع عمِ الخارطة السٓاحٓة حٓث ٓزارة 

 .صالح لٓزارة السكاحٌذي الهكاقع بالكضع الحالْ لٍا قد ٓككف غٓر 
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 الخارطة السٓاحٓة لهدٓىة آرحا

 
 (2هخطط رقـ )
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 عديالت النيائية تينة اريحا وتحميل المخطط االخير الالمخططات الييكمية لمد  3.3.4

1957هخطط   -أ   

تسمسؿ العهؿ عمِ الهخططات الٍٓكمٓة لهدٓىة آرحا حٓث تـ الهصادقة عمِ الهخطط الٍٓكمْ اٚكؿ عاـ  
ـ ٌك هخطط ٓدكم ٓحتكم عمِ العدٓد هف الهشاكؿ فْ ابعاد القطع كاقتطاعات الطرؽ ٌذا باٚضافة 1957
ـ اعتهاد اك تحدٓد الهكاقع اٚثٓرة.الِ عد  

1976هخطط  -ب   

ـ تـ تعدٓؿ الهخطط الٍٓكمْ لمهدٓىة كتكسٓع الحدكد اٚدآرة اٚ اىً لـ ٓستكهؿ اجراءات 1976كفْ عاـ  
  فْ اجراءات الترخٓص كاٚفراز كلـ ٓكف بً أم تحدٓد لمهكاقع اٚثٓرة . الهصادقة كلكف تـ اعتهادي كالعهؿ بً

1998هخطط -ج  

تـ اعداد هخطط ٌٓكمْ جدٓد لمهدٓىة اٚ اىً آضا لـ تستكهؿ اجراءات الهصادقة عمًٓ كهع ذلؾ تـ  
اٚستهرار فْ العهؿ بىاء عمًٓ كاعتهادي فْ هعاهٛت الترخٓص كاٚفراز لمهدٓىة ضهف الٍٓئة الهحمٓة كطكاؿ 

الهصادقة عمًٓ هع ها تـ عمًٓ هف  ٌذي الهدة آضا لـ ٓتـ تحدٓد الهكاقع اٚثٓرة لمحفاظ عمٍٓا  حتِ تـ
.2011تغٓٓرات كتعدٓٛت عاـ   
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1998هخطط ٌٓكمْ   

 

(3هخطط رقـ )  

 



  103  
 

2011هخطط  -د   

حٓث تـ الهصادقة عمًٓ فقط  طكارئهخطط ككاعتهد  تـ الهصادقة عمِ ٌذا الهخطط دكف اعٛىً لٛعتراض
د هخطط ٌٓكمْ لمهدٓىة عمها اف ٌذا الهخطط بىاء عمِ قرار كٓزر الحكـ الهحمْ كهخطط هؤقت لحٓف اعدا

اىً ٓحافظ عمِ الهكاقع  رالتىظٓهٓة. غٌٓك اكؿ هخطط ٓتـ فًٓ تحدٓد الهكاقع اٚثٓرة داخؿ حدكد الهىطقة 
اٚثٓرة هف حٓث اف التصىٓؼ لمهكاقع ٌك بتحدٓد الهكاقع اٚثٓرة بالمكف اٚثرم بحٓث ٚ ٓسهح باستخداـ 

عمها اىً لـ ٓتـ عهؿ أم هىطقة بالبىاء اك اٚفراز اك غٓري ،مٍٓا الهكقع اٚثرم القطعة اٚرض التْ ٓقع ع
 .حهآة حكؿ الهكاقع اٚثٓرة 

تصىٓؼ اٚراضْ الهجاكرة لمهكاقع اٚثٓرة فْ الهخطط جزء هىٍا سكف ا ككها ٌك هكضح فْ الهخطط فاف 
ْ تصىٓفات تىظٓهٓة تسهح كسكف ب  سكىْ كقد ٓسهح بً تجارم فْ بعض الهباىْ فٍٓا ٚستخداـ  بإىشاءٌك
ٌك خهسة طكابؽ أم اىً لـ ٓتـ الحفاظ  2011ارتفاعات ٌذا التصىٓؼ حسب الهخطط الٍٓكمْ  اٚحٓاف،

عمِ اٚرتفاعات الهحٓطة كها اىً لـ ٓتـ اعطاء آة تصىٓفات هجاكرة لمهكاقع اٚثٓرة لخدهاتٍا أم خدهات 
اف اٚراضْ الهصىفة هكاقع اثٓرة فْ ٌذا الهخطط  اعمهسكف. سٓاحٓة كهعظـ التصىٓفات الهجاكرة ٌْ 

 .السٓاحة كاٚثار  هعمكهات كزارةاخذت ٌذا التصىٓؼ بىاء عمِ 
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 2011هخطط ٌٓكمْ 

 

(4هخطط رقـ )  
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2014 ٌٓكمْ هخطط -ق  

ٓزائْ كبعد ٌذا التآرخ تـ البدء بالعهؿ عمِ هخطط ٌٓكمْ جدٓد حسب اجراءات كتسمسؿ دلٓؿ التخطٓط الفٓ
هع هكتب استشارم فمسطٓىْ لمتخطٓط كالدائرة الٍىدسٓة فْ  كبالتعاكفكذلؾ هف قبؿ فٓرؽ تخطٓط آطالْ 

ككاىت الىتٓجة هخطط هثالْ تـ خٛلً اٌٚتهاـ بالهكاقع اٚثٓرة بشكؿ كبٓر حٓث تـ تحدٓد هىطقة  بمدٓة آرحا
ْ هىطقة ٓ هىع البىاء فٍٓا كذلؾ لمحفاظ عمِ الهىطقة كاهمة حكؿ الهكاقع اٚثٓرة اعتهدت هىطقة كاحات ٌك

الهحٓطة بالهكاقع اٚثٓرة كذلؾ لحهآة الهكاقع اٚثٓرة كالسهاح باستخداـ ٌذي الهىطقة الهحٓطة لخدهة الهكاقع 
اٚثٓرة كهف ثـ اعطاء تصىٓؼ هجاكر لهىطقة الكاحات ٌْ تصىٓؼ ٓرفْ ٓسهح بالبىاء بارتفاعات هىخفضة 

ة قمٓمة لم ٍا تبىاء. كفْ ٌذا الهخطط تـ الحفاظ عمِ اٚرتفاعات الهىخفضة فْ الهدٓىة لخصكصٓكىسبة هئٓك
ذا ساٌـ فْ ابراز جهاؿ الهدٓىة كالحفاظ عمِ الهكاقع اٚثٓرة  هف حٓث التربة كالهساحة الكاسعة لمهدٓىة ٌك

 .عمِ حد سكاء

ات الهطمكبة فْ الدلٓؿ الفٓٓزاء بالرغـ هف اف ٌذا الهخطط كاف هثاؿ فْ التخطٓط السمٓـ كاتباع جهٓع الخطك 
الهخططات الٍٓكمٓمة اٚ اىً لـ ٓراعْ همكٓة اٚراضْ هف الههتمكات الخاصة حٓث جهٓع اٚراضْ  ٘ىجاز

ذا كاف ىقطة ضعؼ  التْ تـ تحدٓدٌا هىطقة كاحات كهىطقة حهآة لمهكاقع اٚثٓرة ٌْ ههتمكات خاصة، ٌك
التدخٛت كالتغٓٓرات عمِ التصىٓفات فْ  بدأتكهف ٌىا .فْ اهكاىٓة الهصادقة عمِ الهخطط كاىجازي

 الهخطط .
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 2014هخطط 

 

 ( 5هخطط رقـ) 

 

 2016هخطط  -ك 

ىا كعىد البدء فْ اجراءات استكهاؿ الهخطط الٍٓكمْ تـ احداث العدٓد هف التغٓٓرات كالتعدٓٛت الجذٓرة  ٌك
الهحٓطة بالهكاقع اٚثٓرة  لٗراضْكتغٓٓر التصىٓؼ عمِ الهخطط كذلؾ بٓزادة اٚرتفاعات الهسهكحة لمهباىْ 

كبارتفاعات تصؿ الِ اربع كخهس طكابؽ دكف اعطاء آة اٌهٓة لمهكاقع  با٘ىشاءاتالِ تصىٓفات تسهح 
اٚثٓرة كالتآرخٓة كها تـ الحفاظ عمًٓ فْ الهخطط اٚخٓر ٌك اعتهاد التصىٓؼ اٚثرم لمهكاقع اٚثٓرة  فقط 
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هف كزارة السٓاحة كاٚثار. ذلؾ اىً لـ ٓتـ اتخاذ آة اقتراحات اك تعدٓٛت فْ الهخطط لربط  كالتْ تـ تحدٓدٌا
 .ٌذي الهكاقع اك عهؿ آة هسارات اك آة تصىٓفات ٚستخداهات اٚراضْ الهحٓطة بالهكاقع اٚثٓرة

 )الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر( 2016هخطط 

 

  6هخطط رقـ ) 
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 2011، 1998 لألعوامية ومحيطيا في المخططات الييكمية مقارنة لتصنيفات المواقع االثر 
،2014 ،2016  

