
عبد احلافظ الصاوي

أ.د. منال متولي 

حنو اسراتيجية تنموية للسياحة.. رؤية إسالمية

آفاق اقتصاديات دول الربيع العربي يف املرحلة االنتقالية



   441    

ملخص الدراسة
تأت���ي أهمية هذا البحث م���ن اجلدل املثار حول الدور الذي يلعبه قطاع الس���ياحة ف���ي اقتصاديات الدول 
اإلسالمية، وبخاصة تلك التي تُعرف بدول الربيع العربي؛ حيث أثيرت مخاوف عدة حول مستقبل هذا النشاط 

االقتصادي املهم، مع صعود األحزاب والقوى اإلسالمية إلى سدة احلكم في هذه الدول.

ويتناول البحث التعريف مبفهوم السياحة في اللغة واالصطالح، مع اإلشارة إلى مفهوم السياحة في األدبيات 
اإلس���المية. وكذلك يرصد البحث أداء قطاع السياحة على املس���تويني العاملي واإلسالمي، من خالل مؤشرين 
رئيس���ني؛ هما: أعداد السائحني، ومقدار العوائد من النشاط الس���ياحي، وذلك من خالل البيانات املتاحة عن 

العقد األول من األلفية الثالثة.

 مع األخذ في االعتبار بيان حركة الس���ياحة البينية للدول اإلس���المية، ورصد الدول ذات النصيب األكبر من 
عدد السائحني، والعوائد السياحية في إطار السياحة الدولية والبينية، مع اإلشارة إلى ما يواجه قطاع السياحة 

من حتديات في الدول اإلسالمية. 

ثم يس���تعرض البحث سلبيات أداء النشاط الس���ياحي من الناحية الشرعية، سواء للسائحني القادمني للدول 
اإلس���المية، أو للسائحني املسلمني في دول غير إسالمية. ثم ينتهي إلى وضع مالمح عامة الستراتيجية تنموية 

للسياحة في الدول اإلسالمية. 

ومن أبرز مالمح هذه االستراتيجية التي تناولها البحث: االهتمام بالتعليم بشكل عام، والتعليم السياحي بشكل 
خاص، وزيادة االس���تثمارات في البنية األساس���ية، وكذلك االهتمام بدور التعليم والدعوة إلى تصحيح املفاهيم 
حول النش���اط السياحي، وضرورة التوسع في املنشآت السياحية التي تراعي القواعد الشرعية، أو يطلق عليها 

مسمى »السياحة احلالل«. 

وكذلك االهتمام بالس���ياحة الداخلية، وبناء برامج ادخارية تش���جع الطبقة الوس���طى على ممارسة النشاط 
الس���ياحي. واستكمال اجلهود املبذولة في إطار منظمة املؤمتر اإلسالمي في مجال التنسيق والتعاون السياحي 

بني الدول أعضاء املنظمة.

عبد احلافظ الصاوي

خبير اقتصادي
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مقدمة:
يفرض النشاط السياحي نفسه على واقع االقتصاد العاملي، وذلك من خالل اهتمام كل من الدول املتقدمة والنامية 
به على السواء. وذلك بسبب ما يدّره من عوائد تساعد في موازين املدفوعات، وحتريكه لدوالب النشاط االقتصادي 
في مجاالت مختلفة، س���واء كانت تلك املجاالت إنتاجية أو خدمية. وقد جتاوزت العوائد السياحية حاجز التريليون 

دوالر على الصعيد العاملي في عام ))20م، حيث قدرت العوائد السياحية بنحو 030) مليار دوالر))(. 

وتتمتع الدول العربية واإلس���المية مبقومات سياحية تؤهلها لتكون سوًقا جاذًبا للسياحة األجنبية، سواء كانت تلك 
املقومات تتعلق باجلوانب التراثية والثقافية، أو اعتدال وتنوع املناخ صيًفا وش���تاًء، أو السياحة الدينية؛ إذ يعد العالم 
اإلس���المي مهبط الرساالت السماوية. وفضاًل عن هذا ذلك العدد السكاني الكبير للمسلمني في العالم، الذي يصل 
4.) مليارات نس���مة، أي نحو س���دس سكان العالم. ومن شأن هذا العدد الكبير من السكان أن يكون مدخاًل لتنمية 

السياحة البينية لدول العالم اإلسالمي.

وتعّول الدول العربية واإلس���المية على النشاط السياحي بشكل كبير، فهو يعّد من أبرز األنشطة االقتصادية، وله 
معدالت ال يُستهان بها في تكوين الناجت احمللي اإلجمالي القتصاديات هذه الدول. ومن هنا وجدنا دول الربيع العربي 
)مصر، تونس، اليمن( تؤكد على ضرورة عودة نش���اطها الس���ياحي؛ ليعوض ما أص���اب اقتصادياتها من تراجع في 

معدالت النمو، وكذلك في موازين املدفوعات.

