
استخدم الزعامُء الصهاينة التصويرات الدينية واالسترشاقية يف أواخر القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين لرتويج فكرة اليهودي املتفوق والعريب الدوين. ويف عقدي 

الثالثينات واألربعينات عىل وجه الخصوص، استخدمت جمعية تنمية السياحة يف فلسطني تلك التصويرات والرسومات لحث اليهود األوروبيني عىل الهجرة الدامئة إىل 

فلسطني. وكان امللصق الشهري املعنون “زوروا فلسطني” يف الواقع جزًءا من الدعاية الصهيونية، ومتت طباعته يف العام 1936 لتشجيع الهجرة اليهودية إىل فلسطني.

واظبت إرسائيُل عىل هذه املامرسة منذ قيامها كدولة يف 1948. وال تزال تستديم رواية التفوق الهيودي-اإلرسائييل يف اإلنتاج والفكر والبنية التحتية عىل السكان الفلسطينيني 

األقل تقدًما الذين تواصل قمعهم واضطهادهم. تتجىل هذه املامرسة املؤذية يف الحمالت اإلعالنية التي تنفذها وزارة السياحة اإلرسائيلية يف القدس واألرض الفلسطينية 

املحتلة، وبخاصة يف املستوطنات. وقد أدانت منظامت عديدة السياحَة يف املستوطنات، ودعت إىل محاسبة الرشكات واملصالح التجارية العاملة يف املستوطنات عن انتهاكات 

حقوق اإلنسان.

تُعّد سياحة املستوطنات صناعًة مهمة للدولة اإلرسائيلية، والسيام يف اآلونة األخرية يف ظل سعيها لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن. ولذلك، وافقت إرسائيل يف 2016 

د وزير السياحة اإلرسائييل ورئيس الوزراء نتنياهو عىل رضورة إنفاق التمويل عىل تطوير املواقع السياحية وبناء  عىل متويل املستوطنات مببلغ 20 مليون دوالر، وقد شدَّ

الفنادق يف مستوطنات الضفة الغربية غري القانونية. ويف كانون الثاين/يناير 2020، وافق وزير الدفاع نفتايل بينيت عىل إنشاء متنزهات قومية ومحميات طبيعية يف الضفة 

الغربية يف إطار مبلغ يفوق 110 مليون دوالر أُنفقت يف الربع األول من العام عىل مستوطنات الضفة الغربية.

تعزز هذه السياسات االستعامرية االستيطانية االدعاءات التوراتية والعنرصية الصهيونية مبلكية األرض، وتَُحول يف الوقت نفسه دون وصول الفلسطينيني إىل مواردهم 

الطبيعية والثقافية واالستفادة منها يف تنميتهم االقتصادية والسيام قطاعهم السياحي. فضاًل عىل أن سياحة املستوطنات تستديم اضطهاد الفلسطينيني وقمعهم. ووفًقا لتقرير 

أصدرته منظمة التحرير الفلسطينية يف كانون األول/ديسمرب 2017، رخَّصت وزارة السياحة اإلرسائيلية ما يزيد عىل 8,000 مرشد سياحي إرسائييل ومنحتهم تراخيص لدخول 

املواقع السياحية املنترشة يف إرسائيل والضفة الغربية، بينام مل تتجاوز نسبة الرتاخيص املمنوحة للفلسطينيني %0.5 من املجموع.

تتلقى الصناعة االستعامرية االستيطانية اإلرسائيلية القمعية الدعَم من تدفق السياح الدينيني املستمر، وبخاصة الصهاينة املسيحيني القادمني من الواليات املتحدة. وبالرغم 

عي إرسائيليتها. وعىل سبيل املثال، هدمت إرسائيل منازل  من أن الكثري من املواقع التاريخية ذات األهمية الدينية تقع يف األرض الفلسطينية املحتلة، إال أن إرسائيل تدَّ

فلسطينية يف القدس الرشقية إلقامة “الطريق التورايت” الذي سيكون جزًءا من متنزه أسوار القدس القومي الفسيح. ومن األمثلة األخرى تل شيلوه، وهو موقع أثري يقع 

شامل رام الله بالقرب من مستوطنة شيلوه، ويأمه عرشات اآلالف من السائحني الصهاينة املسيحيني سنويًا. ويجري تطوير هذه املواقع السياحية وغريها بتمويل من عائالت 

أمريكية ثرية تربطها بالحكومة اإلرسائيلية عالقات وطيدة.