اتخاذ هىطقة الدٓكؾ لٓتـ عهؿ هقارىة بٓف الهخططات اٚربعة كاختٓرت ٌذي الهىطقة لتعدد تـ 
ا فْ ٌذي الهىطقة كالتْ تتهثؿ فْ تؿ السمطاف ،تؿ السهرات ، تؿ ابك الهكاقع اٚثٓرة كاىتشاٌر

 .طكاحٓف السكر، الهقابر الٓكىاىٓة ك ، تؿ العٓرس، تؿ الٍىدمالزلؼ

فقط كباقْ  1998كهف خٛؿ الهقارىة فاىً تـ تحدٓد هكقع تؿ السمطاف اٚثرم عمِ هخطط 
الهكاقع لـ تحدد كهكاقع اثٓرة عمِ الهخطط كصىفت باقْ الهكاقع اٚثٓرة كها ٓحٓطٍا هىاطؽ 

ذا   هكاقع كعمِ هحٓطٍاسهح باٚعتداء عمِ ٌذي ال بالتأكٓدسكىٓة ٌك

 1998هقطع هف هخطط 

 
(7هخطط رقـ )  
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حٓث تـ تحدٓد ٌذي الهكاقع عمِ الهخطط  2011كذلؾ لحٓف تـ الهصادؽ عمِ الهخطط لعاـ 
كها ٌك هكضح فْ الهىطقة الهكضحة عمها اف جهٓع التصىٓفات الهحٓطة لٍذي الهكاقع 

ىاء هرتفعة الِ حد ها كلـ ٓتـ تصىٓؼ سكف بارتفاعات عالٓة تصؿ الِ خهسة طكابؽ كىسبة ب
 اٌٚتهاـ بٍذي الهكاقع ضهف ٌذا الهخطط سكل تصىٓؼ ٌذي الهكاقع ضهف التصىٓؼ اٚثرم .

 2011هقطع هف هخطط 

 
(8هخطط رقـ)  
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كفْ ىقمة ىكعٓة فْ اٌٚتهاـ بالهكاقع اٚثٓرة كالسٓاحة اٚثٓرة فْ الهدٓىة تـ اىجاز هخطط  
حٓث تـ اىجاز ٌذا الهخطط بىاء عمِ خطكات الدلٓؿ  بالتعاكف هع فٓرؽ آطالْ 2014

الفٓٓزائْ كضهف فٓرؽ عهؿ كاسع الخبرة فْ ٌذا الهجاؿ ، كٓظٍر ذلؾ هف خٛؿ اٚطٛع 
عمِ الهىطقة الهحددة فْ الهخطط كالتْ سبؽ كتـ الشرح عىٍا فْ الهخططات السابقة ، ىجد 

ٚضافة الِ اقتراح هىطقة كاحات تحٓط ٌىا تصىٓؼ الهكاقع اٚثٓرة جهٓعا بالتصىٓؼ اٚثرم با
بٍذي الهكاقع كها اىٍا تربط الهكاقع اٚثٓرة هعا كاعتبرت هىطقة حهآة كتكسعة لمهكاقع اٚثٓرة 

ذا ٓهىع البىاء فٍٓا ، كخارج هحٓط هىطقة الكاحات هىطقة اخرل ٌْ اتخذت التصىٓؼ الٓرفْ ٌك
تفاعات ٚ تٓزد عف طابقٓف ، ىجد ٌىا فًٓ ضهف ىسبة بىاء صغٓرة جدا كار  با٘ىشاءاتٓسهح 

الهحافظة عمِ الهكاقع اٚثٓرة كهحٓطٍا كحهآتٍا باٚضافة الِ ربطٍا هعا كهىع أم حكاجز 
، اف ٌذا الهخطط كبغض الىظر عف صعكبة تطبٓقً لعدـ هراعاة الهمكٓات الخاصة بٓتٍا

 كاعتراضات الهكاطىٓف اٚ اىً اٌتـ بشكؿ هبٓر بالهكاقع اٚثٓرة .
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2014هقطع هف هخطط   

 
(9هخطط رقـ )  

اٚ اف الضغكطات هف الهجتهع الهحمْ كهشكمة الهمكٓات الخاصة ادت اؿ الكصكؿ الِ  
ك الهخط الٍٓكمْ اٚخٓر كالهكضح فْ الشكؿ كالذم ٓشرح ىفس الهىطقة  2016هخطط  ٌك

ك تصىٓؼ السابقة كلكف تـ اجراء العدٓد هف التعدٓٛت عمًٓ لٓصؿ الِ ها ٌك هك  ضح ٌك
اٚراضْ اٚثٓرة هع تصىٓؼ ٓرفْ حكؿ هعظـ الهكاقع بىسبة بىاء هىخفضة كارتفاع قمٓؿ اٚ اىً 

 لـ ٓتـ تكصٓؿ ٌذي الهكاقع اك ربطٍا هعا حٓث اىٍا هفصكلة بأراضْ سكف .
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2016هقطع هف هخطط   

 
(10هخطط رقـ )  

هخططات الهتتالٓة لمكصكؿ هف خٛؿ السابؽ ٓتضح التسمسؿ لكضع الهكاقع اٚثٓرة ضهف ال
 الِ الهخطط  اٚخٓر 

 

 

  



  113  
 

 ممخص تحميل المخططات

ترل الباحثة اف الهخطط الٍٓكمْ لمهدٓىة ٌك هف اكؿ كاٌـ الخطكاط التْ ههكف اف تساٌـ فْ حهآة الهكاقع 
ا حٓث اف اعداد هخطط ٌٓكمْ  ٌر ة هع خصكصٓة الهىطقة كها فٍٓا هف هكاقع هٍه ٓتٛءـاٚثٓرة كحتِ تطٓك

ٓسٍـ فْ حهآة ٌذي الهكاقع عف طٓرؽ استخداهات اراضْ لٍا كلها حكلٍا لضهاف حهآتٍا كها اف 
ر الهىطقة  هثٛ  بأكهمٍااستخداهات اٚراضْ لمهىاطؽ التْ تصؿ بٓف ٌذي الهكاقع هعا ٓساٌـ آضا فْ تطٓك

اٚستخداـ الصىاعْ عف اعطاء استخداـ سٓاحْ لكاهؿ هىطقة اك شارع ٓقع بٓف هكقعٓف اثٓرٓف، اك ابعاد 
اٚزعاج كالتمكث، كها اىً كهف ضهف الهخطط الٍٓكمْ ههكف اف ٓتـ اضافة شركط  ٘بعادٌذي الهىطقة 

تىظٓهٓة خاصة لتتكافؽ كطبٓعة الهىطقة كخصكصٓتٍا هف حٓث ارتفاعات الهباىْ حسب الهىاطؽ 
اكاستخداهٍا حتِ الكاىٍا  كآة شركط ٓهكف اضافتٍا قد تساٌـ فْ حهآ ٌر  .ة الهدٓىة كهكاردٌا كتطٓك

فاف الهخططات الكطىٓة كالهخططات الٍٓكمٓة فْ الهدف الفمسطٓىٓة لـ ترقِ الِ الهستكل  لٗسؼكلكف 
ا عمها اىٍا اقصر الطر  ٌر ؽ الهطمكب فْ عهمٓة الحفاظ عمِ الهكاقع اٚثٓرة ٚك عمِ الٓات كخطط تطٓك

ر لٍذي الهكاقع  القرار كالهصالح الشخصٓة كالهمكٓات  ٖصحابخٛت حٓث ىرل اف التدلمحفاظ كالتطٓك
الخاصة كضعؼ الهجالس الهحمٓة كقمة الٓات التىفٓذ اك اىعداهٍا جهٓعٍا ادت الِ الكصكؿ الِ ٌذي الىتٓجة 

ْ هخططات ٌٓكمٓة ضعٓفة كبالتالْ ضٓاع الهكارد الطبٓعٓة لمهدٓىة  .ٌك
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يذينة  يانتراثية فنسهبية (نهًىاقع انتحهيم االستراتيجي )انًؤثرات االيجابية وا

 اريحا 

 

 الخطة االستراتيجية المقترحة :   1.7

 : مقدمة

عرؼ باىً عهمٓة اتخاذ قرارات هستهرة بىاء عمِ هعمكهات  التخطٓط اٚستراتٓجْ ٌك احد اداة التخطٓط ٓك
 (2010ههكىة عف هستقبمٓة ٌذي القرارات.) السعٓدم,

ساعد فْ الحفاظ كبعبارة اخرل فاف التخطٓط اٚس تراتٓجٓة ٌك اداة ٌاهة لتكجًٓ التخطٓط الحضرم ، ٓك
ْ اداة هكسعة لمتىهٓة اٚقمٓهٓة كشكؿ هىٍجْ لمتحضٓر لمتغٓٓر  مة اٚجؿ ، ٌك ة طٓك كالكصكؿ الِ رٓؤ

.(Mobarak,2014) 

لمتخطٓط العهراىْ  كهف اجؿ اقتراح استراتٓجٓة جدٓدة لحهآة الهكاقع اٚثٓرة فْ آرحا بعد اف تـ تحدٓد الكاقع
قاهت الباحثة باٚطٛع عمِ هجهكعة هف اٚبحاث التْ استخدهت طرؽ كىهاذج  اتجاي حهآة الهكاقع اٚثٓرة