ولكن هذا االهتمام بقطاع الس���ياحة من قبل الدول العربية واإلس���المية يفرض مجموعة من التحديات على هذه 
الدول، منها: موافقة األنش���طة السياحية املختلفة للقواعد الش���رعية، وبخاصة بعد جناح الثورات العربية، ووصول 
اإلسالميني للحكم، فالناخب والقاعدة العريضة من الشعوب اإلسالمية يحرصان على مراعاة عدم مخالفة القواعد 
الش���رعية في ممارسة األنشطة االقتصادية املختلفة، وعلى رأسها السياحة، التي أثارت لغًطا كثيًرا إبان االنتخابات 

البرملانية والرئاسية في كل من مصر وتونس.

وال يعني ذلك أن كافة األنش���طة الس���ياحية في الدول العربية واإلس���المية مخالفة للقواعد الش���رعية، ولكن 
هناك بعض املخالفات الس���لوكية، التي ميكن التغلب عليها. وبخاصة أن الس���ياحة لم تعد تعرف نش���اط السياحة 

(1) UNWTO Tourism Highlights, 2012 Edition.pg 2    
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الترفيهية كنش���اط وحيد. ولكن هناك توس���ع كبير في 
أنشطة سياحية مختلفة، مثل سياحة املعارض التجارية، 

والسياحة الرياضية، والسياحة العالجية.

ولذلك وجدنا منذ س���نوات اجتاًها لفك���رة الفنادق 
اإلسالمية، أو ما يُعرف بالسياحة احلالل، وهو ما يلقى 
رواًج���ا اآلن في دول الربيع العربي، بعد أن جنحت تلك 
التج���ارب في ماليزيا وإندونيس���يا وبعض دول اخلليج 
العرب���ي. وإن كانت تلك األنش���طة ال متث���ل إال قدًرا 
ضئياًل من إجمالي النشاط السياحي في الدول العربية 

واإلسالمية.

وثمة مجموعة من التحديات تفرض نفسها على النشاط 
السياحي في الدول العربية واإلسالمية، بخالف مراعاة 
اجلانب الش���رعي؛ فهناك ضعف في البنية األساس���ية 

ف���ي الكثير من ال���دول العربية 
وكذلك احلساسية  واإلسالمية. 
الش���ديدة الت���ي يعان���ي منها 
النشاط السياحي جتاه التقلبات 
اخلارجية. فمع كل أزمة إقليمية 
أو دولية يتعرض قطاع السياحة 
مظاهرها  تتمثل  عنيفة؛  لهزات 
ونقص  العمال���ة،  تس���ريح  في 
ومطالبة  األجنبي،  النقد  موارد 
القط���اع الس���ياحي للحكومات 

بتقدمي الدعم لقطاع الس���ياحة في صورة إعادة هيكلة 
الديون، وتخفيف أعبائها.

كما أن نش���اط الس���ياحة في غالبية الدول العربية 
واإلس���المية موّجه للس���ائح األجنبي، وال يعتني كثيًرا 
بالس���ياحة الداخلية، التي ميكن أن تكون س���نًدا رئيًسا 
القتصاديات الس���ياحة في دول العالم اإلسالمي. ولكن 
يجب أال ننسى حالة الفقر والعوز التي حتول دون تقدم 
الس���ياحة الداخلية. وبخاصة إذا علمنا أن لدى العالم 
اإلس���المي نحو 22 دولة تصّنف عل���ى أنها من الدول 

األشد فقًرا.

وعلى الرغم من أن منظمة املؤمتر اإلس���المي تضم 
نحو 57 دولة في عضويتها، إال أن النش���اط الس���ياحي 

يكاد تس���يطر عليه نح���و 0) دول فقط، ليكون نصيبها 
متجاوًزا نسبة ال�80% من إجمالي النشاط السياحي في 

العالم اإلسالمي.    

 ويهدف ه���ذا البحث إلى تن���اول اجلوانب املختلفة 
ألداء قطاع السياحة في العالم اإلسالمي، ودول الربيع 
العربي بشكل خاص، مع األخذ في االعتبار التوصل في 
نهايته إلى مالمح عامة الس���تراتيجية تعتمد الضوابط 
الشرعية، ليعمل في إطارها قطاع السياحة بدول العالم 

اإلسالمي.

أواًل: مفهوم السياحة يف الشرع واالصطالح:

تعريف السياحة لغًة:
جاء تعريف السياحة في املعجم الوسيط بأنها »التنقل 
من بل���ٍد إلى بلٍد طلًب���ا للتنزه أو 
االس���تطالع والكش���ف«. وعرف 
»الصائم  بأن���ه  الس���ائح  املعجم 
ل في  امل���الزُم للمس���اجد. واملتنقِّ
ه أو لالس���تطالع  الب���الد للتَّن���زُّ
والبح���ث والكش���ف، ونحو ذلك. 
والتعريف  ُسيَّاح.  وصياغة اجلمع 
املقصود  بالسائح في هذا البحث 
هو  املتنقل للتنزه أو لالس���تطالع 

والبحث والكشف، وغير ذلك))(.

