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 الممخص :

عمى االقتصاد المصري بكافة جوانبو  من الظواىر التي أثرت بشكل مباشرتعد ظاىرة اإلرىاب الدولي 
ال بد من طرح آثار اإلرىاب عمى  ع السياحة التي تأثرت بشكل مباشر، لذاالسيما تأثيره عمى قطا

القطاع السياحي فيما يخص دوافعو نحو ضرب القطاع السياحي في مصر من جانب واشكال مؤشرات 
، وتناول ىذا البحث أثر ظاىرة االرىاب العمميات االرىابية ضد القطاع السياحي لمصر من جانب اخر

ان لظاىرة االرىاب تبعات اقتصادية عمى  ىاصر وقد انطمق البحث من فرضية مفادعمى السياحة في م
ت حركة القطاع قطاع السياحي فكمما تصاعدت معدالت البمد عمى مقياس االرىاب العالمي كمما تأثر ال

وصورِه ومسبباتو ، والختبار ىذه الفرضية تناول البحث مفيوم االرىاب لغًة واصطالحًا السياحي فيو سمباً 
صر من حيث مفيوم ، وفي المبحث الثاني تناول البحث واقع القطاع السياحي في مفي المبحث االول

، وفي المبحث الثالث ناقش البحث دوافع االرىاب لضرب القطاع حة وانواعيا واىميتيا االقتصاديةالسيا
 السياحي واشكال االعمال االرىابية .

 الكممات المفتاحية : االرىاب ، القطاع السياحي ن مصر .

Abstract:  

The phenomenon of international terrorism is one of the phenomena that 

directly affected the Egyptian economy in all its aspects, especially its impact 

on the tourism sector, which was directly affected. Against the tourism sector of 

Egypt on the other hand, and this research dealt with the impact of the 

phenomenon of terrorism on tourism in Egypt. The hypothesis: The research 
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dealt with the concept of terrorism, linguistically and idiomatically, and its 

forms and causes in the first topic. 

key word: Terrorism , the tourism sector , Egypt . 

  

 :المقدمة 

% من 15.2يمثل القطاع السياحي احد مصادر الدخل القومي لمصر التي تمثل فييا السياحة ما حجمو 
عمى جانب أخر يمكن اعتبار السياحة احد اىم ادوات السياسة الخارجية  ،حجم الناتج المحمي االجمالي 

التي من الممكن ان تستغميا الدول لتحقيق الكثير من اىداف السياسة الخارجية في بيئتيا االقميمية او في 
 .البيئة الدولية 

ر مما ينعكس لقد بات واضحًا ان تأثير ظاىرة االرىاب عمى العديد من دول العالم في تصاعد مستم
بأثار سمبية عمى حركة السياحة اذ ان تصاعد العمميات االرىابية في دولًة ما يؤدي الى انكماش حركة 
السياح الييا مما يعيق حركة النمو االقتصادي والتنمية في تمك الدولة من ىنا ينطمق البحث لمناقشة اثر 

رىاب احد اىم العوامل المؤثرة عمى حركة االرىاب عمى حركة السياحة في دولة مصر عمى اعتبار ان اال
 السياحة .

ة البطالة ويؤدي الى االختالل االقتصادي واالجتماعي تتجاوز خطورتو النطاق في زياد فاإلرىاب يؤثر
لعالقة بين االرىاب واالثار االقتصادية لو تبرز اىمية مكافحة االمحمي الى النطاق اإلقميمي والدولي ف

اثارُة عمى االقتصاد الدولة حتى يتحقق االستقرار السياسي واالمني واالقتصادي ، أن االرىاب والحد من 
تُو في ظل العمميات االرىابية ياالنسان سواء كان عاماًل او صاحب  رأس المال ال يأمن حياتُو وال حر 

اب الذي يعمل في قمق وىذا يقود الى ضعف االنتاجية وقمة االنتاج ورأس المال الميدد بواسطة االرى
ييرب الى أماكن ومواطن حيث االمان والطمأنينة  هشد خوفًا وقمقًا من العامل الذي نجدُ أبطبيعتِو جبان و 
في االسواق النقد والمال والبورصات وارتفاع  بعد كل عممية ارىابية حيث نجد خماًل وىذا ما نشاىُد 

الى خماًل في آلية   الثار جميعاً االسعار وضيور سوق السوداء وىروب االستثمار الى الخارج وىذه ا
عاقة التنمية والتخريب في البنى التحتية والتي تعد من مقومات االمعامالت االقتصادية ومن ثم الى 

وتعميرىا  التنمية ، بسبب العمميات االرىابية يعد تدميرًا لالقتصاد وتتطمب اموااًل باىضو في اعادة بناءىا
 . والسيما القطاع السياحي نموية الت وىذا كمُو عمى حساب القطاعات
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  : أواًل : أهمية البحث

محاولة لمسعي الى تقديم تفسير نظري حول العالقة بين االرىاب والسياحة تتضح اىمية البحث في كونو 
 .السيما وان السياحة احدى اىم مصادر الدخل القومي في مصر

 :ثانيًا : مشكمة البحث 

تسبب انعكاسًا سمبيًا عمى الواقع  ألنياالقطاع السياحي  ذلك تعد ظاىرة االرىاب من أىم معوقات   
بسبب االضرار المادية والبشرية التي تخمفيا ىذه الظاىرة في الدول القطاع السياحي االمني الذي ييدد 

 التساؤل :شكل خاص ، لذا يمكن تحديد مشكمة البحث من خالل طرح ومصر بالعربية عمومًا 

  ؟ القطاع السياحي في مصرظاىرة االرىاب عمى  تبعاتماىي  

 :ثالثاً : فرضة البحث 

في  القطاع السياحيقتصادية عمى تبعات اظاىرة االرىاب مق البحث من فرضية مفادىا بأن لينط    
 مصر.

  : رابعًا : اهداف البحث

 ييدف البحث الى تحقيق جممة من االىداف والتي يمكن توثيقيا بالنقاط التالية :      

 تعرف عمى أىم مسبباتو .الو وصوره الوقوف عمى مفيوم ظاىرة االرىاب  .1

 . مصرفي  القطاع السياحيتوضيح واقع  .2

 . ظاىرة االرىاب عمى القطاع السياحي في مصرتعرف عمى اىم تبعات  .3

 :خامسًا : منهجية البحث 

منيج دراسة ان طبيعة الموضوع واالىداف المراد الوصول ألييا جعمتنا نعتمد عمى االسموب الوصفي و 
منيج دراسة الحالة اىتم ، بينما  والقطاع السياحي في مصرلذا سنتناول وصفًا لواقع االرىاب  الحالة 

 .والقطاع السياحي في مصرظاىرة االرىاب  تبعاتالعالقة بين بدراسة حالة مصر لتفسير 
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 سباب  اال - الصور - مفهوماللظاهرة االرهاب ) المفاهيمي والمبحث االول : إطار النظري 

  : أواًل :  مفهوم االرهاب

ال يوجد تعريف محدد لمفيوم ظاىرة االرىاب لتعدد اشكالو واختالف دوافعِو من زمن الى اخر حيث     
تطورت صور االرىاب بعد ما اصبحت ظاىرة عالمية تعاني منيا الدول المتقدمة والبمدان النامية . كما 

ف سياسية واقتصادية يعد االرىاب من الظواىر التي تنشئ في ظل تفاعل عوامل نفسية واجتماعية وظرو 
وثقافية معينة بشكل او بأخر تؤدي باألفراد الى االنتماء لمحركات اإلرىابية مما يؤدي الى خسائر بشرية 

 ومادية تجعل افراد المجتمع يعانون من الفقر والبطالة والتيجير وخسارة ممتمكاتيم ودخميم .

فكممة االرىاب ىي مصدر الفعل رىب  يمكن تعريف االرىاب لغة واصطالحًا في ما يخص مفيوُم لغةً 
، اي  (1)رىبًا ورىبتَا وكما اقرر المجمع المغوي ان كممة االرىاب حديثة في الغو العربية واساسيا )رىب( 

بمعنى خاَف وكذلك يعني االرىاب بأنو محاولة الجماعات واالفراد فرض افكار ومواقف او مذاىب بالقوة 
ميما بمغت نسبة االغمبية فيي عمى رائييم عمى ظالل ، وانيا  الن تعد نفسيا عمى صواب عمى انوُ 
  (2)تعطي لنفسيا الوصاية تحت اي مبرر.