 لعهؿ خطة استراتٓجٓة ، كهف ٌذي اٚبحاث بحث باسـ

 (Setting a Strategic Model)   ْر ىهكذج استراتٓجْ كالذم ٓتمخص ف ذا البحث ٓقكـ عمِ تطٓك ٌك
ف عٛ قات السبب كالىتٓجة هف خٛؿ تحمٓؿ الىتائج التْ تـ الحصكؿ عمٍٓا هف خٛؿ الدراسات لهكضكع تكٓك

هعٓف ، حٓث ٓتـ تشكٓؿ الٍٓكؿ لمخطة اٚستراتٓجٓة هف خٛؿ هجهكعة هف الهكاضٓع كالتْ تتهثؿ فْ ، 
كهف ثـ اعداد  (SOWT)تعٓرؼ الكظائؼ التىظٓهٓة ،تعٓرؼ الٍٓكؿ التىظٓهْ ، تحمٓؿ الهتغٓرات ،تحمٓؿ 

 (Butuner,2012)الخطة كالهٓزاىٓة .
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كفْ دراسة اخرل اقترحت سٓاسة اك استراتٓجٓة جدٓدة لهساعدة صىاع القرار فْ عهمٓة اتخاذ القرارات 
اٚستراتٓجٓة ، حٓث اف ٌذا الىهكذج ٓساٌـ فْ رفع هستكل الكعْ ٚتخاذ قرارات اكثر كفاءة كفعالٓة ، 

ستخدـ ٌىا هىٍج الهس ك عبارة عف ٌٓكمٓة تستخدـ عدة اىكاع هف التحمٓؿ حٓث  (IESA)ح البٓئْ الذكْ ٓك ٌك
ك تحمٓؿ ٓحدد ىقاط القكة كالضعؼ كالفرص كالتٍدٓدات باٚضافة الِ تحمٓؿ ٓسهِ  (SWOT)ٓتـ استخداـ  ٌك

(PESTEEL)  ، قصد بً التحمٓؿ حسب هكاضٓع سٓاسٓة ، اقتصادٓة اجتهاعٓة ، ثقافٓة ، تكىكلكجٓة ٓك
ستىباط الهعرفة هف خبراء الهجاؿ ٓستخدـ  تحمٓؿ  باٚضافة الِ   (RT-Delphi)قاىكىٓة كاخٛقٓة ، ٚك

تحمٓٛت اخرل لىصؿ بالىٍآة الِ الٍٓكمٓة الهكضحة فْ الشكؿ التالْ رقـ )( 
.(Omran,Khorshid,2014) 
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حمٓٛت غٓر هتكفرة فْ ٌذي اف التحمٓٛت السابقة ٌْ تحمٓٛت قكٓة كتفصٓمٓة كبحاجة الِ اجراءات كت
الدراسة ، ٌذا باٚضافة الِ اف الباحثة ترل اف الهىاٌج اٚستراتٓجٓة السابقة قد ٓككف تطبٓقٍا لخطط 
استراتٓجٓة لشركات اك هؤسسات هحددة اكثر فاعمٓة هف تطبٓقٍا عمِ هكضكع ٌذا البحث حٓث اف 

حٓث اف هجاؿ الخطة الهطمكبة ٌك  اٚستراتٓجٓة الهقترحة ٓجب اف تشهؿ عدة هجاٚت كهؤسسات
ر السٓاحة اٚثٓرة عف طٓرؽ حهآة الهكاقع اٚثٓرة  استراتٓجٓة لتخطٓط حضرم جدٓد ٓساٌـ فْ حهآة كتطٓك

 فْ هدٓىة آرحا .

تٓجْ كالتىهٓة كهف ٌىا ترل الباحثة اف استخداـ الهىٍج اٚستراتٓجْ الهستخدـ فْ بحث )التخطٓط اٚسترا
ْ هف اقدـ الهدف اٚٓراىٓة ، عمِ الرغـ  ارهٓافْ هدٓىة  (SWOT)ستخداـ تحمٓؿ االحضٓرة عف طٓرؽ  ٌك

ة غٓر الهستداهة تكاجً صعكبات هف حٓث التىها فإىٍهف ككف ٌذي الهدٓىة غىٓة بالهكارد الطبٓعٓة كالبشٓرة ،
التحمٓؿ الكصفْ حٓث تـ استخداـ الزراعٓة . لٗراضْ، كاٚستخداـ غٓر السمٓـ لمهكارد كالتدٌكر البٓئْ 

 (Mobaraki,2014).   (AHP), (SWOT) كتحمٓؿ 

كىظرا اف ٌىاؾ تشابً فْ اٚطار الخارجْ لٍذي الدراسة هع هكضكع ٌذا البحث كجدت الباحثة اىً ٓهكف 
لمكصكؿ الِ اٚستراتٓجٓة الهثمِ كذلؾ  (SWOT)كهف ثـ استخداـ هصفكفة   (SWOT)استخداـ تحمٓؿ 
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ك ىحك استراتٓجٓة جدٓدة لمتخطٓط العهراىْ اتجاي السٓاحة  اٚثٓرة فْ فمسطٓف لتطبٓؽ عىكاف ٌذي الرس الة ٌك
 _آرحا كحالة دراسٓة .

 االستراتيجية المقترحة :

ك اداة تحمٓؿ استراتٓجْ كٛسٓكْ اقترح   (SWOT)كتتمخص ٌذي اٚستراتٓجٓة فْ استخداـ تحمٓؿ   ٖكؿٌك
تهثؿ فْ تحدٓد ىقاط القكة ، ىقاط الضعؼ ، الفرص كالتٍدٓدات كالتْ ت 1971هرة هف قبؿ كٓف اىدركز عاـ 

ىاؾ عدة اىكاع هف اٚستراتٓجٓات التْ تعتهد عمِ تحمٓؿ   كتتهثؿ باٚتْ : (SWOT).ٌك

- Strengthening strategy اٚستراتٓجٓة التعٓزٓزة(SO) 

خارجٓة )الفرص(حٓث اىً بٍذي )ىقاط القكة (اك ال الداخمٓة سكاءكالتْ تتهثؿ فْ تعٓزز الىقاط  اٚٓجابٓة 
الطٓرقة فاىً ٓتـ تعٓزز ىقاط القكة لٛستفادة هف الفرص كبالتالْ فاف  السمبٓات تخفت كتضهر تمقائْ كالشكؿ 

 التالْ رقـ )( ٓكضح ٌذي الطٓرقة 

 

- Overcoming strategy   ِاستراتٓجٓة التغمب عم(WO) 

ْ تطبؽ هىطؽ عكسْ حٓث اىٍا تعهؿ عمِ ٌذي اٚستراتٓجٓة اكثر ىظاهٓة كاقؿ تكسع هف اٚك  لِ ٌك
 اٚستفادة هف الفرص هف خٛؿ التغمب عمِ ىقاط الضعؼ .
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- Mobilization strategy for context control  استراتٓجٓة التحٓرؾ لمتحكـ بالحالة(ST) 

ْ استراتٓجٓة تستخدـ لمىظر الِ ىقاط القكة كطٓرقة لتجىب التٍدٓدات .  ٌك

 

- Negatives control strategy   استراتٓجٓة السٓطرة السمبٓة(WT) 

ْ استراتٓجٓة دفاعٓة لتقمٓؿ ىقاط الضعؼ كتجىب التٍدٓدات .  ٌك
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هف اجؿ تحدٓد ىقاط القكة كىقاط الضعؼ  (swot analysis)كفْ هكضكع ٌذا البحث سٓتـ استخداـ 
 ة اٚثٓرة حٓث ٓهكف تمخٓص التالْ:كالفرص كالتٍدٓدات حكؿ الكضع القائـ لمتخطٓط العهراىْ تجاي السٓاح

 نقاط القوة 

 كجكد هخطط ٌٓكمْ هصادؽ كهحدد عمًٓ الهكاقع اٚثٓرة فْ الهدٓىة . -1

 تكفر هكاتب لمهؤسسات التْ تمـز لمعهؿ عمِ اٚستراتٓجٓة داخؿ الهدٓىة . -2

 الترخٓص . ٔلٓاتكقكاىٓف  لٕثاركجكد قاىكف  -3

 ت الكطىٓة .كجكد السٓاحة اٚثٓرة فْ الخطط كالسٓاسا -4

 تكفر كزارة هسؤكلة بشكؿ هباشر عف السٓاحة اٚثٓرة . -5

 نقاط الضعف 

 هخطط ٌٓكمْ ضعٓؼ ٚك ٓحهْ الهكاقع اٚثٓرة بالشكؿ الكافْ . -1

 الهمكٓة الخاصة لهعظـ اراضْ الهكاقع اٚثٓرة . -2

 قمة الكعْ كقمة التكاصؿ بٓف هالكٓف اٚراضْ كالهؤسسات الهعىٓة . -3

 ىات لمهكاقع اٚثٓرة كعدـ كجكد تصىٓؼ لمهكاقع .عدـ كجكد قاعدة بٓا -4
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 ضعؼ التىسٓؽ كعدـ كضكح الصٛحٓات كالهسؤكلٓات لمهؤسسات كتدخٛت اصحاب القرار -5

عدـ تكفر هتخصصٓف فْ التخطٓط فْ الٍٓئات الهحمٓة كالهؤسسات الهسؤكلة عف حهآة  -6
 الهكاقع اٚثٓرة كاٚعتهاد عمِ القدرات الخارجٓة فْ التخطٓط .