تعريف السياحة اصطالًحا:
تتع���دد الظواهر الت���ي متثلها الس���ياحة بني ما هو 
اجتماع���ي وثقافي واقتص���ادي، نظير قي���ام األفراد 
باالنتق���ال خارج محل إقامتهم املعت���اد بقصد املتعة)2(. 
إال أن تعريف الس���ياحة من املنظ���ور االقتصادي  على 
وجه التحديد هو »أنشطة األش���خاص بوصفهم زواًرا، 
والزائر هو الشخص الذي يسافر في ظل أوضاع معينة، 
لقضاء العطالت، والترفيه والترويح، أو ألغراض العمل 

))( مجمع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 
الطبعة الرابعة 2004م، ص 467.

)2( توجد تعريفات متعددة للسياحة، وال يناقش البحث هنا هذه التعريفات، 
ولكن الباحث اختار من بينها ما يتفق وموضوع البحث.

العربي��ة  ال��دول  غالبي��ة  يف  الس��ياحة  نش��اط    
واإلس��امية موّجه للس��ائح األجن��يب، وال يعتي 
كث��رًيا بالس��ياحة الداخلي��ة، اليت ميك��ن أن تكون 
س��نًدا رئيًسا القتصاديات الس��ياحة يف دول العامل 
اإلسامي. ولكن جيب أال ننسى حالة الفقر والعوز 
اليت حتول دون تقدم السياحة الداخلية. وخباصة 
إذا علمن��ا أن ل��دى العامل اإلس��امي حن��و 22 دولة 

تصّنف على أنها من الدول األشد فقًرا.



 445   
التقرير االسرتاتيجي العاشر

حنو اسرتاتيجية تنموية 
للسياحة.. رؤية إسالمية د. عبد احلافظ الصاوي

التج���اري، أو ألغراض الصحة والتعلي���م، أو ألغراض 
أخرى«.))(

السياحة يف األدبيات اإلسالمية:
هناك من قصر السياحة على املعاني الواردة في كتب 
التفاسير، من أن السياحة مبعنى الصوم، أو العبادة، أو 
الس���فر لطلب العلم، أو اجلهاد في سبيل الله، أو السفر 
من أجل التجارة. ووضعوا لذلك شروًطا، منها: أال يُفنت 
املسلم في دينه، وأال يتعرض للمحظورات الشرعية، مثل 
رؤية الس���افرات العاريات، أو تعذر الطعام احلالل في 

الدول غير اإلسالمية. 

ونفس املخاوف أثيرت بش���أن الس���ياح غير املسلمني 
في الدول اإلس���المية، من حيث مخافة أن يؤثر هؤالء 
الس���ائحون بس���لوكهم املخالف للجوانب الشرعية، في 
سلوك بعض املس���لمني؛ مثل مرافقة نساء أجنبيات، أو 

شرب اخلمر، وغير ذلك. 

إال أن هذا الرأي يرى أيًضا أن للس���ياحة إيجابيات؛ 
منها: الدعوة إلى الله عز وجل، وحتصيل العلم، وازدهار 
التج���ارة. ويذهب أصح���اب هذا ال���رأي إلى صعوبة 

ممارسة السياحة في ظل واقعها احلالي)2(. 

وثمة وجهة نظر أخرى ترى أن السياحة من األنشطة 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة التي ميك���ن توجيهها وفق 
القواعد الش���رعية؛ حيث إن السياحة بصورها املختلفة 
ليست إال أنشطة مشروعة، مثل السياحة بغرض التأمل، 
أو ممارس���ة الرياض���ة، أو طلب العل���م، أو العالج، أو 

التجارة، أو الترويح عن النفس .. إلخ. 

ولكن املطلوب هو ممارس���تها ف���ي إطار من القواعد 
والسلوك اإلسالمي. فإذا كان هناك مفهوم خاطئ بأنه 
ال سياحة بدون خمور أو صاالت للقمار أو اجلنس، فإن 

))( األمم املتح���دة، إدارة الش���ئون االقتصادي���ة واالجتماعي���ة، ش���عبة 
اإلحصاءات، التوصيات الدولية املتعلقة بإحصاءات السياحة 2008م، 

نيويورك ))20م، ص). 
)2( د. عبد التواب سيد محمد إبراهيم، اآلثار اإليجابية والسلبية للسياحة 
في ضوء الشريعة اإلسالمية، بحث مقدم لندوة »السياحة في مصر من 
منظور إسالمي واقتصادي«، مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، 

القاهرة، نوفمبر 2005م. 

هناك منشآت س���ياحية قامت على غير هذه القواعد، 
ونالت حظها من النجاح وحتقيق الربح)3(. 

وذهب���ت بع���ض الكتاب���ات إلى وض���ع مجموعة من 
الضوابط الش���رعية ملمارس���ة النش���اط الس���ياحي؛ 
منها: املش���روعية، بأن تُعتبر املقاصد العامة للش���ريعة 
اإلس���المية في النشاط الس���ياحي، وأن تعني السياحة 
اإلنسان على الذكر والعبادة. كما يجب أن تكون مجاالت 
العمل الس���ياحي في إطار الطيبات، سواء فيما يخص 
املأكل واملش���رب، والكالم أو الس���لوك. وكذلك مراعاة 
األخالق اإلس���المية م���ن الصدق واألمان���ة، والتعاون 

والعفة، والنزاهة والكرم.