ورىب خاَف ورىبُو وسترىُب  (3) (فأرىبون   فإيايانما ىو آلة واحد *  )وقد بين اهلل سبحان وتعالى بقولِو 
  (4)أي خاُف .

اما فيما يتعمق بمفيومِو اصطالحًا ففي الواقع لم تتفق اغمب التشريعات الجنائية عمى ايجاد تعريف 
موحد واجامع ليذه الظاىرة وكل تشريع قد عرفيا حسب ما يرى إذ تختمف ىذه التعريفات اختالفًا 

لثقافات متباينًا من حيث الزمان والمكان بل يختمف من حيث االشخاص والموضوعات وذلك بحسب ا
و األيدولوجيات التي يؤمن بيا كل باحث او فقيو ، فقد بمغت اىمية تعريف االرىاب حدًا دفع الكثير 
من الدول الى اقامة المؤتمرات والندوات لتحديد مفيومِو وفقد عرفت  منضمة االمم المتحدة " بأنُو 

يدف ترويع مجموعة ييدف الى تسبب في الموت او اذا جسدي خطير لمدنيين او غير مقاتمين ب

                                                           
1
 . 732، ص 1691،  1العربيت ، هعجن الوسيط ، هطبعت هصر ، ج تغلهعجن ال ((

(
2
،  7112دار الوطبوعاث الجاهعيت ، جاهعت القاهرة ، رهاب البياى القاًوًي للجريوت ،  ، االهللا ا اهام حسٌيي عط (

 . 62ص
3
 (.11سورة الٌحل ، اآليت )( (

(
4
 . 111، ص 1661هحوذ ابي ابي بكر الرازي ، هختار الصحاح ، دار الوعارف ، القاهرة ،  (
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في ما يخص   (5)سكانية او ارغام الحكومة عمى القيام بعمل ما او امتناع عن القيام بأي فعل " 
اإلرىاب فقد عّرفو إن المشرع المصري قد توسع في تعريف تعريف االرىاب في التشريع المصري ف

ستخدام لمقوة أو العنف أو التيديد أو الترويع يمجأ إلييا الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي اعمى أنو " كل 
فردي أو جماعي، بيدف االخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع وأمنو لمخطر إذا كان من 

أو  شأن ذلك إيذاء األشخاص أو القاء الرعب بينيم أو تعريض حياتيم أو حرياتيم أو أمنيم لمخطر
الحاق الضرر بالبيئة أو باالتصاالت أو بالمواصالت أو باألموال أو المباني أو باألمالك العامة أو 
الخاصة أو اخالليا أو االستيالء عمييا أو منع أو عرقمة عالقة السمطات العامة أو دور العبادة أو 

 . (6) معاىد العمم ألعماليا أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الموائح"

أما ما يتعمق بالتعريف القضائي لإلرىاب إذ قضت محكمة النقض المصرية بأن السموك اإلجرامي 
بمعناه الواسع يتخذ شكل العنف، أما الركن الثاني فيو معنوي يتمثل في القصد الجنائي العام وىو 

 .(7)التيديد القوة أو العنف أو استخدامإرادتو الى  اتجاهإدراك الجاني لما يفعمو، وىو شرط 

لذا نجد من خالل التعريفات السابقة ان الفقياء قد عرفوا االرىاب كال حسب وجية نظره من خالل 
الزاوية التي ُينظر منيا ىذا الموضوع ،فمنيم من يرى ان االرىاب ييدف الى تحقيق اىداف سياسية 

ضد نظام سياسي من اجل كسب التيديد المساندة وجانب اخر يرى انو يقوم  ،ومنيم من يرى انو ينشأ
عمى اساس اتخاذ موقف معين ، واالخر يسعى الى تغيير االنظمة الدستورية والقانونية داخل الدولة 

وكال تحمل في طياتيا القصور ولم نجد تعريفا شامال جامعًا و مانعًا لتعريف  اآلراء،فقد تباينت 
 ق عميو من قبل الفقياء .االرىاب متف

 ثانيًا: صور االرهاب:

ان اىم الصفات الميمة التي تميز االرىاب عن باقي سائر األعمال الجنائية ىي أن المقصود من 
العنف والرعب في االرىاب ىو غالبا تأثيرىما عمى االخرين ألغمب الضحايا الفعمية، أن العمل 

 :(8)ا اجتمعت فيو ثالثة شروطاإلجرامي ال يمكن اعتباره ارىابًا اال إذ

                                                           

(
5
)Toby Archer ,International Terrorism and Finland, The Finnish Institute of International 

Affairs,Finland,2004,p 4.  
 .1992لسنة  97( من قانون العقوبات المصري النافذ وتعدٌالته رقم 86المادة /) (6)
 .1/1/1985ق فً جلسة  1984لسنة  26866الطعن رقم / (7)
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 ارتكاب بعض االعمال العنيفة بحيث يؤدي الى القتل او اضرار بدنية ميمة.   -1

 وجود قصد معين او مشروع فردي او اجتماعي الرتكاب االفعال المذكورة.  -2

وجود قصد غائي ايجاد الرعب والخوف لدى شخصيات معينة، جماعات، اشخاص او بين  -3
 عامة الناس. 

 الشروط لجميع صور االرىاب المذكورة أدناه:وىذه  

لإلرىاب صور واشكال متعددة تنقسم عمى حسب المجال والمستوى الذي تم االعتماد عمية في التحميل 
 :(9)والدراسة وفي المكافحة. نكتفي ىنا بتقسيم االرىاب الى

 ارىابية تعيد بعض الدول ميمة االرىاب لمنظمات االرىاب عبر منظمات حكومية: .1
حكومية غير قوات الجيش او االمن فقد ظير ىذا النوع ابان الثورة الفرنسية ثم الثورة 
البمشفية في روسيا وبعض الدول وقد اعيد تشكيل ىذا النوع من المنظمات في العديد 
من الدول لممارسة االرىاب والتغمغل في صفوف المنظمات العسكرية او المعارضة او 

 القيام بعمميات ارىابية.

حيث تكون ليشير الرعب لدى  حديثاالرىاب السياحي: االرىاب السياحي ارىاب   .2
العديد من الدول العالم الثالث بالنظر لعدم اىتمام ىذه الدول بمواطنييا ليذا تعمل 
الحركات االرىابية عمى تصير السياح األجانب وقتميم او اختطافيم العتقادىم بأن 

 دوليم ستيتم بيم.

شاع في الوقت الحاضر إرىاب يطمق عميو اسم ارىاب االقميات حيث  إرىاب االقميات: .3
تحاول األقمية أن تقوم بعمميات ارىابية من اجل الحصول عمى استقالليا او المطالبة 
بالحكم الذاتي او الحصول عمى مطاليب خاصة باألقمية، من ذلك ارىاب األقمية 

 يا.المسيحية في الشرفة في إندونيسيا واألكراد في ترك

                                                                                                                                                                                     
 الفكر رة لتنمٌةالحضاترجمة احمد الموسوي، مركز ، عبد المجٌد مبلغً وآخرون، اإلرهاب تعرٌفه والٌات مكافحته (8)

 .2ص  2615، بٌروت 1، طاإلسالمً 
علً جاسم محمد التمٌمً:  االرهاب االلكترونً وأثره على المجتمع، المجلة السٌاسٌة والدولٌةة ، الجامعةة المستنصةرٌة (9)

 .477،ص2616، 
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وىو النشاط االرىابي الذي تقوم بو الجماعات االرىابية في ذات  االرىاب المحمي:  .4
الدولة األىداف محددة في نطاق ىذه الدولة ال يتجاوز نشاطيا حدود الدولة وليس ليا 
ارتباط خارجي وعمية فأنو يعتمد باألساس عمى الجيد المحمي في التنفيذ واالعداد 

لدولة والنتائج تكون داخميا، كما ال يعتمد عمى التمويل من وضحاياه يكونون من نفس ا
 . جيات اجنبية كمنظمة کوکالس کالن سابقة الذكر

االرىاب الدولي: تأخذ الجريمة االرىابية صفة الجريمة الدولية إذا كان أحد أطرافيما  .5
ن دولية من خالل اختالف جنسيات الضحايا عن الفاعمين او الفاعمين فيما بينيم او م