ا ض -7  التىفٓذ . ٔلٓاتعؼ القكاىٓف كقدهٍا كعدـ ترابطٍا هعا كافتقاٌر

ؿ الخارجْ كتدىْ ىسبة اٌتهاـ  -8 ضعؼ اٚهكاىٓات الهادٓة لمحككهة كاٚعتهاد عمِ التهٓك
 الحككهة بالسٓاحة اٚثٓرة.

ا الِ البىٓة  -9 اٌهاؿ الهكاقع اٚثٓرة فْ الهدٓىة كتعرضٍا الهستهر لمتخٓرب كالسرقة كافتقاٌر
 تحتٓة .ال

 الفرص

 رسالة الباحثة كاٚستراتٓجٓة الهقترحة كفرصة كصكلٍا الِ الجٍات الهعىٓة كتبىٍٓا . -1

بحٓث تككف فرصة لدعـ فْ قسـ التخطٓط كالتىظٓـ  كجكد الباحثة فْ بمدٓة آرحا كهكظفة -2
 ٌذي اٚستراتٓجٓة فْ البمدٓة كالهؤسسات الشٓركة .

 ٓة آرحا كهدف دكلٓة .كجكد عدد هف اتفاقٓات التكأهة بٓف بمد -3

 ترشٓح تؿ السمطاف اٚثرم عمِ القائهة التهٍٓدٓة لهمؼ الٓكىسكك لمتراث العالهْ . -4

 تفٍـ الفاعمٓف بالتخطٓط العهراىْ بهشكمة الدراسة- -5

 

 التيديدات

 الهكاقع اٚثٓرة ٌْ هكارد غٓر هتجددة كقابمة لمىضكب . -1

 اقع اٚثٓرة تحت سٓطرة اٚحتٛؿكقكع بعض الهك  -2
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 انقضايا واالونىيات انتنًىية في يجال انسياحة انتراثية ذذيتح


كالتْ هف خٛلٍا تـ ربط  SWOTٛؿ هصفكفة ختٓار اٚستراتٓجٓة الهتبعة هف خكهف خٛؿ ٌذا العىكاف تـ ا
ىقاط القكة هع الفرص كهف ثـ ربطٍا بالتٍدٓدات كهف جٍة اخرل ربط ىقاط الضعؼ هع الفرص كهف ثـ 

 ت ، كهف خٛؿ دراسة ىتائج ذلؾ تـ اقتراح استراتٓجٓات حسب اٚتْ:  ربطٍا بالتٍدٓدا

  

SWOT MATRIX 

Weaknesses (W)  نقاط القوة نقاط الضعف(strengths)(S)  عوامل داخمية 
Internal Factors 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

عوامل خارجية   
External 
Factors 

 
 

W1 - ؿ الكافْ .هخطط ٌٓكمْ ضعٓؼ ٚك ٓحهْ الهكاقع اٚثٓرة بالشك 
W2- . الهمكٓة الخاصة لهعظـ اراضْ الهكاقع اٚثٓرة 
W3 - . قمة الكعْ كقمة التكاصؿ بٓف هالكٓف اٚراضْ كالهؤسسات الهعىٓة 
W4- عدـ كجكد قاعدة بٓاىات لمهكاقع اٚثٓرة كعدـ كجكد تصىٓؼ لمهكاقع 
W5-  ضعؼ التىسٓؽ كعدـ كضكح الصٛحٓات كالهسؤكلٓات لمهؤسسات

 ت اصحاب القراركتدخٛ
W6- عدـ تكفر هتخصصٓف فْ التخطٓط فْ الٍٓئات الهحمٓة كالهؤسسات

الهسؤكلة عف حهآة الهكاقع اٚثٓرة كاٚعتهاد عمِ القدرات الخارجٓة فْ 
 التخطٓط .

W7- ا  التىفٓذ . ٔلٓاتضعؼ القكاىٓف كقدهٍا كعدـ ترابطٍا هعا كافتقاٌر
W8-ؿ الخارجْ ضعؼ اٚهكاىٓات الهادٓة لمحككهة كا ٚعتهاد عمِ التهٓك

 كتدىْ ىسبة اٌتهاـ الحككهة بالسٓاحة اٚثٓرة
W9-  اٌهاؿ الهكاقع اٚثٓرة فْ الهدٓىة كتعرضٍا الهستهر لمتخٓرب كالسرقة

ا الِ البىٓة التحتٓة .  كافتقاٌر

 - S1  ًٓكجكد هخطط ٌٓكمْ هصادؽ كهحدد عم
 الهكاقع اٚثٓرة فْ الهدٓىة 

-S2 سسات التْ تمـز لمعهؿ عمِ تكفر هكاتب لمهؤ
 اٚستراتٓجٓة داخؿ الهدٓىة .

-S3 الترخٓص . ٔلٓاتكقكاىٓف  لٕثاركجكد قاىكف 
-S4 كجكد السٓاحة اٚثٓرة فْ الخطط كالسٓاسات

 الكطىٓة 
-S5 تكفر كزارة هسؤكلة بشكؿ هباشر عف السٓاحة

 اٚثٓرة 
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 تراح استراتٓجٓات لمتخطٓط العهراىْ تجاي السٓاحة اٚثٓرة كالتْ تهثمت هف خٛؿ الهصفكفة السابقة تـ اق

- Strengthening strategy ( اٚستراتٓجٓة التعٓزٓزةSOكىتج عىٍا) 

 حهآة الهكاقع الهحددة عمِ الهخطط -1

 باٖثاررفع ىسبة اٌتهاـ السٓاسات كالخطط -2

- Overcoming strategy   ( ِاستراتٓجٓة التغمب عمWO) كىتج عىٍا 

 رفع هستكل الهخططات كقاعدة البٓاىات لمهكاقع اٚثٓرة -1

1- WO Strategies 
 هكاقع اٚثٓرةرفع هستكل الهخططات كقاعدة البٓاىات لم

W1,W4,W5,O1,O2O3 
 رفع هستكل الخبرات ك التىسٓؽ كتحدٓد الصٛحٓات كالهسؤكلٓات

W3,W4,W5,W6,O1.O2 
ر القكاىٓف كاىسجاهٍا هعا كتعدٓمٍا   تطٓك

W7,O1,O2,O5 
 تكجًٓ سٓاسة الحككهة لٌٛتهاـ بالسٓاحة اٚثٓرة

W8,W9,O1,O4,O5 

SO Strategies 
 ِ الهخطط حهآة الهكاقع الهحددة عم

S1,S5,O1,O2,O3 
 باٖثاررفع ىسبة اٌتهاـ السٓاسات كالخطط 

S2,S4,O1,O2O4 

Opportunities (o)  
 الفرص
 -O1 رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة الباحثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

كاٚسػػػتراتٓجٓة الهقترحػػػة كفرصػػػة 
كصػػػػكلٍا الػػػػِ الجٍػػػػات الهعىٓػػػػة 

 كتبىٍٓا 
O2-  كجػػػكد الباحثػػػة فػػػْ بمدٓػػػة

آرحػػػػػا كهكظفػػػػػة بحٓػػػػػث تكػػػػػكف 
ة تٓجٓفرصػػػة لػػػدعـ ٌػػػذي اٚسػػػترا
 فْ البمدٓة كالهؤسسات 

O3-   كجكد عدد هف اتفاقٓات
التكأهػػة بػػٓف بمدٓػػة آرحػػا كهػػدف 

 دكلٓة .
O4- ترشٓح تؿ السمطاف اٚثػرم

عمػػػػػِ القائهػػػػػة التهٍٓدٓػػػػػة لهمػػػػػؼ 
 الٓكىسكك لمتراث العالهْ

O5- تفٍػػػػػـ الفػػػػػاعمٓف بػػػػػالتخطٓط
 العهراىْ بهشكمة الدراسة

WT Strategies 
 هف السرقة كالتعدم حهآة الهكاقع اٚثٓرة 

W7,W8,W9,T1,T2 

ST Strategies 
 تكجًٓ الهؤسسات لحهآة الهكاقع
S1,S2,S3,S4,S5,T1,T2 

Threats(T) 
 التيديدات 

-T1 الهكاقع اٚثٓرة ٌْ هكارد
 غٓر هتجددة كقابمة لمىضكب .