 باإلضافة إل���ى تأصيل معنى األخوة بني الناس. وأن 
يكون نش���اط الس���ائح في إطار فقه األولويات؛ بحيث 
يستوفي الفرد احتياجاته األساسية أوالً، بحيث ال تطغى 
الرحالت السياحية على احتياجات اإلنسان األساسية، 
وأال تكون السياحة سبًبا في االقتراض مثاًل. وأال تعطل 
السياحُة املسلَم عن أداء فرائض اإلسالم، أو تضييعها)4(.  

ومن هنا تبقى قضية السياحة، وما يتعلق بها من مدى 
موافقتها للقواعد الش���رعية، متوقفة على اإلرادة لدى 
القائمني على النشاط الس���ياحي، وكذلك على جمهور 
السائحني؛ من حيث تركيز طلبهم السياحي في منتج ال 

يخالف القواعد الشرعية. 

وال يختلف تناول موضوع السياحة مبالبساته املختلفة 
في الوقت احلالي عن ملف البنوك اإلسالمية عند نشأتها 
في مطلع الس���بعينيات من القرن العش���رين. فالبداية 
استغراب الفكرة ومقوماتها، ثم بداية ضعيفة، ثم جناح 
التجربة، ثم دخول املنافسة مع البنوك التقليدية. ويعتقد 
الباحث أن ما يعرف بالس���ياحة احلالل سوف متر بهذه 

املراحل. 

)3( د. عبد العظيم بس���يوني، اإلس���الم والس���ياحة، دار الهنا للطباعة، 
القاهرة 987)م، ص 5. 

)4( د. حس���ني شحاتة، الضوابط الشرعية للس���ياحة، بحث مقدم لندوة 
»الس���ياحة في مصر من منظور إس���المي واقتصادي«، مركز صالح 

كامل لالقتصاد اإلسالمي، القاهرة، نوفمبر 2005م.
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    ثانًيا: أداء قطاع السياحة عامليًّا:
ال يت���م النظ���ر إلى قطاع الس���ياحة عل���ى الصعيد 
العاملي على أنه مجرد أنش���طة ترفيهية فقط، بل قطاع 
اقتصادي مهم، له روابطه املختلفة على صعيد املكونات 
االقتصادي���ة واالجتماعية. فمنظمة الس���ياحة العاملية 
ترصد 85) نشاًطا في مجال السلع واخلدمات، ترتبط 

بقطاع السياحة))(. 

وقد حدث تطور كبير في اقتصاديات السياحة العاملية 
على مدار العقود املاضية، ففي حني بلغ عدد السائحني 
عاملّيًا 25.3 مليون س���ائح في ع���ام 950)م، جند هذا 
العدد قد قفز إلى 684 مليون س���ائح في عام 2000م، 
وفي عام 2009 وصل عدد السائحني على مستوى العالم 

إلى 880 مليون سائح)2(. 

وف���ي عام ))20م وصل عدد الس���ائحني 983 مليون 
سائح، ليحقق عدد السائحني عاملّيًا زيادة نسبتها %4.6، 
عم���ا كانت عليه أعداد الس���ائحني في ع���ام 0)20م، 
ومبقارنة أعداد الس���ائحني على مس���توى العالم خالل 
الفت���رة 2000 – ))20م جند أن هناك زيادة في أعداد 
السائحني قدرها 299 مليون سائح، وتبلغ نسبة الزيادة 

خالل تلك الفترة نحو %43.7)3(.

ومن هنا ندرك حجم التطور الذي تش���هده السياحة 
العاملي���ة، ودورها في االقتصاد العامل���ي، فزيادة أعداد 
الس���ائحني يتبعها زيادة في حجم إنفاقهم بالدول التي 
يزورنها، وما يستتبع ذلك من تشغيل للعديد من املرافق 
واملنش���آت السياحية بش���كل مباش���ر، وكذلك تشغيل 

منشآت ومرافق خدمية وإنتاجية بشكل غير مباشر.

وبالنظر إلى معدالت النمو في أعداد السائحني على 
املستوى العاملي، جند أنها تتفاوت حسب الفترة الزمنية، 
ففي خالل الفترة من 980) – 995)م جند أنها بحدود 
4.4%، بينما خ���الل الفترة 995) – 0)20م فنجد أنها 

))( منظم���ة املؤمتر اإلس���المي، مركز األبحاث اإلحصائي���ة واالقتصادية 
واالجتماعية والتدريب للدول اإلس���المية، السياحة الدولية في البلدان 
األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي.. اآلفاق والتحديات 0)20م، ص ).

)2( املرجع السابق. 
(3) UNWTO Tourism Highlights, 2012 Edition.pg 2.

تراجعت إلى 3.9%. وحسب تقديرات منظمة السياحة 
العاملية فإن توقعات معدالت النمو سوف تشهد تراجًعا 
خالل الفت���رة 0)20 – 2020م لتصل إلى نحو %3.8، 
وي���زداد التراجع ليصل إل���ى 2.8% خالل الفترة 2020 

– 2030م. 

