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 ، المحترم،التجريبية السياحة   شبكة   من السيد رائد سعادة

 اآلثار والسياحة في فلسطين، علم  في مؤتمر  ن وركاالمشالمحترمون  السادة  
 ،الكرام الحضور  و  الضيوف  

 علم   بحث  ي ، الذينوعهمن  ول  األ المؤتمر  في هذا  ،في فلسطينبكم  أهاًل وسهالً 
 ذا المؤتمر  ه بيرزيت استضافة   نا في جامعة  يسر  و . في فلسطين والسياحة   ثار  اآل

 .تجريبيةال السياحة   وشبكة   ،ثارواآل السياحة   وزارة  نا مع شركائ  
 تعامًا، جر  ن  يوسبع ئة  م على ما يزيد   في فلسطين قبل   األثري   بدأ البحث   لقد

ذه ه هداف  أ ثرية، وقد تعددت األ المواقع   الف  آعن  التنقيب   عمليات  ها خالل  
في  متخصص  ال بحث  الو  ،مختلفة ولوجيات  ييدأعن  البحث   ن  بي ،الحفريات

 وعي   كل  شت ،االخيرة ونة  وفي اآل .في فلسطين نسانية  اإل الحضارة   شكاليات  إ
 الحضارية   هوية  الب للتعريف   ليس فقط كرافد   ،ثاراآل علم   همية  أل عال   ي  فلسطين
رئيسي في  صر  عنك يضاً أبل  ،هاوخصوصيت   المحلية   الزائرين بالحضارة   وتعريف  
  في فلسطين. التنمية  

 الدخل   يف حيث تساهم   ،في العالم االقتصادية   المصادر   حد  أ السياحة   تعتبر   كما
 .مثلأ بشكل   مستغل    غير   هذا المصدر   ا زالممن البلدان، و  للعديد   القومي   

 ثار  اآل علم   مشاريع   هم   أب لى التعريف  إخاص  بشكل   هذا المؤتمر   يهدف  و 
من  د  العدي المؤتمر   محاور   االكاديمية. وتعالج   من الناحية   ال سيَّما ،والسياحة
 نها.م ة  المستخلص ئج  االنت همَّ أ و  ،بها الخاصة   ث  ابحواال شكاليات  هذه اال

 
 

 الكرام،الحضور  



 في لطانل الستو  اقبش   مغارة   مثل   مواقع   في عديدةً  اً بحاثأ مؤتمر  هذا ال يعالج  
من ها ر  وغي ،صر هشاموق ورامة الخليل وبرج بيتين والكرمل سبسطيةو ريحا أ
 الحضاري    نتاج  اإل غزارة   هذه التنقيبات   نتائج   وتعكس   فلسطين. في مواقع  ال

 لفلسطين.  التعددية   الهوية   ؤكد  تو  ،هوتنوع  
 لسياحة  افي  عصريةً  ىً رؤ و  مواضيع   المؤتمر   ر  محاو  تعالج   ،لى ذلكإضافة باإل

السياحي  لعمل  ا شكاليات  ا  و  ،بفلسطينالمختلفة  بالمواقع  ها وربط  ها تطوير   وسبل  
 ،السياحة في تطوير   ي  رئيس له دور  عام  بشكل   الثقافيَّ  لتراث  ا نإ .ةالمختلف

 مية  هأ  اله ،المتاحف في جلسة   وخاصةً  ،بهذا الخصوص البحثية   والمشاركات  
 ن مناطق  م تجارب   كذلك المؤتمر   ويعالج   .فلسطين بحضارات   للتعريف   خاصة  
 . في فلسطين التجربة   ي  ن  غ  ن ت  أ يمكن   ،في العالم مختلفة  

 كادر  في ال الحاد   النقص  هي  ،ها فلسطينالتي تواجه   كاليات  شحدى اإلإن إ
 المؤتمر. وقد كان لجامعة   محاور   في المطروحة   المواضيع   في المتخصص  

 كاديمية  األ البرامج   في تطوير   خرى دور  األ الفلسطينية   بيرزيت والجامعات  
 امج  طوير البرنت مشروع   نشطة  أضمن  ي هذا المؤتمر  هذا العجز. ويأت لمعالجة  

 مشروع   ضمن ثارواآل التاريخ   ه دائرة  الذي تنفذ   ،ةيالفلسطين ثار  رعي في اآلالف
  الجودة. تطوير   من منحة   الممول  العمل  لى سوق  إ االنتقال  
، النجاح   ذاكم هلمؤتمر   تمنىون ،المشاركةو  الحضور  على  اً جميعلكم  اً شكر  ختامًا،

في  ة  والسياح اآلثار   قطاع   ه، بما يخدم  بتوصيات   المعنية   الجهات   وأن تأخذ  
 فلسطين.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 