T2-  كقكع بعض الهكاقع
 اٚثٓرة تحت سٓطرة اٚحتٛؿ 
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 رفع هستكل الخبرات ك التىسٓؽ كتحدٓد الصٛحٓات كالهسؤكلٓات-2

ر القكاىٓف كاىسجاهٍا هعا كتعدٓمٍا-3  تطٓك

 تكجًٓ سٓاسة الحككهة لٌٛتهاـ بالسٓاحة اٚثٓرة-4

- Mobilization strategy for context control  ( استراتٓجٓة التحٓرؾ لمتحكـ بالحالةST) 

 تكجًٓ الهؤسسات لحهآة الهكاقع-1

- Negatives control strategy  ( استراتٓجٓة السٓطرة السمبٓةWT) 

 حهآة الهكاقع اٚثٓرة هف السرقة كالتعدم-1

تٓجٓة استرا)Overcoming strategyكهف خٛؿ هراجعة اٚستراتٓجٓات السابقة ترل الباحثة اف 
(تعتبر ٌْ افضؿ اٚستراتٓجٓات حٓث اىً ىتج عىٍا عدة استراتٓجٓات هٍهة كقد ترفع هستكل التخطٓط التغمب

 العهراىْ الِ الهستكل الهطمكب تجاي السٓاحة اٚثٓرة كحهآة الهكاقع اٚثٓرة .

 

 انرؤيا واالهذاف انتنًىية 


ْ كترل الباحثة اف الرؤٓا لٍذي اٚستراتٓجٓة هستهدة هف   عىكاف الرسالة ٌك

 الرؤيا

 )تخطيط عمراني يرقى الى مستوى المطموب تجاه السياحة االثرية( 

 االىداف التنموية

 حماية المواقع االثرية من السرقة  والتخريب -
 المواقع االثرية وتطويرىا لتصبح جزء من التنمية االقتصادية  تأىيل -
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 ستقـك الباحثة بتحدٓد الهشآرع التْ تىتج عىٍا( WO Strategyكهف خٛؿ القضآا التْ ىتجت عف )

 جدكؿ الهشآرع

 الجٍات الهشاركة تكصٓؼ الهشآرع الهشآرع الهقترحة القضآا
رفع هستكل  -1 1

الهخططات كقاعدة البٓاىات 
 لمهكاقع اٚثٓرة

 قاعدة بٓاىات لمهكاقع اٚثٓرة 
 
 
 

تجٍٓز قاعدة بٓاىات لمهكاقع اٚثٓرة فْ 
تشهؿ ارقاـ قطع  GISداـ آرحا باستخ

اٚراضْ كالهالكٓف كهساحات الهىطقة 
 اٚثٓرة 

 بمدٓة آرحا 
 كزارة السٓاحة كاٚثار 

 دائرة اٚراضْ

هخطط تفصٓمْ لمهكاقع 
 اٚثٓرة

تجٍٓز هخطط تفصٓمْ ٓحدد الهكاقع 
هع تكفٓر شركط بٍا اٚثٓرة كها ٓحٓط 
الهحٓطة حسب  ؽتىظٓهٓة لمهىاط

 ؿ هكقع  اٌهٓة كخصكصٓة ك

 آرحا بمدٓة 
 كزارة السٓاحة كاٚثار 
 كزارة الحكـ الهحمْ 

رفع هستكل الخبرات ك  -2 2
التىسٓؽ كتحدٓد 

 الصٛحٓات كالهسؤكلٓات

بركتكككؿ تعاكف بٓف 
 الهؤسسات الهعىٓة 

 

تحضٓر كتكقٓع بركتكككؿ تعاكف بٓف 
الهؤسسات لتكضٓح الصٛحٓات 
كالهسؤكلٓات حكؿ حهآة الهكاقع 

ا اٚ ٌر  ثٓرة كتطٓك

 بمدٓة آرحا 
 كزارة السٓاحة كاٚثار 

 دائرة اٚراضْ 
 الهحافظة

كرشات عهؿ كدكرات 
 لهٍىدسٓف الهؤسسات لرفع
قدراتٍـ عمِ التخطٓط 

 العهراىْ 

كرشات عهؿ كتدٓرب لمهكظفٓف فْ 
الهؤسسات الهعىٓة لٓزادة الكعْ 

 كالهعرفة فْ الٓات التخطٓط العهراىْ 

 بمدٓة آرحا 
 كزارة السٓاحة كاٚثار 
 الجاهعات الفمسطٓىٓة 

 الدكؿ الهاىحة 
ر القكاىٓف  -3 3 تطٓك

 كاىسجاهٍا هعا كتعدٓمٍا
ر كتعدٓؿ القكاىٓف  تطٓك
 لحهآة الهكاقع اٚثٓرة

هراجعة القكاىٓف التْ تؤثر بشكؿ 
هباشر اك غٓر هباشر عمِ الهكاقع 

ااٚثٓرة كهقارىتٍا هعا لتحدٓد   تأثٌٓر
 لعهؿ عمِ تعدٓمٍا كهف ثـ ا

 بمدٓة آرحا 
 كزارة السٓاحة كاٚثار 
 كزارة الحكـ الهحمْ 
 هجمس الكزراء 

ر الٓات لمتعاهؿ هع  تطٓك
 الهمكٓة الخاصة 

الٓات التعاهؿ  دعهؿ ىظاـ خاص ٓحد
هع الهكاقع اٚثٓرة عمِ الهمكٓة 

 الخاصة كالٓة حهآتٍا 

 بمدٓة آرحا 
 كزارة السٓاحة كاٚثار 

 الحكـ الهحمْ  كزارة
 هجمس الكزراء 

تكجًٓ سٓاسة الحككهة  -4 4
 لٌٛتهاـ بالسٓاحة اٚثٓرة

تحدٓد الهكاقع اٚثٓرة اٚكثر اٌهٓة  استهٛؾ هكاقع اثٓرة 
كتفاصٓؿ الهساحات التْ تشغمٍا كرفع 

 حهآتٍاطمبات ٚستهٛكٍا لمتهكف هف 

 كزارة السٓاحة كاٚثار 
 كزارة الحكـ الهحمْ 

 كزراء هجمس ال
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 لتالية امن خالل الجدول السابق فان المشاريع المقترحة ىي 

بحٓث تشهؿ هعمكهات كاهمة عف الهكاقع اٚثٓرة هف   GISتجٍٓز قاعدة بٓاىات لمهكاقع اٚثٓرة  -
حٓث ارقاـ القطع كاٚحكاض التْ ٓقع عمٍٓا الهكقع كهساحتٍا باٚضافة الِ هالكٓىٍا كذلؾ 

اك دعهً اك استهٛكً . هع العمـ اف الجٍة  لتأٌٓمًاذا تكفر هشركع لتسٍٓؿ العهؿ عمِ هكقع 
 الهسؤكلة عف تىفٓذ ٌذا الهشركع ٌْ بمدٓة آرحا .

ك عبارة عف هخطط  تفصٓمْتحضٓر هخطط  - ٓكضح الهكاقع  GISلمهكاقع التراثٓة فْ الهدٓىة ٌك
ٓتـ تحدٓد هىطقة حهآة  اٚثٓرة كتكٓزعٍا فْ الهدٓىة كهف ثـ دراسة الهىاطؽ الهحٓطة بٍا بحٓث

تىظٓهٓة خاصة لمهىاطؽ الهحٓطة باٚضافة الِ عهؿ ربط لمهكاقع حكؿ الهكاقع اٚثٓرة كشركط 
هعٓىة كذلؾ بعهؿ هسارات سٓاحٓة هحددة تربط بعض الهكاقع كتشجع  رهعآٓاٚثٓرة هعا حسب 

هشركع آضا ٌْ بمدٓة السائح عمِ ٓزارتٍا هعا . هع العمـ اف الجٍة الهسؤكلة عف تىفٓذ ٌذا ال
 آرحا .

تحضٓر بركتكككؿ تعاكف بٓف السٓاحة كالبمدٓة لتحدٓد الهٍاـ كالصٛحٓات بخصكص الٓة حهآة  -
الهكاقع اٚثٓرة بحٓث ٓتـ تحدٓد خطكات عهمٓة كسٓرعة لحهآة الهكاقع اٚثٓرة هف حٓث كضع 

ضافة الِ تكفٓر خدهات سٓاج حكؿ الهكقع  كالتىظٓؼ لمهكقع كتعبٓد الطرؽ الهؤدٓة لً باٚ
ا .هع العمـ اف الجٍة الهسؤكلة عف عهؿ ٌذا البركتكككؿ ٌْ كزارة الحكـ الهحمْ بالتعاكف  كغٌٓر

 هع السٓاحة كبمدٓة آرحا .
لهكظفٓف التخطٓط العهراىْ فْ الهدٓىة لرفع قدراتٍـ فْ عهمٓات التخطٓط تىظٓـ كرشات عهؿ  -

ا . كالجٍة الهسؤكلة ٌىا ٌْ كزارة الحكـ الهحمْ كالهخططات الٍٓكمٓة كالهشآرع التفصٓمٓ ة كغٌٓر
 كالبمدٓة .