وثمة مؤش���ر آخ���ر يعكس حجم التط���ور الكبير في 
اقتصادي���ات الس���ياحة عاملّيًا، ففي ع���ام 950)م كان 
إجمالي العوائد الس���ياحية عاملّيًا في حدود ).2 مليار 
دوالر. وقفزت ه���ذه العوائد في عام 2000م لتصل إلى 
477 ملي���ار دوالر، وفي ع���ام 2009م وصلت إلى 852 

مليار دوالر)4(. 

وفي عام 0)20م وصلت العوائد الس���ياحية إلى 928 
مليار دوالر، وجتاوزت حاج���ز التريليون دوالر في عام 
))20م؛ حيث تبني إحصاءات منظمة الس���ياحة العاملية 
أن العوائد الس���ياحية على مس���توى العالم وصلت إلى 
030) مليار دوالر)5(. وتعتبر العوائد الس���ياحية في عام 
))20م نسبة ضئيلة من الناجت احمللي العاملي الذي جتاوز 
)6 تريليون دوالر في نفس العام، إال أنها في س���ياقها 

الطبيعي إذا ما نظرنا إلى أداء السنوات السابقة. 

وإذا ما عقدنا مقارنة بني عوائد الس���ياحة عاملّيًا بني 
عام���ي 2000 و))20م جند أن هناك زيادة بني العامني 
قدرها 553 مليار دوالر. والدالئل اإليجابية التي تعكسها 
أرقام عوائد الس���ياحة العاملية لعام ))20م، هي جتاوز 
التداعي���ات الس���لبية املتعددة التي ش���هدها االقتصاد 
العاملي، بعد األزمة املالي���ة العاملية، من تراجع معدالت 

النمو االقتصادي، وارتفاع معدالت البطالة. 

فبعد أن تراجعت العوائد الس���ياحية في عام 2009م 
لتصل إل���ى 852 مليار دوالر، مقارنة ب�942 مليار دوالر 
في عام 2008م، قفزت العوائد الس���ياحية لتتجاوز أول 

مرة حاجز التريليون دوالر.

 ولم تكن األزمة املالية العاملية هي الظاهرة الس���لبية 
الوحيدة التي واجهها النش���اط السياحي على مستوى 

)4( منظمة املؤمتر اإلسالمي مرجع سابق، ص ). 
(5) UNWTO Tourism Highlights, 2012 Edition.pg2
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العال���م، ولكن كان���ت هناك مش���كالت تتعلق باجلانب 
الصحي والك���وارث الطبيعية، أث���رت كثيًرا على بعض 
أقاليم العالم س���ياحّيًا، مثل إعصار تسونامي في جنوب 
شرق آس���يا، وانتش���ار فيرس أنفلونزا الطيور، وجنون 
البقر، وغيره���ا. وكذلك اإلضرابات السياس���ية التي 
ش���هدتها منطقة الشرق األوس���ط من خالل اعتداءات 
الكيان الصهيوني على جنوب لبنان، وقطاع غزة، وأزمة 
اخلليج الثالثة التي انتهت باالحتالل األمريكي والغربي 

للعراق.

ومن الســـمات املميزة لنشـــاط الســـياحة عامليًّا: أنه ش���ديد 
التأثر باألحداث السياسية أو االقتصادية أو الطبيعية، 
وتظهر التأثيرات السلبية عليه في األجل القصير، فيتم 
إلغاء الرحالت الس���ياحية، وم���ا يتبعها من توقف باقي 
األنشطة الس���ياحية. إال أن املالحظ أن قطاع السياحة 
كان أكث���ر تأقلًما مع أحداث األزم���ة املالية العاملية في 
ع���ام 2008م، واس���تطاع أن يتجاوزها على مدار عامي 
2009 و0)20م. ولكن ال يس���تطيع قطاع الس���ياحة أن 
يتأقلم بهذه السرعة مع املتغيرات األخرى، فعلى صعيد 
األزمات السياسية يظل قطاع السياسة رهن اخلروج من 
هذه األزمات، حتى يتم التوصل إلى حلها واخلروج منها.

وتعتبر أوروبا من أكبر املقاصد السياحية على مستوى 
العالم، فحسب إحصاءات عام ))20م ملنظمة السياحة 
العاملية، وصل عدد السائحني ألوروبا لنحو 504 ماليني 
س���ائح، وقد حق���ق لها ذلك عائًدا ق���دره نحو 436.4 
مليار دوالر. وهذه األرقام تعد األعلى بني أقاليم العالم 
اخلمس. ويلي أوروبا إقليم آس���يا والباس���يفيكي بعدد 
سائحني 7)2 مليون س���ائح، وعائد سياحي يقدر بنحو 
289.4 مليار دوالر، ثم إقليم األمريكتني بعدد سائحني 
56.6) مليون سائح، وعائد سياحي قدره نحو ).99) 

مليار دوالر. 