يعمل برنامج معابر األمرييك يف قطاع السياحة الدينية وهو منمذج عىل غرار منظمة بريث رايت إرسائيل اإلشكالية. وهو يوفر الفرصة للمسيحيني األمريكيني الشباب لزيارة 

د الربنامج يف رحالته إرسائيل كدولٍة حديثة تتجىل فيها االستمرارية مع املايض التورايت دون تعريج يُذكر عىل  إرسائيل يف رحالت يدعمها ماديًا ممولون صهاينة ومسيحيون. ُيجِّ

تاريخ األرض اإلسالمي أو الفلسطيني مام ينفي عالقة ترشيد الفلسطينيني واضطهادهم بقيام إرسائيل.

يرضب برنامج معابر مثااًل للبنية التحتية األشمل للسياحة الدينية التي تخدم الرواية الصهيونية وأجندة بناء الدولة اإلرسائيلية. ويوضح، يف الوقت نفسه، تواطؤ السياح 

الصهاينة املسيحيني يف استمرار اضطهاد الفلسطينيني وترشيدهم، وحرمانهم الحقَّ يف تنمية اقتصادهم.

نرشت الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديية والثقافية إلرسائيل نداًء من أجل سياحة أخالقية، تطلب فيه من السائحني عدم زيارة املواقع السياحية يف األرض الفلسطينية 

املحتلة التي تديرها السلطات اإلرسائيلية. كام أصدرت منظامت مسيحية فلسطينية أدلًة سياحية لتشجيع السياح املسيحيني عىل دعم رشكات السياحة الفلسطينية. ويف 

الواليات املتحدة، هناك منظامت مثل “آي ويتنس فلسطني” توفر بدائل للسياح لزيارة األرض املقدسة دون املساهمة يف صناعة السياحة اإلرسائيلية. توصيات أخرى:

ينبغي ملنظامت املجتمع املدين، وال سيام املنظامت الدينية يف الواليات املتحدة، أن تُقيم من منظور نقدي دوَر السياحة الصديقة إلرسائيل يف رشعنة الضم غري القانوين 	 

وانتهاكات حقوق اإلنسان.

ل/ي الورقة كاملًة اقرأ /ي أو حمِّ
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ملخص تنفيذي من الشبكة

السياحة يف خدمة االحتالل والضم
 هالة أحمد

https://oldwebsite.palestine-studies.org/jq/fulltext/190753
https://www.palestineposterproject.org/poster/visit-palestine-original
http://www.alhaq.org/advocacy/16195.html
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/01/israel-opt-tourism-companies-driving-settlement-expansion-profiting-from-war-crimes/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2019/01/destination-occupation-digital-tourism-israel-illegal-settlements/
http://www.alhaq.org/advocacy/16195.html
https://www.nytimes.com/2016/06/20/world/middleeast/israel-west-bank-settlements-palestinians.html
https://www.nytimes.com/2016/06/20/world/middleeast/israel-west-bank-settlements-palestinians.html
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-defense-chief-approves-west-bank-nature-reserves-to-develop-jewish-settlement-1.8405284
https://www.nad.ps/sites/default/files/tourism-as-a-tool-to-normalize-the-occupation.pdf
https://www.nad.ps/sites/default/files/tourism-as-a-tool-to-normalize-the-occupation.pdf
https://www.middleeasteye.net/news/israels-bible-trail-demolishing-palestinian-homes-make-national-parks
https://www.middleeasteye.net/news/israels-bible-trail-demolishing-palestinian-homes-make-national-parks
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/christian-zionist-archaeology-tool-palestinian-subjugation-200212120116746.html
https://passagesisrael.org/about-us/
https://www.timesofisrael.com/us-christian-students-come-to-holy-land-to-connect-to-biblical-and-modern-israel/#gs.f7bw4d
https://bdsmovement.net/pacbi/ethical-tourism
http://lottcarey.org/wp-content/uploads/2018/05/Come-and-See-A-Call-from-Palestinian-Christians.pdf
https://eyewitnesspalestine.org/responsible-accountable
https://al-shabaka.org/wp-content/uploads/2020/10/Ahmad_PolicyBrief_Ara_Oct2020.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%ad%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%85/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org


بوسع املنظامت املنارصة لفلسطني يف الجامعات األمريكية أن تضطلع بدوٍر رئييس يف معارضة سفر الطالب إىل األرض الفلسطينية املحتلة. ويكن اتخاذ رحلة برنامح 	 

معابر كهدٍف رئييس يف الحمالت ملنع التواطؤ مع االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق اإلنسان.

ينبغي أن تدرَك السلطات التنظيمية وصناع السياسات الحاجَة إىل إنهاء التعامالت مع الكيانات اإلرسائيلية الواقعة فيام وراء الخط األخرض. وينبغي، عىل أقل تقدير، 	 

مطالبة الرشكات واملصالح التجارية العاملة يف األرض الفلسطينية املحتلة بتبني تدابري تنظيمية رادعة تضمن عدم مساهمتها يف مشاريع االستيطان اإلرسائييل غري 

القانوين أو الرتبح منها.
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