تعدٓؿ عمِ القكاىٓف التْ تؤثر كلٍا عٛقة بحهآة الهكاقع التراثٓة هع ضركرة التىسٓؽ كالعهؿ عمِ  -
 بإضافةاف ٓككف ٌىاؾ تىسٓؽ بٓف ٌذي القكاىٓف بحٓث تككف تكهؿ بعضٍا ٚك تتعرض هعا كذلؾ 

ظٓـ الهدف كىظاـ اٚبىٓة لتحدٓد شركط تىظٓهٓة لمهىاطؽ الهحٓطة فْ الهكاقع بىكد الِ قاىكف تى
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اٚثٓرة كاضافة بىكد فْ قاىكف اٚستهٛؾ تسهح بتبدٓؿ اراضْ الخدهات هع اٚراضْ الهكجكد 
بىكد تحدد شركط خاصة لهحٓط  ٘ضافةبٍا هكاقع اثٓرة كغٓري هف التعدٓٛت عمِ قاىكف اٚثار 

ذا هسؤكلٓة كزارة السٓاحة كاٚثار ككزارة الحكـ الهحمْ . الهكاقع التراثٓة  .ٌك
ر الٓات لمتعاهؿ هع الهمكٓة الخاصة بحٓث ٓتـ كضع ىظاـ ٓسهح باستخداـ اٚرض الهمكٓة  - تطٓك

ذا هف هسؤكلٓة الحكـ  الخاصة فْ حاؿ كجكد هكقع اثرم هٍـ عمٍٓا كذلؾ لحهآة الهكقع .ٌك
 الهحمْ 

ة حسب اٌٚهٓة التآرخٓة كالقٓهة التراثٓة التْ ٓشكمٍا الهكقع بحٓث عهؿ تصىٓؼ لمهكاقع اٚثٓر -
 كاستهٛكٍا كتأٌٓمٍآتـ ترتٓب اكلكٓات التعاهؿ هع ٌذي الهكاقع ٚستكهاؿ اجراءات حهآتٍا 

بتسمسؿ كذلؾ بسبب ضعؼ اٚهكاىٓات الهادٓة .كالهسؤكؿ عف ٌذي الهٍهة ٌك كزارة السٓاحة 
 ٓرٓف الهتخصصٓف .كاٚثار بالتعاكف هع اٚث

  

 :اننتائج وانتىصيات 

كىتٓجة لجهٓع الفصكؿ السابقة تستخمص الباحثة هجهكعة هف الىتائج التْ تـ استخٛصٍا هف ٌذي الدراسة 
 بجهٓع هراحمٍا كالتْ تهثمت بالىتائج التالٓة :

ٓكضح الٓات كالهستخدـ فْ جهٓع البمدٓات كالذم  2011لعاـ  5ىظاـ اٚبىٓة لمتىظٓـ كالبىاء رقـ  -1
الترخٓص كالشركط التىظٓهٓة ٚ ٓكضح ٚك ٓذكر آة شركط بخصكص شركط تىظٓهٓة لترخٓص 
اٚبىٓة الهجاكرة لمهكاقع اٚثٓرة )هثاؿ قطعة ارض هصىؼ جزء هىٍا اثرم كالجزء اٚخر تـ السهاح 

 بالبىاء عمٍٓا دكف تحدٓد اٚرتفاع الهسهكح اك اٚستخداـ اك اٚرتداد ....(

ٓذكر هٍاـ الهجالس الهحمٓة كالتْ شهمت جهٓع ىكاحْ  1997لسىة  1الٍٓئات الهحمٓة رقـ  قاىكف -2
الحٓاة ،عمها اىً لـ ٓتـ اعطاء هسؤكلٓة كاضحة فْ القاىكف لمٍٓئات الهحمٓة حكؿ حهآة الهكاقع 

ا . ٌر  اٚثٓرة اك التآرخٓة اك تطٓك
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الِ الهحافظة عمِ الهكجكدات كالبقآا ٓتطرؽ القاىكف  1966لسىة  79قاىكف تىظٓـ الهدف كالقرل  -3
 التآرخٓة كاٚثٓرة اٚ اىً ٚ ٓكجد فْ القاىكف ها ٓكضح الٓات تطبٓؽ لمحفاظ .

ٓهىح الحؽ لهجمس التىظٓـ اٚعمِ  56فْ الهادة  1966لسىة  79قاىكف تىظٓـ الهدف كالقرل  -4
 بدؿ الدفع الىقدم  بأخرلاضْ تسهح باستبداؿ قطع ار  57ٚستهٛؾ اٚراضْ لمهىفعة العاهة كالهادة 

 ها ٓهىع استهٛؾ اراضْ الهكاقع اٚثٓرة . 1953لسىة  2ٚ ٓكجد فْ قاىكف اٚستهٛؾ رقـ  -5

فْ القاىكف  12ك 11فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة كالهادة  1966لسىة  51ٓساٌـ قاىكف اٚثار رقـ  -6
ٓتـ تطبٓؽ ٌذي اٚلٓات عمِ  تكضح الشركط كالعهمٓات الههىكعة فْ اٚرض اٚثٓرة عمها اف لـ

 اٚىظهة التْ تىظـ عهمٓات البىاء اك اىً لـ ٓتـ عكس ٌذي القكاىٓف عمِ الٓات التطبٓؽ الهستخدهة .

باٚضافة الِ اف جهٓع ٌذي القكاىٓف كاٚىظهة قدٓهة ٚك تراعْ التطكر العهراىْ حٓث اىٍا بحاجة الِ  -7
ر .  هراجعة كتطٓك

 ذككرة تفتقر الِ الٓات التىفٓذ كالتطبٓؽ.هعظـ القكاىٓف كاٚىظهة اله -8

ضعؼ اٌتهاـ الحككهة بالسٓاحة اٚثٓرة حٓث ٓتـ اٌٚتهاـ كدعـ القطاعات اٚخرل كذلؾ بىاء عمِ  -9
 هراجعة قرارات هجمس الكزراء لفترة ستة سىكات .

كب اٚثٓرة لكف لٓس بالىسبة الهطم بالسٓاحةاٌتهاـ الخطط الكطىٓة كاٚستراتٓجٓات الهقترحة  -10
 باٚضافة الِ عدـ هتابعة تطبٓؽ ٌذي الخطط هها ٓجعمٍا خطط عمِ كرؽ فقط .

ر البىٓة التحتٓة كالخدهات كلـ ترقِ الِ هستكل  -11 التركٓز فْ الخطط كاٚستراتٓجٓات عمِ تطٓك
 اٌٚتهاـ بالهكاقع التآرخٓة كالسٓاحة اٚثٓرة .

ؿ الخارجْ كضعؼ اٚهكاىٓات الهادٓة -12  لمحككهة . اٚعتهاد عمِ التهٓك

 تـ اٌٚتهاـ بالهكركث الثقافْ فْ الدلٓؿ الفٓٓزائْ بشكؿ ٌاهشْ. -13
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الهخططات الكطىٓة بحاجة الِ هراجعة كتدقٓؽ حٓث اىً لـ ٓتـ تحدٓد الهكاقع اٚثٓرة بشكؿ كاهؿ  -14
عمِ الهخطط باٚضافة الِ خطأ فْ تىٓزؿ بعض الهكاقع فْ جزئٓة آرحا اضافة الِ اىً تـ تحدٓد 

 ثرم كىقطة فقط عمِ الهخطط كلٓس كهساحة الهكقع اٚ

الخارطة السٓاحٓة لهدٓىة آرحا اٌتهت فْ تحدٓد كتكضٓح السٓاحة الترفٍٓٓة هع ىسٓاف كعدـ تحدٓد  -15
 هكاقع اثٓرة عمِ الخارطة 

الهخططات الٍٓكمٓة ٌْ هف اٌـ كاكؿ الخطكات التْ ههكف اف تحهْ الهكاقع اٚثٓرة اذا تـ اعدادي  -16
 ٓحة .بالطٓرقة الصح

اىجاز هخطط ٌٓكمْ هصادؽ لمهدٓىة اثر بشكؿ سمبْ عمِ الهكاقع اٚثٓرة كذلؾ حٓث فتح  تأخٓر -17
الهباىْ حكؿ ٌذي الهكاقع كقد ٓككف فٍٓا فْ بعض اٚحٓاف دكف كضع هحددات  ءٚ ىشاالهجاؿ 

 كاضحة فْ الهخططات .

اد عمِ القطاع الخاص عدـ تكفر الهتخصصٓف فْ التخطٓط فْ الٍٓئات الهحمٓة ادل الِ اٚعته -18
 الهخططات الٍٓكمٓة لمهدٓىة . ٘ىجازكالههكلٓف 

الخبرات الدكلٓة فْ التخطٓط كاف كاىت ذات قدرات تخطٓطٓة عالٓة اٚ اىٍا ٚ تتكافؽ هع الكاقع  -19
 اٚجتهاعْ الخاص كالذم ٚ ٓعرفً الهخطط الخارجْ ٚك ٓراعًٓ .

هؿ عمِ اعادة ترتٓب الهخططات بىاء عمِ تدخٛت اصحاب القرار فْ الهكر التخطٓطٓة كالع -20
اٌٚكاء الشخصٓة كالهصالح كالتْ بالتالْ تؤدم الِ ٌدـ الهخططات الٍٓكمٓة هف الىاحٓة التخطٓطٓة 

 كالكصكؿ الِ هخططات ٚ ترقِ الِ الهستكل الهطمكب .

اضافت لهىطقة تـ تحدٓد الهكاقع اٚثٓرة بىاء عمِ ها تـ تحدٓدي هف كزارة السٓاحة كاٚثار دكف أم  -21
 حهآة حكؿ الهكاقع اٚثٓرة اك أم شركط تىظٓهٓة تحهْ هحٓطٍا .