إال أن إقليمي الش���رق األوسط وإفريقيا يُعدان األقل 
من بني األقاليم اخلمسة للعالم من حيث عدد السائحني 
والعوائد الس���ياحية، ففي الش���رق األوس���ط بلغ عدد 
السائحني لنفس العام 55.4 مليون سائح وعائد سياحي 
بح���دود 45.6 مليار دوالر، أم���ا إفريقيا فقد بلغ عدد 
السائحني بها 50.2 مليون سائح وحققت عائًدا سياحّيًا 

بحدود 32.6 مليار دوالر. ويرجع س���بب تدني معدالت 
الس���ياحة في إقليم الش���رق األوس���ط إلى حالة عدم 
االس���تقرار السياس���ي واألمني؛ حيث ال تزال به بعض 
املناطق الساخنة بالصراعات العسكرية والسياسية. أما 
ف���ي إفريقيا فيرجع تدني نصيبها من حصة الس���ياحة 
العاملية إلى حالة الفقر بشكل عام، وفقر البنية األساسية 

بشكل خاص.

ويوض��ح اجل��دول الت��ايل نصي��ب األقالي��م اخلمس��ة 
من عدد الس��ائحني والعوائد الس��ياحية يف ع��ام 2011م:

اإلقليم
عدد 

السائحني 
باملليون

العوائد 
السياحية 

باملليار دوالر$

504436.4أوروبا

آسيا 
7289.4)2والباسيفيكي

).99)56.6)األمريكتان

50.232.6إفريقيا

الشرق 
55.445.6األوسط

اجل���دول من إعداد الباحث، من خالل بيانات منظمة 
الس���ياحة العاملية، »إض���اءات على الس���ياحة«، طبعة 

2)20م، ص 4 و5.

وتش���ير األرقام الس���ابقة اخلاصة بنصيب األقاليم 
اخلمس���ة للعالم من حصة الس���ياحة العاملية إلى داللة 
مهمة، وه���ي أنه بقدر الق���وة واألداء االقتصادي بقدر 
ما يك���ون نصيب اإلقليم من حركة الس���ياحة، فأوروبا 
تتصدر بحكم قوة اقتصادها، ثم يأتي بعدها إقليم آسيا 
والباس���يفيكي الذي يضم تكتل اآلس���يان االقتصادي، 
والعدي���د من الدول الصاعدة. وحتى على صعيد الدول 
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اإلس���المية فإننا جند أن الدولتني اللتني استطاعتا أن 
يكون لهما مكان على خريطة السياحة العاملية هما تركيا 
وماليزيا، وهما من الدول الصاعدة، واللتان لديهما أداء 

اقتصادي يتسم بالنمو املضطرد.  

ثالًثا: األداء السياحي لدول العامل اإلسالمي:
ظلت أعداد الس���ائحني لل���دول األعضاء في منظمة 
املؤمتر اإلسالمي )57 دولة( في تزايد خالل الفترة من 
2003 – 2008م. ففي ع���ام 2003م كان نصيب الدول 
أعضاء املنظمة بحدود ).89 مليون س���ائح ومبا ميثل 

نس���بة قدرها 2.8)% من إجمالي 
على  القادمني  الس���ائحني  ع���دد 
بلغت  العالم. في ح���ني  مس���توى 
أعداد الس���ائحني في عام 2008م 
نحو 30.5) مليون سائح، وبحصة 
إجمال���ي  م���ن   %(4.2 نس���بتها 
الس���ائحني القادمني على مستوى 
العال���م. إال أن ع���ام 2007م يعد 
األفضل من حيث عدد الس���ائحني 
بالدول أعضاء املنظمة، فقد بلغت 
السائحني فيه نحو 9.)3)  أعداد 

مليون سائح، ونس���بة قدرها 4.7)% من إجمالي عدد 
السائحني على مستوى العالم))(.

وعل���ى صعيد العوائد الس���ياحية فقد حققت دول 
املنظمة عائًدا بنحو 48.5 مليار دوالر في عام 2003م، 
ووصل إلى 02.8) مليار دوالر في عام 2008م. وعلى 
الرغم من مضاعفة العائد السياحي بني عامي 2003 
و2008م م���ن حيث القيمة، إال أن���ه ياُلحظ أن هذا 
العائد كنسبة من إجمالي العوائد السياحية العاملية لم 
يتحرك كثيًرا بالنسبة التي تساوي الزيادة في قيمته. 
ففي عام 2003م كانت نسبة العوائد السياحية لدول 
املنظمة 9.3% من إجمالي العوائد السياحية العاملية، 
ووصلت هذه النس���بة إل���ى 0.9)% في عام 2008م، 
أي أن الزيادة في نس���بة اإليرادات لدول املنظمة لم 

))( منظمة املؤمتر اإلسالمي، مرجع سابق ص 8.

تتحرك إال في حدود 6.)%)2(.

وتتصدر عش���ر دول قائمة النش���اط السياحي لدول 
املنظمة من حيث أعداد الس���ائحني، وهذه الدول هي: 
تركيا، وماليزيا، والس���عودية، ومصر، واملغرب، وتونس، 

وإندونيسيا، والكويت، واألردن، وكازاخستان.

أما من حيث العوائد السياحية؛ فالدول العشر األول 
على مس���توى املنظم���ة هي، تركي���ا، وماليزيا، ومصر، 
وإندونيس���يا، واملغرب، واإلمارات، والسعودية، ولبنان، 
وس���ورية، وتونس. وقد بلغت حصة الدول العش���ر من 
العوائد الس���ياحة نحو 87.8 
ملي���ار دوالر، وهو م���ا يعادل 
م���ن احلصة  نس���بة %85.4 
الس���ياحية  للعوائد  اإلجمالية 
لدول املنظمة في نفس العام. 