خالل مكان تنفيذ الجريمة االرىابية او التخطيط ليا في دولة وتنفيذىا في دول اخرى، 
التواجد عمى اراضي اجنبية او االعتداء عمى  و أو الحصول عمى تمويل أجنبي او االيواء

اشخاص محميين من قبل القانون الدولي مثل رؤساء الدول واعضاء الييئات 
 .(10)الدبموماسية

وتتميز الجريمة االرىابية الدولية بأنيا تمس بالمصالح والقيم الدولية ومن اثارىا انيا تحدث الفزع 
والرعب العالمي حيث تتكون الجريمة االرىابية الدولية في ىذه الحالة من ثالث اركان. الركن المادي 

اختصاصا عالميا او حقا والركن المعنوي والركن الدولي انطالقا من کون ارتكاب جريمة دولية يستحق 
عالميا بالعقاب ضمن حق اي دولة تضع يدىا عمى مرتكب ىذه الجريمة تقديمة لقضائيا بغض النظر 

لدولية تنظيم القاعدة وتنظيم . ومن اىم التنظيمات االرىابية ا (11)عن مكان ارتكابيا وجنسية مرتكبيا
 .الدولة االسالمية االرىابي 

نب مادي وجانب معنوي اضافة الى الشرط المفترض في االرىاب لذلك فأن لإلرىاب جانبين جا
تنفيذا لو او ويتمثل في أن يكون العمل اإلرىابي عمى صمة ما بمشروع فردي او جماعي بحيث يكون 

 ىو الجيود المنظمة المستيدفة غرضكانت ىذه العالقة وبالطبع المشروع  يفقط عمى عالقة بو ا
 . (12)ما

                                                           
 478،ص: مصدر سابق علً جاسم محمد التمٌمً(10)

، اطروحةة  2669 - 2663ناظم نواف ابراهٌم : ظاهرة العنف السٌاسً فً العراق المعاصر بعد االحتالل األمرٌكةً (11)

 .121.ص 2669مصر،  - ، معهد البحوث والدراسات العربٌةدكتوراه 
 .566علً جاسم محمد التمٌمً:  مصدر سابق ، ص(12)
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لسنة  31اني في جرائم اإلرىاب التي وردت في قانون مكافحة اإلرىاب رقم اما صور السموك اإلنس
 :(13)ىي ثمان صور وفيما يمي عرض ليا 2005

العنف أو التيديد الذي ييدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو تعريض حياتيم وحرياتيم وأمنيم  -1
يقع تنفيذا لمشروع إرىابي  أغراضو لمخطر وتعريض أمواليم وممتمكاتيم لمتمف أيا كانت بواعثو و

 منظم فردي أو جماعي .

العمل بالعنف والتيديد عمى تخريب أو ىدم أو إتالف أو أضرار عن عمد مبان أو أمالك عامة   -2
أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو ىيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص أو المرافق 

االجتماعات العامة الرتياد الجميور أو مال عام العامة واألماكن المعدة لالستخدام العام أو 
 ومحاولة احتالل أو االستيالء عميو أو تعريضو لمخطر أو الحيمولة دون استعمالو لمغرض المعد

 لو بباعث زعزعة األمن واالستقرار. 

من نظم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسمحة إرىابية تمارس اإلرىاب وتخطط لو وكذلك  -3
 تراك في ىذا العمل.اإلسيام واالش

العمل بالعنف والتيديد عمى إثارة فتنة طائفية أو حرب أىمية أو اقتتال طائفي وذلك بتسميح  -4
 المواطنين أو حمميم عمى تسمح بعضيم بعضا وبالتحريض أو التمويل.

االعتداء باألسمحة النارية عمى دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكز التطوع أو الدوائر األمنية أو  -5
العتداء عمى القطاعات العسكرية الوطنية أو إمداداتيا أو خطوط اتصاالتيا أو معسكراتيا أو ا

 قواعدىا بدافع إرىابي.

االعتداء باألسمحة النارية وبدافع إرىابي عمى السفارات والييئات الدبموماسية في العراق كافة  -6
جنبية والمنظمات الدولية وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية واأل

 الحكومية وغير الحكومية العاممة في العراق وفق اتفاق نافذ.

                                                           
سةةة مقدمةةة ألةةى أكادٌمٌةةة االتصةةاالت واالدارة العامةةة ل ةةرطة خالةةد محمةةد محمةةد الحمةةادي، االرهةةاب االلكترونةةً ، درا(13)

 .28-22،ص۳۱۰۲ٌونٌو  ۳۲جرٌدة االتحاد فً  ،ال ارقة 
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استخدام بدوافع إرىابية أجيزة متفجرة أو حارقة مصممة إلزىاق األرواح وتممك القدرة عمى ذلك  -7
أو بث الرعب بين الناس أو عن طريق التفجير أو إطالقو أو نشر أو زرع أو تفخيخ آليات أو 

مة أو المواد المماث البيولوجيةأيا كان شكميا أو بتأثير المواد الكيماوية السامة أو العوامل  أجسام
 . أو المواد المشعة

خطف أو تقييد حريات األفراد أو احتجازىم لالبتزاز المالي ألغراض ذات طابع سياسي أو  -8
نية والتشجيع عمى طائفي أو قومي أو ديني أو عنصر نفعي من شأنو تيديد األمن والوحدة الوط

 .(14)اإلرىاب

ويتضح لنا من خالل الصور التي أوردىا المشرع انو قد عد األفعال وجعميا عمى سبيل الحصر. وان  
كان قد احتوى جممة من األفعال التي حصمت في الماضي ومن الممكن أن تكون في الوقت الراىن، 

وسيبقى الحال في التأرجح لعدم  أو يحصرىا قد تحدث مستقبال لكنو ال يستطيع أن يصف أفعال
التمكن من تحديد مفيوم اإلرىاب بشكل واضح وصريح، لذا نرى أن نتعامل مع األفعال حتى وان 
أطمقنا عمييا عبارات تختمف من حيث الشكل مع مفردة اإلرىاب من اجل أن نقف تجاه الحالة وقفة 

 .تعالج األوضاع

 اسباب ظاهرة االرهاب :ثالثًا: 

إلرىاب ليست نتيجة لعامل واحد بل ىي محصمة لعدة عوامل منيا ما ىي  داخمية إن ظاىرة ا
وخارجية  وبيئية، وظروف الزمان والمكان.  ترى النظريات النفسية أن لألمراض النفسية أو العقمية 
دورًا في دفع بعض األشخاص إلى ىذا السموك اإلرىابي.  أما النظريات االجتماعية التي تفسر 

رىابي في نطاق العوامل االجتماعية فترى أن األوضاع السياسية واالقتصادية في العالم، السموك اإل
والبطالة والتناقض المعرفي، واإلثارة اإلعالمية والتطورات الرىيبة في االتصاالت والنظرة الغربية 

 .(15) الخاطئة لمعالم اإلسالمي، والمظالم

                                                           
 .145محمد عبد المحسن سعدون، مصدر سابق، ص(14)

 (. 186-184) ،ص2661 بٌروت، العربً، الكاتب دار العالمٌة، االزمات احمد، عبدهللا عبدالرحمن(15)
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الدوافع االقتصادية والسياسية والدينية واالجتماعية من جممة أسباب اإلرىاب والعنف عمى اإلجمال 
واإلعالمية والنفسية...الخ، إال أن بعض ابرز  األسباب التي يتعين دراستيا لموقوف عمى تشخيص 

 اإلرىاب ىي:   واقعي ومتكامل ألسباب ظاىرة

عرضة  أسباب تربوية وثقافية: التي ينطمق منيا انحراف المسار عند اإلنسان، ويجعل الفرد  -1
 .(16)لالنحراف الفكري ومناًخا مالئًما لبث السموم الفكرية لتحقيق أىداف إرىابية

أسباب اجتماعية: فانتشار المشكالت االجتماعية والتفكك األسري يدفع الفرد إلى االنحراف في   -2
السموك، والتطرف في اآلراء، والغمو في األفكار، بل ويجعل المجتمع أرًضا خصبة لنمو الظواىر 
الخارجة عن الطبيعة البشرية وايضا دور وسائل اإلعالم، أجواء الحريات واإلىانة، والسخرية 

ذالل اإلنسان، والتربية غير الواقعية  .(17)وا 

اسباب اقتصادية: فكمما كان دخل الفرد يفي بمتطمباتو ومتطمبات أسرتو كان من رضاه واستقراره   -3
قمياًل كان مضطرًبا وغير راٍض عن مجتمعو، ىذه  االجتماعي ثابًتا، وعمى العكس إذا كان دخمو

الحالة من الشعور يولد عند اإلنسان حالة من التخمي عن المسؤولية الوطنية، العجز في بعض 
 .(18)البمدان عن تمبية احتياجات اإلنسان األساسية، وتفكك المجتمعات

األنا العميا بسبب الشعور أسباب نفسية: فيناك دوافع تدميرية نفسية متأصمة في الفرد، وتضخم   -4
المتواصل بوخز الضمير، أو اإلحباط في تحقيق بعض األىداف أو الرغبات، أو الوصول إلى 

 المكانة المنشودة. 