 التخطٓط العهراىْ الفاعؿ ٌك اٌـ الطرؽ التْ تساٌـ فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة .  -22
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ضعؼ التعاكف كالتىسٓؽ بٓف الهؤسسات كعدـ كضكح الصٛحٓات كالهسؤكلٓات ساٌـ فْ ضعؼ  -23
 حهآة الهكاقع .

ج لمهكاقع اٚثٓرة .ضعؼ كزارة السٓ -24  احة كاٚثار حكؿ الحفاظ كالترٓك

ٚ ٓكجد تصىٓؼ كاضح لمهكاقع اٚثٓرة حسب اٌٚهٓة التآرخٓة هها ٓؤدم الِ صعكبة التعاهؿ  -25
 هعٍا.

 ضعؼ الٓات التطبٓؽ كالتىفٓذ فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة . -26

كبر كاصعب الهشاكؿ التْ الهمكٓة الخاصة لقطع اٚراضْ التْ عمٍٓا الهكاقع اٚثٓرة ٌْ هف ا -27
 تكاجً حهآة الهكاقع اٚثٓرة .

 قمة الكعْ لمهجتهع الهحمْ حكؿ اٌهٓة الهكاقع اٚثٓرة كقٓهتٍا التآرخٓة. -28

اتٍا . -29 ا هف اكلٓك  عدـ اٌتهاـ الٍٓئات الهحمٓة بالهكاقع اٚثٓرة كعدـ اعتباٌر

كف ٌىاؾ تدخٛت هف قبمٍـ لعدة بالرغـ هف ضعؼ المجاف الهحمٓة هف الىاحٓة التخطٓطٓة اٚ اىً ٓك -30
 اسباب.

عدـ تكفر التخطٓط اٚقمٓهْ كالسبب اٚكبر فْ ذلؾ ٌك كجكد اٚحتٛؿ كصعكبة عهؿ هخططات  -31
 كخطط كطىٓة كاقمٓهٓة .

ج لمهكاقع اٚثٓرة كاٌهٓتٍا كسرد تآرخٍا كها تحكًٓ هف قصص الهاضْ . -32  ضركرة التكعٓة كالترٓك

ٚرتقاء بالهكاقع اٚثٓرة هف هجرد الحهآة كالترهٓـ الِ اعادة اراء بعض الهخططٓف الِ ضركرة ا -33
 كاعادة اٚستخداـ بشكؿ ٓسٍـ فْ تىهٓة اٚقتصاد الهحمْ . كالتأٌٓؿاٚحٓاء 

ضركرة كضع الٓات كاىظهة تسهح لمهالؾ باٚستثهار فْ همكً تحت رعآة كحهآة كزارة السٓاحة  -34
ر الهكقع اٚثرم كلٓس حهآتً فقط . ٓؿتاٌ ٚعادةكاٚثار كقد ٓككف ذلؾ بالتعاكف   كتطٓك
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ضعؼ السٓاحة التآرخٓة كاٚثٓرة الداخمٓة كقد ٓككف ذلؾ بسبب ضعؼ التكعٓة كالرشاد لمهجتهع  -35
 الهحمْ حكؿ اٌهٓة التراث التآرخْ بالىسبة لمشعب الفمسطٓىْ حٓث اىً الٍكٓة كالتآرخ.

ث اىٍا تحتكم عمِ عدد كبٓر هف الهكاقع غىِ فمسطٓف بالهكاقع اٚثٓرة كآرحا بشكؿ خاص حٓ -36
 اٚثٓرة التآرخٓة كالدٓىٓة .

 افتقار قطاع السٓاحة اٚثٓرة الِ البىٓة التحتٓة الخاصة بالسٓاحة كها تفتقر الِ الخدهات . -37

تعدم السٓاحة الترفٍٓٓة عمِ الهكاقع اٚثٓرة فْ آرحا كهثاؿ عمٍٓا تعدم التؿ فٓرؾ كهطعـ قرىطؿ  -38
 اف اٚثرم .عمِ تؿ السمط

عدـ كجكد هحفزات كعكاهؿ الدعـ كالتشجٓع هف قبؿ الجٍات الهسؤكلة كبالتالْ عدـ كجكد تعاكف هف  -39
قبؿ الهجتهع الهحمْ كالقطاع الخاص فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة هها ٓؤدم الِ السرقة كالتخٓرب 

 لمهكاقع .

ة -40  ٌذي البمد . ضركرة اف ٓؤخذ التراث عمِ هحهؿ الجد حٓث اىً عىصر هٍـ فْ ٌٓك

ر . -41  هطمكب تقٓٓـ كاقع السٓاحة اٚثٓرة فْ فمسطٓف قبؿ اعداد أم خطة لمحهآة كالتطٓك

 الىسبة اٚكبر هف الهكاقع اٚثٓرة فْ فمسطٓف تقع عمِ همكٓات خاصة . -42

ٚ ٓكجد أم تكاصؿ بٓف هالكٓف اراضْ الهكاقع اٚثٓرة كالهؤسسات الحككهٓة التْ تعىِ بالسٓاحة  -43
 جٍؿ بعض اصحاب اٚراضْ اف ارضً عمٍٓا هكقع اثرم كتفاجأ بالهكضكع .كاٚثار هع 

 قطع اٚراضْ كاسهاء الهالكٓف لمهكاقع اٚثٓرة . ٖرقاـٚ ٓكجد أم قكائـ جاٌزة  -44

ٚ ٓكجد همفات لمهكاقع اٚثٓرة بحٓث تحتكم عمِ هعمكهات هساحٓة اك ٌىدسٓة كالهعمكهات الهتكفرة  -45
 فقط هعمكهات تآرخٓة .

 كجد قاعدة بٓاىات لمهكاقع اٚثٓرة فْ فمسطٓف بشكؿ عاـ اك فْ هدٓىة آرحا بشكؿ خاص .ٚ ٓ -46
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تذهر بعض هالكٓف اٚراضْ هف كزارة السٓاحة كاٚثار بسبب تصىٓؼ ارضً كهكقع اثرم لهجرد  -47
 آجاد قطعة اثٓرة اك قطعة فخار .

التبدٓؿ اك اٚستثهار هع ٓطمب بعض اصحاب اٚراضْ آجاد حمكؿ لحقكقٍـ اها باٚستهٛؾ اك ب -48
 الهالؾ .

 اختٛؼ اراء السٓاحة كاٚثار كاعطاء اكثر هف اجابة بخصكص اٚراضْ التْ عمٍٓا الهكاقع اٚثٓرة  -49

 اٌهاؿ لمهؤسسات الهسؤكلة عف اٚثار بٍذي الهكاقع هف حٓث التىظٓؼ كالحهآة كالرعآة لٍذي الهكاقع -50

 ىفٓذٓة لدٍٓا .ضعؼ الٍٓئات الهحمٓة لعدـ تكفر القكة الت -51

عدـ تكفر الهعمكهات الخاصة بالهكاقع اٚثٓرة كخصكصا ارقاـ القطع كاٚحكاض التْ عمٍٓا الهكقع  -52
ذا ٓسهح  البٓع كالشراء لٍذي  تبإجراءااٚثرم لدم الهؤسسات الحككهٓة كهىٍا دائرة اٚراضْ ٌك

 اٚراضْ دكف هعرفة اىٍا اراضْ اثٓرة .

سرعة ٌْ هف الحمكؿ السٓرعة لحهآة الهكاقع  باقصِ باٚسكارٍا حهآة الهكاقع اٚثٓرة كاحاطت -53
 اٚثٓرة ككقؼ سرقتٍا كتخٓربٍا .

ا ٓساٌـ  -54 ٌر اشراؾ الهجتهع الهحمْ بالتكعٓة حكؿ اٌٚهٓة التآرخٓة ككضع الخطط لحهآتٍا كتطٓك
 بشكؿ كبٓر فْ حهآة ٌذي الهكاقع .

الهشركع اٚستٓطاىْ باستحكاذ الهكارد اٚثٓرة  تعرض الهكاقع اٚثٓرة لعهمٓات تخٓرب كسرقة لخدهة -55
 كتكظٓفٍا لخدهة ٌذا الهشركع .

 تعرض الهكاقع اٚثٓرة التْ تقع ضهف السٓطرة اٚسرائٓمٓة الِ التخٓرب كالسرقة باستهرار. -56

الهكاقع اٚثٓرة هكارد غٓر هتجددة كقابمة لمىضكب اذا ها تعرضت لمتدهٓر كالتخٓرب الذم ٓفقدٌا  -57
 لتآرخٓة بىسبة كبٓرة .اٌهٓتٍا ا

 ضركرة دراسة اثر الهشآرع الكبرل عمِ الهكاقع اٚثٓرة قبؿ بدء تىفٓذ أم هشركع . -58
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الهكاقع اٚثٓرة ٌْ هكارد ثقافٓة هف الهفركض اف تـ اٌٚتهاـ بٍا اف تسٍـ فْ عهمٓة التىهٓة  -59
 اٚقتصادٓة.