وحتتل كل من تركيا وماليزيا 
صعيد  على  متقدم���ة  مراتب 
الدول���ي؛ من حيث  التصنيف 
اجلذب السياحي، فكان ترتيب 
في  التوالي  عل���ى  الدولت���ني 
املرتبة الس���ابعة والتاسعة، أما من حيث الترتيب العاملي 

للعوائد السياحية، فقد أتت تركيا في املرتبة التاسعة.

وحول األهمية النسبية التي ميثلها النشاط السياحي 
في اقتصاديات دولة املنظمة، جند أن النشاط السياحي 
ميثل أهمية نسبية عالية في بعض االقتصاديات فيصل 
ملعدل 0)% من الناجت احمللي اإلجمالي، وهذه الدول هي: 
)لبنان، األردن، املغرب، تونس، مصر، س���ورية، ماليزيا، 
كازاخستان(، وفي نفس الوقت جند أن ميزان اخلدمات 
السياحية سلبي في نحو 24 دولة من دول املنظمة)3(.  

السياحة البينية للدول اإلسالمية:
في عام 994)م ُوضع القطاُع السياحي كأحد األولويات 
العشر لدى دول منظمة املؤمتر اإلسالمي في خطة عمل 
املنظمة لتعزيز التع���اون االقتصادي والتجاري بني دول 

)2( املرجع السابق ص 0).
)3( املرجع السابق، ص 2).

  ظلت أعداد الس��ائحني للدول األعضاء يف منظمة 
املؤمتر اإلس��امي )57 دولة( يف تزايد خال الفرتة 
م��ن 2003 – 2008م. ففي ع��ام 2003م كان نصيب 
ال��دول أعضاء املنظم��ة حبدود 89.1 مليون س��ائح 
ومبا ميثل نس��بة قدره��ا 12.8% م��ن إمجالي عدد 
الس��ائحني القادمني على مس��توى العامل. يف حني 
بلغ��ت أع��داد الس��ائحني يف عام 2008م حن��و 130.5 
ملي��ون س��ائح، وحبصة نس��بتها 14.2% من إمجالي 
الس��ائحني القادم��ني على مس��توى الع��امل. إال أن 
عام 2007م يعد األفضل من حيث عدد الس��ائحني 

بالدول أعضاء املنظمة.
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املنظمة. إال أن جهود التنس���يق بني الدول اإلس���المية 
في مجال الس���ياحة لم تدخل حيث التنفيذ إال في عام 
2000م من خالل عقد االجتماع األول لوزراء الس���ياحة 

بالدول أعضاء املنظمة.

وقد وصل عدد الس���ائحني ب���ني دول منظمة املؤمتر 
اإلس���المي 33.6 مليون س���ائح في عام 2003م، ومبا 
ميثل نسبة 33.6% من إجمالي أعداد السياحة الدولية 
القادمة إلى الدول اإلس���المية، وظلت هذه األعداد في 
تزايد مس���تمر حتى عام 2007م، باستثناء عام 2005م، 
وكانت األعداد على التوالي هي: 33.6 مليون س���ائح، 
39.8 مليون س���ائح، ).42 مليون سائح، 50.2 مليون 

سائح))(.

ويالحظ م���ن هذه األرق���ام أن الزيادة ف���ي أعداد 
الس���ائحني ب���ني دول املنظمة عند املقارن���ة بني عامي 
2003 و2007م، قد بلغت 6.6) مليون س���ائح، وبنسبة 
زيادة قدرها 44.4%. وقد يرجع السبب في حتقيق هذه 
الزيادة خ���الل الفترة املذكورة، إلى الوفرة النفطية التي 
استمرت من عام 2003م وحتى قبل األزمة املالية العاملية 

في أواخر عام 2008م. 

وقد اس���تحوذت بعض الدول على النصيب األكبر من 
السياحة البينية لدول املنظمة؛ حيث كان نصيب الدول 
البحرين، س���ورية، ماليزيا، كازاخستان،  )الس���عودية، 
تركيا، مص���ر، اإلمارات( 40.3 مليون س���ائح في عام 
2007م، ومب���ا يعادل نس���بة 80.3% من إجمالي أعداد 
الس���ائحني بني دول املنظمة. وارتفع مؤشر نصيب هذه 
الدول من العوائد الس���ياحية فقد بلغ لنفس العام نحو 

.%60.(

ولكن ف���ي نفس الوقت جن���د أن دوالً من بني الدول 
األعضاء باملنظمة، تشكل فيها السياحة البينية النصيب 
األكبر من عدد السائحني الدوليني بها، وعلى سبيل املثال 
متثل نسبة السائحني من الدول أعضاء املنظمة 98% من 
إجمالي أعداد السائحني الدوليني للبنان، و87.6% في 
اليمن، و56.5% في بنني، و44.6% في سورية، و).%44 

في السعودية، و35.8% في األردن. 

))( املرجع السابق ص 3).