أسباب سياسية: فوضوح المنيج السياسي واستقراره، والعمل وفق معايير وأطر محددة، يخمق   -5
وي لدى الفرد، كما أن الغموض في المنيج الثقة والقناعة، ويبني قواعد االستقرار الحسي والمعن

والتخطيط في العمل يزعزع الثقة، ويخمق حالة من الصدام بين المواطنين والقيادة السياسية، فتقوم 
 جماعات وأحزاب، وىذا وجو من وجوه انتشار اإلرىاب. 

                                                           
 (. 53-51)،ص1999 بٌروت، العلمٌة، الكتب دار المدمر، االرهاب اثر الدسوقً، احمد العزٌز عبد(16)

 .43ص بٌروت، -المجتمع  دار العنف، وٌالت زاهد، صابر محمد(17)

 .83،ص1998 بٌروت، -الحكم دار االرهاب، ظاهرة غالب، فرٌد محمد(18)
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 لخاصة و آثار االستعمار والتبعية، والوعود غير الواقعية لمشعوب، واالعتداء عمى الممكية ا  -6

مصادرتيا، واالستبداد، والنعرات التاريخية، والصراع الدولي عمى مناطق النفوذ، والحروب األىمية  -7
 بغرض استنزاف الموارد المادية والبشرية. 

التمييز العنصري، واالنقالبات، والثورات والتطرف: تؤدي إلى ارتكاب األعمال اإلرىابية، نتيجة   -8
 العقمي أو الوجداني.   الخمل في التكوين النفسي أو

 

 في مصر :  و اهميتها االقتصادية السياحةالمبحث الثاني : 

 المطمب االول : واقع السياحة في مصر :

العديد من  المقومات التي جعمتيا بمدا سياحيا متميزا  فيي تمتمك عددا كبيرا  بامتالكياتمتاز مصر 
من األثار، اذ تضم مدينة األقصر وحدىا أكثر من ثمثي أثار العالم ، فقد وىبيا اهلل طبيعة خالبة و 

 مناخا معتدال فيي معروفة بتعدد األماكن السياحية الموجودة فييا ،  كما أنيا تحتوي عمى األثار
واألثارة القبطية باإلضافة إلى جوىا  اإلسالميةالفرعونية التي ال يوجد ليا مثيل في العالم و األثار 

 كميا عوامل جعمت مصر من أىم البمدان السياحية في منطقة الشرق األوسط شتاءً  المعتدل صيفا و

تمك رة ومن أىم تضم مصر العديد من المدن السياحية اليامة التي تجذب إلييا السياح بصورة كبي
اإلسكندرية   وسفاجا و  األقصر وأسوان الغردقة شرم الشيخ نوبيعالسياحية الموجودة في مصرو المدن 

 و غيرىا من المدن السياحية .

ان مصر من اىم البمدان التي تتعدد فييا مناطق الجذب السياحي و الكثير من االثار فيي تضم 
ز بأنواع مختمفة من السياحة التي العصور لذلك فيي تمتاالعديد من الحضارات المختمفة عمى مر 

 يمكن حصرىا في االتي :

الييا السياح لمتعرف  يأتيالسياحة الثقافية :تمتمك مصر الكثير من المعالم السياحية الثقافية التي  -1
عمى ثقافة و حضارة البالد عمى مر العصور و التي تتمثل في زيارة المتاحف و االثار الفرعونية 

الجيزة وسقارة و المتحف المصري في ميدان التحرير و زيارة المعابد كمعبد حتشبسوت  كأىرامات
 و معبد الكرنك .
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السياحة الدينية : تحتوي مصر عمى عددا كبيرا من االثار الدينية سواء تخص الديانة االسالمية  -2
لكنائس و االديرة كالكنيسة او المسيحية او الييودية و التي تتمثل بالمساجد كالجامع االزىر او با

 المعمقة و دير سانت كاترين .
ماكن الترفييية اذ انيا تطل عمى البحرين السياحة الترفييية : ان مصر تحتوي عمى العديد من اال -3

المتوسط و االحمر والذي ميزىا بتواجد الكثير من اماكن الترفيو كشواطئ البحر االحمر و التوسط 
جعمت السياحة الترفييية في مصر مقصدا لمسياح لمترفيو و االستجمام و الطبيعة الخالبة  التي 

 فييا . 
السياحة العالجية : يقصد مصر اعدادا كبيرة من السياح بيدف العالج اذ ان مصر تحتوي عمى  -4

كسيناء  و الوادي الجديد التي يتم فييا استخدام العالج بالدفن في الرمال ، اماكن عالجية عديدة 
 بمياه  العيون الطبيعية كعين حموان . و االستشفاء

اذ تمتمك مصر العديد  سياحة المؤتمرات : تعد سياحة المؤتمرات في مصر من اىم انواع السياحة -5
من المقومات لتنظيم و استضافة المؤتمرات في شتى المجاالت ، تجذب سياحة المؤتمرات اعدادًا 

 . 19ال بأس بيا من السياح و السيما مصر
تقبل  اعادا كبيرة من السياح بيدف ممارسة الرياضات المختمفة و التي  السياحة الرياضية :  -6

بتسمق الجبال و المرتفعات و ركوب الدراجات و التزلج عمى االمواج و ممارسة رياضة تتمثل 
 . الغوص و العديد من الرياضات االخرى

 :لمسياحة في مصر  االقتصاديةالمطمب الثاني : األهمية   

 تتندددافس الددددول وازدىدددارا، وقدددد أخدددذت نمدددوا أكثرىدددا و الدوليدددة التجدددارة عناصدددر أىدددم مدددن السدددياحة تعدددد
العممددة  السددياحية تضددخ الوفددود ىددذه كددون ، العالميددة السددياحية الوفددود مددن ممكددن عدددد أكبددر عمددي لمحصددول
، وتعدد 20 تدزوره الدذي البمد في االقتصادية و التجارية الحركة شطتن و ناحية من الدولة فى خزينة الصعبة

 ريخية لمسائحين الدوليين بشكل عام.ر من الدول الجاذبة بطبيعتيا التامص
 يطمدق تعبير بوصفو صناعي نشاط أنيا عمى السياحي النشاط لمسياحة العالمية المنظمة وقد عرفت

 ىدى و الدرحالت مدن الندوع ىدذا لتحقيق الموجية اإلنسانية األنشطة مجموع ، وىي الترفييية الرحالت عمى

                                                           
19
 .53، ص  2669المصري لإلبداع و التنمٌة للن ر و التوزٌع ،  ٌسد عبس ، السٌاحة مفهومها و انماطها و انواعها المختلفة الملتقى 

20
 - John Lea, Tourism and Development in the Third World, first edition, Rout ledge, 2006, 

p 79. 
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 تشددكل ، إذ االقتصدداد عجمدة دفددع فدى حيويددا دورا السدياحة السددائح، وتمعددب حاجدات سددد فدى تسدداعد صدناعة
 ، فضداًل عدن دولدة(الدخ .. تدونس، لبندان ، بريطانيا ، ،فرنسا إسبانيا) الدول ومنيا من لمعديد أساسيا موردا
 كونيددا عددن فضددال ، إدارتيددا سددائل بالياتيددا متميددزة بددذاتيا قائمددة صددناعة جعميددا عمددى عممددت التددي ، مصددر
 يعتبددر بالمقابددل. الددخ.. الثقافيددة و التراثيددة ، الطبيعيددة المددوارد عمددى العتمدداده غيددر مكمددف اقتصددادي نشدداط
لمنضددوب،  اإليددرادات األخددرى ومنيددا القابمددة تفددوق و تعددادل بقدديم النقديددة لمتدددفقات جالددب السددياحي النشدداط