 هكقع اثرم تقع داخؿ حدكد الهدٓىة . 25تحتكم هدٓىة آرحا  -60

مة فْ الهدٓىة ال -61  % فقط هف الهكاقع اٚثٓرة .16هكاقع الهٌؤ

 الهكاقع اٚثٓرة . ٖراضْ% هف الهمكٓات 92تدخؿ الهمكٓة الخاصة فْ  -62

% 1.89كالتْ تشكؿ  2ـ625668الهساحة الهحددة عمِ هخطط ٌٓكمْ آرحا كهكاقع اثٓرة ٌْ  -63
 هف هساحة الهخطط الٍٓكمْ لمهدٓىة .

لهكقع الكحٓد الذم تـ تحدٓد هىطقة حهآة حكلً فْ الهخطط الٍٓكمْ هكقع قصر ٌشاـ اٚثرم ٌك ا -64
 اٚخٓر لمهدٓىة .

 تؿ السمطاف اٚثٓرة تـ ترشٓحً عمِ القائهة التهٍٓدٓة لهمؼ الٓكىسكك لمتراث العالهْ . -65

كحهآتً حسب تصٓرحات  تأٌٓمًهكقع طكاحٓف السكر اٚثرم ٌك الهكقع الهرشح حالٓا لمعهؿ عمِ  -66
 احة كاٚثار .كزارة السٓ

هكقع تمكؿ ابك العٛٓؽ ٌك الهكقع الكحٓد داخؿ حدكد البمدٓة كالجزء اٚكبر ٌك تحت سٓطرة  -67
 اٚحتٛؿ.

هكقع تؿ ابك غىاـ اٚثرم هكجكد داخؿ حدكد جاهعة اٚستقٛؿ هع كجكد حركة اىشاءات حكؿ الهكقع  -68
 البىاء كالهٍىدسٓف فْ الهكقع .هع عدـ كجكد أم اشارة تدؿ عمِ الهكقع اٚثرم لمفت اىتباي عهاؿ 

مة كالتْ تشكؿ اكثر هف  -69 % تعاىْ هف اٌٚهاؿ حٓث اىٍا همٓئة 84كافة الهكاقع اٚثٓرة الغٓر هٌؤ
كجد فقط  باٖشكاؾ كالىفآات كهفتكحة )غٓر هسٓج عمٍٓا( كبعضٍا ٚ ٓكجد طٓرؽ لمكصكؿ لٍا ٓك

 ٓافطات تدؿ عمِ اسـ الهكقع .

 أهة بٓف بمدٓة آرحا كهدف دكلٓة .كجكد عدد هف اتفاقٓات التك  -70
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 نتائج وتىصيات حىل انسياحة انتراثية في فهسطين :

ا.( 1) نتيجة - ٌر  التخطٓط العهراىْ السمٓـ ٌك اٚساس فْ حهآة الهكاقع اٚثٓرة كتطٓك

ادة توصية الى وزارة الحكم المحميال -  : رفع هستكل التخطٓط العهراىْ فْ فمسطٓف هف حٓث ٓز
  برات فْ الهؤسسات.كرفع هستكل الخ

اف القكاىٓف كاٚىظهة الهستخدهة قدٓهة ٚك تراعْ التطكر العهراىْ ٚك تعزز السٓاحة ( 2) نتيجة -
اٚثٓرة، كها اىٍا ٚ تراعْ القٓهة الفٓٓزائٓة لمهكاقع اٚثٓرة، باٚضافة الِ افتقار ٌذي القكاىٓف الِ 

 الٓات التطبٓؽ.

مِ اعادة دراسة القكاىٓف كاٚىظهة التْ تتعمؽ بحهآة :العهؿ ع التوصية الى مجمس الوزراء -
 الهكاقع التراثٓة هع ضركرة التىسٓؽ الربط بٓف القكاىٓف هعا .

ٌىاؾ اٌتهاـ بالهكركث الثقافْ فْ الخطط كالسٓاسات الجدٓدة كاعتباري جزء هف ( 3) نتيجة -
ث الكبٓر لمتراث كالعصكر التىهٓة اٚقتصادٓة كلكف ذلؾ بىظرة ضٓقة جدا اذا ها ىظرىا الِ اٚر 

ة  القدٓهة التْ تكالت عمِ الهىطقة، ٌذا اضافة الِ اٌٚهٓة التآرخٓة كالتْ تهثؿ الٍٓك
 الفمسطٓىٓة.

لرفع ىسبة الهكازىة السىكٓة الهكجٍة لقطاع السٓاحة هع تحدٓد  : التوصية الى مجمس الوزراء -
ر الهكاقع التراثٓة .  ىسبة كافٓة هىً الِ حهآة كتطٓك

الهخططات الٍٓكمٓة فْ الهدف الفمسطٓىٓة لـ ترقِ الِ الهستكل الهطمكب ( 4) نتيجةال -
كخصكصا فْ عهمٓة الحفاظ عمِ السٓاحة اٚثٓرة كالهكاقع اٚثٓرة ٚك عمِ الٓات كخطط 

رجع ذلؾ الِ ضعؼ فْ عهمٓة التخطٓط، الهمكٓة الخاصة  ا. ٓك ٌر ، ضعؼ لٗراضْتطٓك
دخٛت كالهصالح الشخصٓة اضافة الِ ضعؼ الٓات التىفٓذ اك الهجالس الهحمٓة فضمٛ عف الت

 اىعداهٍا.
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: لضبط عهمٓات التدخٛت كالهصالح الشخصٓة اثىاء اىجاز  التوصية الى وزارة الحكم المحمي -
 الهخططات الٍٓكمٓة .

 ٚ ٓكجد تصىٓؼ كاضح لمهكاقع اٚثٓرة فْ فمسطٓف حسب القٓهة كاٌٚهٓة.( 5) نتيجة -

:بالعهؿ عمِ تصىٓؼ الهكاقع التراثٓة فْ فمسطٓف حسب :  زارة السياحة واالثارالتوصية الى و  -
 . كالتأٌٓؿالقٓهة كاٌٚهٓة التآرخٓة كذلؾ لتحدٓد اٚكلكٓات فْ تكفٓر الهشآرع لمحهآة 

 نتائج وتوصيات حول السياحة التراثية في مدينة اريحا 

% فقط هف 8 صة تقع عمِ همكٓات خاصة.آرحا خاهدٓىة هعظـ الهكاقع اٚثٓرة فْ ( 1) نتيجة -
% ٌْ همكٓة خاصة اك تدخؿ فٍٓا 92الهكاقع اٚثٓرة فْ هىطقة الدراسة همكٓتٍا حككهٓة، ك

 الهمكٓة الخاصة

كالهالكٓف  كالهساحةالقطع  بأرقاـ: تحضٓر همؼ لمهكاقع اٚثٓرة  التوصية الى بمدية اريحا -
 قٓهة كاٌٚهٓة .ٚستخداهٍا فْ تقدٓـ طمبات اٚستهٛؾ حسب ال

الهؤسسات التْ تعىِ بالهكاقع اٚثٓرة هع الهالكٓف هع ٚ ٓكجد هتابعة اك تىسٓؽ بٓف  ( 2) نتيجة -
كحات هف ر تعدد الهرجعٓات، اضافة الِ استىفار عدـ الرضِ هف هالكٓف اٚراضْ، هع كجكد ط

 بعضٍـ لمهشاركة فْ ترهٓـ الهكقع كاٚستثهار.

مة كهترككة كهعرضة لمسرقة % هف الهكاقع ا80( 3) نتيجة - ٚثٓرة فْ هدٓىة آرحا غٓر هٌؤ
 كالتخٓرب كتشكؿ عمِ ارض الكاقع هكب لمىفآات

بالتعاكف هع بمدٓة آرحا : تحضٓر بركتكككؿ لتىسٓؽ  : وزارة الحكم المحميالتوصية الى  -
 كترتٓب العهؿ بٓف الهؤسسات بخصكص حهآة الهكاقع التراثٓة .

هف الهكاقع اٚثٓرة فْ هىطقة الدراسة الِ التدهٓر كاٚعتداء عمٍٓا  تعرض العدٓد( 4) نتيجة -
 كعمِ هحٓطٍا.
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   : تىظٓـ خطة عهؿ لتىظٓؼ كتسٓٓج الهكاقع التراثٓة فْ الهدٓىة .التوصية الى بمدية اريحا -

: لعهؿ كرشات كىدكات تكعٓة كتثقٓؼ لمهجتهع الهحمْ حكؿ  التوصية الى وزارة السياحة واالثار -
 التآرخٓة كالقٓهة الكطىٓة لمهكاقع التراثٓة . اٌٚهٓة

الهخطط الٍٓكمْ اٚخٓر لهىطقة الدراسة ٓحافظ عمِ الهكقع اٚثرم فقط دكف الحفاظ ( 5) نتيجة -
ا. ٌر  عمِ هحٓط ٌذي الهكاقع اك تطٓك

: لتحضٓر هخطط تفصٓمْ لمهكاقع  مع السياحة واالثار بالتعاونالتوصية الى بمدية اريحا  -
 ْ الهدٓىة .التراثٓة ف
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 آرحا كحالة دراسٓة–فمسطٓف 
 ةاٚستراتٓجٓة الهقترح  1.7 124
 الىتائج كالتكصٓاتالفصؿ الثاهف : 134
 الهصادر كالهراجع 137

 

 

 

 

 