حيددوي ومتجدددد وتعتمددد عميددو الدددول المتقدمددة خصوصددًا كمددورد اقتصددادي نشدداط اقتصددادي  أيضددا والسددياحة
 نظددرا االقتصدادية، لمتنميدة أساسدية دعامددة السدياحة أن العدالم دول مدن العديدد تجددارب أثبتدت دائدم ليدا، ولقدد

 األنشدددطة إلددي باإلضدددافة التقميديددة والصددناعات والنقدددل كالفندقددة، صدددناعات عدددة مددن مركبدددا قطاعددا لكونيددا
 اليامدة المدداخيل احد ىي فالسياحة السياحية، التأمين وشركات السياحة شركات كنشاط المتعددة، التجارية
 رؤوس جديددة، عمدل فدرص وخمدق أجنبيدة، عمدالت مدن تدوفر لمدا االقتصدادية، المشدكمة حدل فدي لممساىمة
 المشددداريع مختمدددف فدددي األجنبيدددة األمدددوال رؤوس و يسدددتقطب اسدددتثماريا نشددداطا باعتبارىدددا المحميدددة األمدددوال
 باحتياجاتددو السددياحة لقطدداع المغذيددة الصددناعات وكافددة ،21لمسددياحة المكممددة والمشدداريع المباشددرة، السددياحية
التقميديددة  الصددناعات تمددك خاصددة المحميددة لمسددمع جديدددة أسددواق فددتح عمددى السددياحة تسدداعد كمددا المختمفددة،
 وغيرىا من الصناعات. والتراثية

 :مساهمة السفر والسياحة في التوظيف في مصر  –أواًل 

تساىم السياحة في توفير فرص عمل متنوعة وجيدة تدر دخاًل رئيسيًا لألفدراد فدي المنداطق السدياحية 
( عدد المشتغمين 3ويبين الجدول ) 22وغيرىا، اال ان السياحة بواقع الحالة متغيرة حسب الظروف المحيطة

نالحدظ ارتفداع في قطاع السياحة ونسبة مساىمة قطاع السدياحة فدي تشدغيل االيددي العاممدة فدي مصدر اذا 
% 0.5، وبمعدل نمو بمغ 1583الى  2005الف عامل في  1508عدد العاممين في قطاع السياحة من 

الدددى  2010حيدددث المبددددأ امدددا فدددي المددددة مدددن  وىدددي نسدددبة وان كاندددت متدنيدددة فدددي النمدددو اال انيدددا جيددددة مدددن
، نتيجدددة لألحدددداث 2011%( عدددام 0.3-، فقدددد انخفدددض عددددد العددداممين فدددي قطددداع السدددياحة الدددى )2013

السياسددية التددي مددرت بيددا مصددر ونددتج عنيددا تغييددر نظددام حسددني مبددارك فددي ثددورة الربيددع العربددي المعروفددة. 
                                                           

ص  ، 2018القاىرة ،  -، وكالة الصحافة العربية١مصر، ط د. عمى محمد عبد اهلل، دليمك إلى السياحة البيئية في - 21
129. 

ص  ، 2012القدداىرة ، -ة ضدد، دار الني ١والسددياحة  فددي مصددر، طعمددي محمددد عمددي عبددد اهلل، المحميددات الطبيعيددة  - 22
97 . 
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مدددن اضدددطرابات. واسدددتمر التددددىور فدددي نسدددبة فضددداًل عدددن تفجيدددر كنيسدددة القديسدددين فدددي مصدددر ومدددا رافقيدددا 
ضددددددباط  %(. بعددددددد ان تددددددم اتخدددددداذ عدددددددد مددددددن0.2-اذا بمددددددغ ) 2013العدددددداممين فددددددي السددددددياحة الددددددى عددددددام 

، وقام المسمحون بعمل أشرطة فيديو تصدور شبو جزيرة سيناء المسمحين في البدو كرىائن من قبل الشرطة
امدا فدي عدام  ، الضباط وىم يستنجدون ويطمبون مدنيم اإلفدراج عدنيم، ورفعدوا ىدذه األشدرطة عمدى اإلنترندت

% عددن العددام الددذي 0.08الددف عامدل وىددو بزيددادة بمغدت  939فقدد بمددغ عدددد العداممين فددي السددياحة  2014
فقد انخفدض عددد العداممين فدي السدياحة نتيجدة االحدداث االرىابيدة التدي تعدرض ليدا  2015سبقو. اما عام 

بعددد مقتددل  2014الجدديش المصددري والعمميددات العسددكرية فددي سدديناء واعددالن حالددة الطددوارئ فددي نيايددة عددام 
%( 0.6-جنددددي مصدددري فدددي سددديناء، وبدددذلك فقدددد تدددأثر عددددد العددداممين بالسدددياحة اذ بمدددغ االنخفددداض ) 31

وبعد تحسن الوضع  2017%(. اما عام 0.14-بنسبة انخفاض بمغت ) 2016لوضع الى عام واستمر ا
 757األمنددي واحكددام السدديطرة األمنيددة عمددى االراضددي المصددرية فقددد ارتفددع عدددد العدداممين فددي السددياحة مددن 

% 0.32اي بزيدددادة قددددرىا  2018عدددام  1156ثددم ارتفدددع العددددد الددى  2017عدددام  999الدددى  2016عددام 
 %. 0.2وبنسبة نمو بمغت  2019عام  1180ارتفع عدد العاممين في السياحة الى  % ثم0.16و

 
  3جدول )

-2003عدد ونسبة مساهمة قطاع السياحة في تشغيل األيدي العاممة في مصر لسنوات متفرقة ضمن المدة )
2012   

 نسبة التغير السنوي عدد العاممين في السياحة باأللف السنة / التفاصيل

2005 1508 - 
2010 1583 0.05 
2011 1110 -0.30 
2012 1095 -0.01 
2013 872 -0.20 
2014 939 0.08 
2015 885 -0.06 
2016 757 -0.14 
2017 999 0.32 
2018 1156 0.16 
2019 1180 0.02 

Source: https://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm
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  : اإليرادات السياحية في مصر –ثانيًا 

تساىم السياحة وبشكل كبير في الجانب االقتصادي وىدي مدورد انتداجي ميدم تعتمدد عميدو مصدر فدي 
السمع والخدمات تغذية ميزانيتيا العامة، واإليراد السياحي ىو اإلنفاق الذي يقوم بو السائحين عمى مختمف 

لمسدددياحية وغيدددر السدددياحية خددددالل إقدددامتيم فدددي الدولددددة المضددديفة، وتعتبدددر اإليددددرادات المتأتيدددة مدددن اإلنفدددداق 
تساىم بفاعمية في زيادة الناتج   السياحي من أىم مصادر الدخل لالقتصاد الوطني لمعديد من الدول، فيي

األجنبيددة، وذلددك بمددا ينفقددو السددائح عمددى  المحمددي، كمددا تعتبددر مصدددًرا ميًمددا مددن مصددادر اكتسدداب العمددالت
مصدددددًرا ميًمددددا لتددددوفير فددددرص العمددددل   تعتبددددر اإليددددرادات السددددياحيةو  .السددددمع والخدددددمات مددددن ىددددذه العمددددالت

لممددواطنين، مددا يدددعم مسددتواىم المعيشددي واالجتمدداعي، إضدددافة إلددى أنيددا أحددد العناصددر األساسددية لمنشددداط 
  .االقتصادي في الدول السياحية

ر ايرادات مالية من ىذه األبواب وبمعدل نمو جيد باستثناء بعض السنوات التي تعرضدت وقد حققت مص
، ويبدين 23فييا الدولة لحداالت ارىابيدة وتفجيدرات التدي تدنعكس سدمبًا عمدى االقتصداد واالسدتقرار بشدكل عدام

 2005( حجدددم اإليدددرادات السدددياحية المتحققدددة فدددي مصدددر، اذ نالحدددظ ان مصدددر حققدددت عدددام 4الجددددول )
وبمعددل نمدو  2010مميدار دوالر عدام  16.6مميار دوالر وقد ارتفعدت االيدرادات الدى  8.5ت بمغت ااداير 

وبسددددبب االحددددداث االرىابيددددة فددددي تفجيددددر كنيسددددة القديسددددين واالضددددطرابات  2011%، امددددا عددددام 95بمددددغ 
 12.8السياسددية نتيجددة الثددورة المصددرية وتغييددر النظددام المصددري فقددد انخفضددت االيددرادات السددياحية الددى 

 2012%(، فدددددي حدددددين تحسدددددن الوضدددددع المدددددالي عدددددام 0.23-مميدددددار دوالر وبمعددددددل نمدددددو سدددددالب بمدددددغ )
%، فددددي حددددين عددددادت االيددددرادات السددددياحية 0.13مميددددار دوالر، وبمعدددددل نمددددو بسدددديط بمددددغ  14.4ليحقددددق

نتيجددة االحدددداث االرىابيدددة فددي سددديناء وتفجيدددر فندددق يتدددردد عميدددو السدددائحين  2013باالنخفدداض فدددي عدددام 
عمميات قتل بحق المسافرين عمى الطرق الخارجية من خالل نصب الكمائن لمسائحين او من فضال عن 

افدراد الشددرطة والجديش، وبعددد تحسدن االوضدداع االمنيدة فددي مصدر عددادت االيدرادات الماليددة باالرتفداع عددام 
 عاود االنخفاض عام % اال انو سرعان ما0.19مميار دوالر وبمعدل نمو بمغ  13.2لتصل الى  2014
%( نتيجة حادث تفجير الطدائرة الروسدية 0.04مميار دوالر وبمعدل نمو سالب بمغ ) 12.7الى   2015

مدوا جميعدًا فدي الحدادث عمدى راكدب قت 224عمدى متنيدا  روسدية تحطمدت طدائرة اذ  2015أكتدوبر  31فدي

                                                           
، االسددكندرية  –، دار المعرفددة الجامعيددة منظددور عمددم االجتمدداع التطددرف واالرىدداب مددن  ،حسددين عبددد الحميددد رشددوان  -23

 .135ص ،  1997

https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/31_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_9268
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_9268
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 ، نتيجددة انفجددار عبددوة ناسددفة يدويددة الصددنع زرعيددا تنظدديم واليددة سدديناءالعددريش مدينددةكددم جنددوب  100بعددد 
 2016وقد انعكس ذلك ايضا عمى عام  ،االحداث االرىابية بحق السائحين وغيرىا من عمى متن الطائرة

%( وىدددي مدددن 0.28-مميدددار دوالر بمعددددل نمدددو سدددالب بمدددغ ) 9.2اذ انخفضدددت االيدددرادات السدددياحية الدددى 
وقدد تحسدنت االيدرادات الحقدًا نتيجدة تحسدن الوضدع األمندي  ى نسب االنخفداض التدي مدرت بيدا مصدراعم

 15.4، ثددم ارتفددع الددى 2017 مميددار دوالر عددام 10.9السددياحية مددرة اخددرى الددى  ممددا رفددع حجددم االيددرادات
مميددار  17.8ليصددل الددى  2019% كمددا تحسددن عددام 0.41وبمعدددل نمددو سددنوي بمددغ  2018مميددار عددام 

فقدددد انخفضدددت بشدددكل كبيدددر بسدددبب جائحدددة  2020%، امدددا عدددام 0.16دوالر وبنسدددبة نمدددو سدددنوي بمغدددت 
مميدار دوالر فقدط  4القطاع السياحي فقد حقق ايرادات ماليدة بمغدت  كورونا التي ضربت العالم وخصوصاً 

%( عن العام السابق لو . اما نسبة مساىمة االيرادات السياحية بالنسبة الدى 0.77بمعدل انخفاض بمغ )
حجددم الندداتج المحمددي االجمددالي فقددد تغيددرات طيمددة سددنوات الدراسددة ومددع كددل االحددوال ظمددت نسددبتيا بحدددود 

% منو كحد اقصى كما حدث الحقدًا 0.6اذ بمغت  2010السنوات وكان افضميا عام  % في معظم0.4
 % . 0.1بسبب جائحة كورونا فقد انخفضت الى  2019االنخفاض الكبير عام 

  4جدول )
   2020 –2003االيرادات السياحية لدولة مصر لسنوات متفرقة ضمن المدة )

 مميار دوالر امريكي

 السنة / التفاصيل
اإليرادات السياحية 

 المتحققة لمدولة
 مميار دوالر 

معدل النمو السنوي 
 لإليرادات 

نسبة مساهمة السياحية 
في حجم الناتج المحمي 

 االجمالي في مصر 
2005 8.5 = 0.4 
2010 16.6 0.95 0.6 
2011 12.8 -0.23 0.4 
2012 14.4 0.13 0.5 
2013 11.1 -0.23 0.4 

2014 13.2 0.19 0.4 

2015 12.7 -0.04 0.4 

2016 9.2 -0.28 0. 3 
2017 10.9 0.18 0. 3 
2018 15.4 0.41 0.4 

2019 17.8 0.16 0.4 

2020 4.0 0.77- 0.1 
Source: https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://data.albankaldawli.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD
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 عدد السائحين الوافدين الى مصر  –ثالثا 

السائحون الدوليون الوافدون ىم عدد السياح الذين يسافرون إلى بمد آخر غير البمد الذي يقيمون فيو 
عالميددًا مددن  31وتحتددل مصددر المرتبددة شدديًرا  12المعتدداد ، ولكددن خددارج بيئددتيم المعتددادة ، لفتددرة ال تتجدداوز 

دولدة حدول العدالم، فدي حدين تعتبدر الواليدات المتحددة  187حيث عدد السائحين الوافدين الييا من مجمدوع 
، بمدددغ عددددد  2019اعتبددداًرا مدددن عدددام . األمريكيدددة ىدددي الدولدددة األولدددى مدددن حيدددث عددددد الوافددددين فدددي العدددالم

% مدددن عددددد الوافددددين حدددول 8.46مميوًندددا وىدددو مدددا يمثددل  166الوافدددين إلدددى الواليدددات المتحددددة األمريكيددة 
يطاليدا( عمدى . العالم سدبانيا والمكسديك وا  % 33.01تستحوذ الدول الخمس األولى )األخرى ىي الصدين وا 

ويبدين الجددول  .2019مميوًندا فدي عدام  1961منيا، ُقدر إجمالي عدد الوافدين عمى مستوى العالم بنحو 
 6044000ن دول العدالم الدى دولدة مصدر لغدرض السدياحة فقدد بمدغ العددد ( عدد السائحين الوافدين مد5)

، 2008عدام  12835000واسدتمر باالرتفداع الدى  2004عدام  8104000وارتفع الى  2003في عام 
% عدددامي 0.6فددي حددين ظدددل ثابتددًا بنسدددبة نمددو  2004% عدددام 34وكددان معدددل نمدددو عدددد الوافددددين بمددغ 

التددددي حدددددثت فددددي مصددددر وتسددددببت فددددي مقتددددل المئددددات مددددن  ، بسددددبب االعمددددال االرىابيددددة2006و 2005
السائحين االجانب والمصريين مما أثدر عمدى عددد الوافددين بشدكل كبيدر خصوصدًا بعدد ظيدور التنظيمدات 

،امددا عددام 24االرىابيددة المتشددددة واالعددالن عددن نفسدديا فددي شددبو جزيددرة سدديناء بعددد سددنوات مددن االعددداد لددو
-وبنسددبة انخفدداض عددن العددام السددابق لددو بمغددت ) 60001253فقددد انخفددض عدددد الزائددرين الددى  2009
عن انعكاس األزمة المالية العالمية وتأثيرىدا عمدى اقتصداديات دول  %( نتيجة الحداث األمنية فضال0.2

الدددى  لليصددد 2010العدددالم ممدددا انعكدددس عمدددى السدددياحة بشدددكل كبيدددر، لدددذلك ارتفدددع عددددد الوافددددين فدددي عدددام 
ونتيجددة لألحددداث  2011ن العددام السددابق لددو ، امددا عددام % عدد0.18وقددد حقددق معدددل نمددو  14731000
فضدداًل عددن  لالسددتقالة، التددي دفعددت النظددام القددائم 2011/ 25/5األمنيددة وثددورة  االضددطرابات السياسددية و

التفجيرات االرىابية عمى المدنيين والعسكريين فقد انخفض عدد الوافدين الى مصر من أجل السياحة الى 
%، وىي اعمى نسبة انخفاض في مرت بيا مصر، 0.33وبنسبة انخفاض كبيرة جدًا بمغت  9845000

، وبنسدبة نمدو 2012عدام  11532000وبعد استقرارا االوضاع االمنية ارتفع عددد الوافددين ليصدل الدى  
محمدد  بعدد اإلطاحدة بدالرئيس األسدبق  9464000الدى  2013% فدي حدين انخفضدت عدام 0.17بمغت 

                                                           
 -112م  ،  ص 1991القداىرة ،  -،  المؤسسدة المصدرية لمنشدر 1خميل فاضل . سيكولوجية اإلرىداب السياسدي ،ط -24

116 . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
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سددتمر الوضددع ، وا25مددرة أخدرى سدديناء ، وتصدداعد العنددف فديضددباط مصدريين فضدداًل عدن اختطدداف مرسدي
% عن 37وبنسبة االرتفاع بمغت  11346000اذ ارتفع عدد الوافدين من السياح الى  2018لغاية عام 

وىو مؤشر جيد نتيجة تحسن االوضداع االمنيدة  2019عام  1326000العام الذي سبقو كما ارتفع الى 
 واستقرارا في مصر. 

  5جدول)
  2012 -2003مصر لممدة من ) الىعدد السائحين الوافدين 

 التفاصيل         
 السنة        

 معدل التغير السنوي % عدد السائحين الوافدين مميون فرد 

7113 6044000 - 
7112 8104000 0.34 
7111 8608000 0.06 
7119 9083000 0.06 
7112 11091000 0.22 
7111 12835000 0.16 
7116 12536000 0.02- 
7111 14731000 0.18 
7111 9845000 0.33- 
7117 11532000 0.17 
7113 9464000 0.18- 
7112 9878000 0.04 
7111 9328000 0.06- 
7119 5399000 0.42- 
7112 8292000 0.54 
7111 11346000 0.37 
7116 13026000 0.15 

Source: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development  
  

 

 المبحث الثالث : أثر ظاهرة االرهاب عمى القطاع السياحي في مصر :
                                                           

، مركدددددز 1ربيدددددع محمدددددد الددددددّنان، باسدددددم جدددددالل القاسدددددم، مصدددددر بدددددين عيددددددين مرسدددددي والسيسدددددي: دراسدددددة مقارندددددة، ط - 25
 .193،  ص 2017الزيتونة لمدراسات واالستشارات، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
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حساسية تجاه العمميات االرىابية اذ ان الكثير من  قطاع السياحة يعد من اكثر القطاعات االقتصادية 
العمميات االرىابية تستيدف المواقع السياحية و البنى التحتية لمقطاع السياحي من مطارات و طرق نقل و 
اماكن ترفييية  مما ُيكون أثرًا  سمبيًا عمى البمدان التي تعتمد عمى السياحة  السيما مصر التي تعتمد 

احي الذي يساىم في تمويل الناتج المحمي االجمالي اذ يعد قطاعا انتاجيا ميما تعتمد عمى القطاع السي
عميو مصر في تغذية ميزانيتيا العامة و مصدرا ميما لتوفير فرص العمل و  احد مصادر توفير العمالت 

كبيرة تتمثل االجنبية ، و انتشار العمميات االرىاب فأن اثره يبرز في القطاع السياحي فأنو يسبب خسائر 
بخسارة العاممين في ىذا القطاع لوظائفيم و تراجع مستوى الناتج المحمي االجمالي  و تراجع العائدات 
من العمالت االجنبية و انخفاض عدد السياح الوافدين الى البمد فكمما تحدث عمميات ارىابية سينخفض 

لقطاع السياحي مما يزيد حجم عدد السياح الوافدين الى مصر و بالتالي تنخفض فرص العمل في ا
 . البطالة

 : اسباب و دوافع االرهاب نحو ضرب القطاع السياحي في مصراواًل : 
ىنددداك العديدددد مدددن األسدددباب والددددوافع التدددي تدددؤدي الدددى ظيدددور االرىددداب فدددي مصدددر مدددن أجدددل ضدددرب 

األمندي فييدا، كمدا ان قطداع السدياحة  االسدتقرار واالجتماعية وتخريب السمم األىمي و االقتصاديةقطاعاتو 
وقدد بيندا ،  االرىابيدة العمميداتباعتباره احدد المدوارد االقتصدادية لدولدة مصدر يتدأثر بشدكل كبيدر نتيجدة تمدك 

فيمددا سددبق مددن الجددداول كيددف تتددأثر السددياحة بكددل عمميددة ارىابيددة تتعددرض ليددا مصددر، كمددا ان مصددر دولددة 
الجدوار يتطمدب  مدع العالقدات فطبيعدة االتجاىدات، مختمدف مدن مصدر بحددود المحديط الندار محاطدة بحدزام

 حماس حركةمن  ءادب العداء، يضمر ليا البعضمنيا الحذر نتيجة الختالف توجيات كل طرف كما ان 
سرائيل عمى الحدود الشرقية، بالتواجد وىي مستمرة االستراتيجية مصر أمن وجودىا بأولويات يخل يالت  وا 
 مرتعا اصبحت يالت ليبيا اما بيا، التمسك عمى سالم وىي تحرص اتفاقية معيا عالقات مصر تحكم يالت

 خارقدا جيددا مصدر مدن مدا يتطمدب وىدو مصدر، اختدراق الدى تتطمدع يالد اإلرىابيدة الجماعدات لمختمدف
 دون معيدا الحددود تتدرك ان يصدعبي التد االميال، والسودان لمئات الممتدة الحدود ىذه كل عمى لمسيطرة
وىدي حركدة محضدورة فدي مصدر  باألسداس اخوانيدة فقيادتيدا تدأمن جانبيدا، ان يصدعب اذ مماثمدة، سديطرة

 . لمسودان وشالتين حاليب بتبعية ادعائيا فضاًل عن تكرر نتيجة تطرفيا وعممياتيا االرىابية فييا،

  :ثانيا : اشكال االعمال االرهابية ضد القطاع السياحي في مصر
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السددياحي فددي مصددر مددن قددوى االرىدداب والتطددرف، إلددى األىميددة االقتصددادية ليددذه يعددزى اسددتيداف القطدداع 
الصددناعة، والدددور الريددادي الددذى تمعبددو فددي مسدديرة التنميددة االقتصددادية الشدداممة، ودورىددا فددي تعزيددز الندداتج 
المحمي اإلجمالي وزيادة رصديد الدولدة مدن النقدد األجنبدي، لترسديخ قواعدد وأسدس ىدذه المسديرة، وديمومتيدا 
عمددى نحددو مخطددط ومدددروس ومسددتدام، ولمسدداىمتيا ال تددوفير فددرص عمددل دائمددة ومؤقتددة، والقضدداء عمددى 
مشكمة اليجرة، من القرى واألرياف، إلى المدن والمناطق الحضدرية وغيرىدا.. وترتكدز األنشدطة اإلرىابيدة، 

، عمددى جوانددب ونددواح مختمفددة، مددن أبرزىددا: خطددف السددياح األجانددب، 26الموجيددة لضددرب قطدداع السددياحة
، ويعدددد ىدددذا مدددن أخطدددر األشدددكال اإلرىابيدددة، الموجدددو لضدددرب 27والمطالبدددة بفديدددة، نظيدددر إطدددالق سدددراحيم 

القطاع السياحي، ويتركز اإلرىاب في ىذا السياق عمى الفنادق باىظة التكاليف، والشواطئ، والمعارض، 
األلعدداب الرياضددية، حيددث يددتم رصددد السددياح، ومددن ثددم اختطددافيم، فددي أضددعف نقدداط والحفددالت الغنائيددة، و 

 تأمينيم، والبدء في مساومة ذوييم، أو الدولة التي تم اختطافيم فييا، عمى دفع فدية كبيرة .
تفجيددر المواقددع التاريخيددة واألثريددة الحيويددة، لمتددأثير عمددى مصددادر الدددخل السددياحي: وىددو متغيددر  - 1

ى فكدر التنظيمدات اإلرىابيدة، والجماعدات ذات االتجاىدات المنحرفدة والمتطرفدة، وتوشدعت خطير، طرأ عمد
 االسدددتراتيجيةدائدددرة انتشددداره فدددي اآلوندددة األخيدددرة.. ووفدددق دراسدددة صدددادرة عدددن المركدددز اإلقميمدددي لمدراسدددات 

نمددا يتجدداوز ذلدد ك إلددى بالقدداىرة، فددإن تفجيددر مثددل ىكددذا مواقددع ال يعنددي فقددط تيديددد الحاضددر والمسددتقبل، وا 
 طمس التاريخ، وكل مقومات اليوية الحضارية، التي اكتسبتيا المنطقة عمى مر العصور . 

سدرقة اآلثدار : حيدث تعدد عمميدات اسدتيداف اآلثدار، مدن قبدل التنظيمدات اإلرىابيدة المسددمحة، أو  -2
مددات، ومددن مددا يطمددق عميددو التبددادل التجدداري عبددر اآلثددار واألعمددال الفنيددة، امتدددادا لمخططددات تمددك التنظي

ىددددار ذاكدددرة الشدددعوب، وقدددد  يقدددف خمفيدددا، ويددددعميا، لضدددرب السدددياحة وتددددمير اقتصددداد بعدددض الددددول، وا 
 أصبحت ىذه العمميات ممنيجة إلى حد بعيد .

التددددأثير عمددددى رجددددال األعمددددال، والمسددددتثمرين فددددي المجددددال السددددياحي  حيددددث يفقددددد المسددددتثمرين  - 3
ظل تنامي اإلرىاب، وأحداث العنف المسمح. فرأس المال  األجانب والمحميين الثقة بالقطاع السياحي، في

 جبان أو ذكي ، وال يجازف بالمغامرة، في استثمارات يرتفع فييا سقف المخاطر .

                                                           
، مركددز الدراسددات االسددتراتيجية ، جامعددة كددربالء ،  2الحددرب عمددى التنظيمددات اإلرىابيددة ، ط ميثدداق مندداحي العيسدداوي . -26

 . 8م ،  ص2016

.13، ص 2016محمد مسعد العربي . الدوافع االجتماعية والنفسية لالنضمام الى التنظيمات اإلرىابية ، القاىرة ،   -27
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: حيدددث أن مدددن ابددرز المخددداطر، التدددي نتجدددت عدددن عالقدددة رىدددابالسددياحة الوىميدددة ومخدددداطر اإل - 4
وىدددي تتعمدددق بوجدددود مكاتدددب سدددياحية، ليدددا اإلرىددداب بالسدددياحة، مدددا صدددار يطمدددق عميدددو السدددياحة الوىميدددة، 

 .28ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة، بجماعات العنف، والتنظيمات اإلرىابية
السدددياحة وتمويدددل العمميدددات اإلرىابيدددة والتطدددرف : وىدددذا مظيدددر مدددن مظددداىر المخددداطر، التدددي  - 5

يدتم اسدتغالل بعدض تتعرض ليا بعض الدول، عبر استيداف التنظيمات اإلرىابية لقطاع السياحة، حيدث 
اإلرىابية المباشرة، عبر العمميات االنتحارية، او من خالل بث الثقافات  السياح األجانب، لمقيام باألنشطة

واألفكدددار المتطرفدددة، عبدددر وسدددائل وأشدددكال مختمفدددة، كالتجنيدددد، أو توزيدددع المنشدددورات والكتدددب، أو تدددرويج 
المباشر لمتنظيمات اإلرىابيدة، أو عبدر االتفداق  المخدرات، ونحو ذلك.. ويتم ذلك سواء من خالل التوجيو

 سياسية. تمك التنظيمات، لتحقيق أىداف جيو بين 
الدددسياحة االسددتخباراتية والعسددكرية : حيددث تشددير الدراسددات  أمنيددة، ىددذا السددياق، إلددى وجددود ارتبدداط  -7

ظمدددة تددداريخي وثيدددق، بدددين محددداوالت العديدددد مدددن الددددول، القيدددام بالتجسدددس، والسدددعي لإلطاحدددة باألن
السياسددية، عبددر قطدداع السددياحة، ومددن أبددرز األشددكال عمددى ذلددك، إمكانيددة اندسدداس بعددض العمددالء 

، 29والجواسيس واإلرىابيين، سياح، خصوصا عبر األفدواج السدياحية، المناسدبات الدينيدة والرياضدية
 كمدا تشدير بعدض الدراسدات الميدانيدة ىدذا الشددأن، إلدى دخدول الجواسديس والعناصدر اإلرىابيدة، عبددر
المراكددز الصددحية واالسددتجمام ومحدداالت الترفيددو، حيددث يددتم فددي مثددل ىكددذا محددالت تجنيددد الشددباب، 
عمددى أسدداليب وطددرق اإلرىدداب، ومددن األمثمددة الصددارخة الدالددة عمددى ذلددك، مددا فعمتددو )ليونددو يددوس( ، 

 .30وىي شركة سياحة إسرائيمية، تعمل لصالح الموساد االسرائيمي
 

 :االستنتاجات 

 .  حول مفيوم معين أو واضح لإلرىاب ذلك لكثرة دوافعو وأسبابوعدم حصول اتفاق  -1
ظاىرة االرىاب من الظواىر االجتماعية التي تكونت تحت ظل عوامل نفسية واجتماعية  -2

 معينة وتحت ظروف اقتصادية وسياسية وثقافية خاصة اشتركت بإفراز ظاىرة االرىاب. 
                                                           

 .9م ، ص2015الدوحة ،  -ة ، مركز الدراسات االستراتيجية البناء الييكمي لتنظيم الدولة اإلسالمي ،حسن ابو ىنية  -28

 . 79ص  ، 2020،  بيروت –اني ن، دار المنيل المب1رييام يسري السيد، أسس صناعة السياحة، ط - 29
 .13، ص 2016الدوافع االجتماعية والنفسية لالنضمام الى التنظيمات اإلرىابية ، القاىرة ،  ،محمد مسعد العربي  -30
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شيد تحسنا ممحوظًا السيما في اال انو القطاع السياحي في مصر التي تواجو رغم تحديات  -3
 السنوات االخيرة .

مادية و ارتفعت حصيمة خسائر ال ، وقطاع السياحي في مصراإلرىاب بصورة بالغة عمى ال -4
 .البشرية

 التوصيات :

 العمل عمى تحديد مفيوم معين لمعرفة االرىاب وتفسير دوافعو وأسبابو بصورة واضحة. -1
االجتماعي والسياسي والثقافي واالقتصادي من خالل تحسين القضاء عمى مسببات التدني   -2

اوضاعيا إذ أن تحسين االوضاع االجتماعية يكون بالعودة الى منيجية التكافل االجتماعي 
، أما تحسين االوضاع االقتصادية يكون عن طريق القضاء عمى البطالة وتوفير فرص 

ل عمى حل الخالفات واألزمات العمل، أما فيما يتعمق بالوضع السياسي فينبغي العم
 السياسية الدولية.

زالة آثارىا من القطاعات االقتصادية كافة  -3 عن في مصر القضاء عمى ظاىرة االرىاب وا 
 .السيما القطاع السياحي  طريق توفير األمن لجميع قطاعاتو االقتصادية و

 التابعة ليا .ينبغي العمل عمى االىتمام بتأمين المواقع السياحية و البنى التحتية - -4

 المصادر والمراجع

 : أوال : المصادر العربية

 .15القرآن الكريم، سورة النحل، اآلية  -
 : الكتب العربية -أ

 .237، ص 1960، مطبعة مصر،  ، المعجم الوسيط معجم المغة العربية .1
، 2004، دار المطبوعات الجامعية،  إمام حسنين عطا اهلل، االرىاب والبنيان القانوني لمجريمة .2

 .97ص
 .158،ص  1990محمد بن ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، دار المعارف ، القاىرة ،  .3
عبد المجيد مبمغي و اخرون ، االرىاب و تعريفو و اليات مكافحتو ،ترجمة : احمد الموسوي ،مركز  .4

 . 2، ص 2015، بيروت ،  1الحضارة لتنمية الفكر االسالمي ،ط
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االرىاب االلكتروني و اثره عمى المجتمع ، الجامعة المستنصرية عمي جاسم محمد التميمي ،  .5
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