ومن خالل استعراض األداء السياحي بالدول أعضاء 
منظمة املؤمتر اإلسالمي يتبني لنا أن حصة هذه الدول 
من النش���اط الس���ياحة العاملي متواضع���ة، وذلك من 
خالل بيانات نصيب ال���دول أعضاء املنظمة من أعداد 
السائحني أو العوائد السياحية. ويرجع ذلك إىل جمموعة 

من التحديات، نذكر منها اآلتي)2(:

- ضعف القدرات الفنية لدى قطاع الس���ياحة بدول 
املنظمة، بالش���كل الذي ال يجعله قادًرا على املنافس���ة 
العاملية، من حيث التسويق والترويج، ملا لدى دول املنظمة 
من ق���درات ومقومات س���ياحية. فخدمات التس���ويق 
والترويج تش���هد تط���وًرا ملحوًظا في ال���دول الغربية، 
وذلك بسبب وجود مؤسسات تعليمية وجتارية تدفع بها 
دوًما إليجاد أس���اليب جديدة جلذب السائحني. ويفتقد 
قطاع الس���ياحة في غالبية الدول اإلسالمية إلى وجود 
هذه املؤسس���ات التعليمية والتجارية في مجال التسويق 
والترويج. ومن ثَم بقية مراحل العمل السياحي ووسائله.  

  - ضع���ف نُظم االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في 
بعض دول املنظمة، مما يعوق إمكانيات قطاع الس���ياحة 
بها من إقامة منش���آت س���ياحية تتواف���ق واملواصفات 
العاملية. فهناك مناطق بالدول أعضاء املنظمة تفتقد إلى 
وجود الطرق املعبَّدة، وعدم توفر الكهرباء بشكل مستمر، 
أو غياب خدمة الهواتف، فضاًل عن وجود اإلنترنت؛ إذ 
عادة ما يحتاج الس���ائح لهذه اخلدمات، وعدم توافرها 
يؤثر على مجاالت سياحية مهمة، مثل سياحة املؤمترات، 

والسياحة الرياضية، والسياحة العالجية، وغيرها.

- تعاني معظم الدول النامية، ومن بينها غالبية الدول 
اإلس���المية، من وجود فجوة في االس���تثمار، وبالتالي 
ينعكس ذلك بدوره على قطاع الس���ياحة؛ إذ يفتقر هذا 
القطاع إلى االس���تثمارات الالزمة لتواج���ده بالصورة 
الالزمة للدخول في حلبة املنافس���ة العاملية. وفي حالة 
توفر االس���تثمارات فعادة ما يتم توجيهها إلى قطاعات 
أخرى، مثل الزراعة أو الصناعة؛ العتبارات تتعلق بتوفير 

)2( منظمة املؤمتر اإلس���المي، مركز األبح���اث اإلحصائية واالقتصادية 
واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، التقرير االقتصادي السنوي 
 ح���ول الدول األعض���اء مبنظمة التعاون اإلس���المي لع���ام ))20م، 

ص 00) و)0).



    450          
التقرير االسرتاتيجي العاشر

الباب السادس
قضايا اقتصادية

سلع أساسية داخل هذه الدول. وقد يكون املخرج من هذا 
التحدي فتح املجال للقطاع اخلاص الوطني أو األجنبي 
للمس���اهمة في قطاع السياحة. ولكن تبقى قضية مناخ 
االستثمار ومدى مالئمته جلذب االستثمارات احمللية أو 

األجنبية للعمل بقطاع السياحة.

- تتحفظ األجهزة املصرفية بالدول اإلس���المية على 
متويل مشروعات قطاع السياحة؛ نظًرا الرتفاع مخاطر 
التموي���ل بالقطاع، حيث يتعرض ف���ي كثير من األحيان 
لتقلبات خارجية تؤثر على نش���اطه بالسلب. وعادة ما 
يطلب قطاع الس���ياحة عند تعرضه ألزمات مؤثرة على 
نش���اطه بإعفاءات من فوائد القروض، أو تأجيل سداد 

األقساط.     

- اعتماد غالبية دول املنظمة على نش���اط س���ياحي 
واحد، مما ال يس���اعد على وجود تنوع سياحي ملواجهة 
السياحة املوس���مية، أو تعرض بعض املجاالت ملشكالت 
عارضة، ولذلك يجب أن تنوع دول املنظمة في أنشطتها 
الس���ياحية؛ حتى ميكنها االس���تفادة بش���كل أكبر من 

إمكانياتها السياحية.  

- أحياًنا تغيب فرص التنس���يق بني احلكومات وقطاع 
الس���ياحة، مما يزيد من مش���كالت القطاع، ويحّد من 
قدرته على املنافس���ة، أو جذب عدد أكبر من الس���ياح. 
فق���د تفرض احلكوم���ات ضرائب ملعاجلة مش���كالتها 
املالي���ة، أو تفرض قيوًدا على تداول النقد األجنبي. في 
حني ينظر قطاع الس���ياحة إلى هذه الضرائب على أنها 
تزيد من تكلفة خدماته املقدمة، أو أن القيود على تداول 
النقد تخلق س���وًقا موازية تضّر باالقتصاد القومي أكثر 

مما تنفع.  

- تفتقر بعض دول املنظمة إلى توفير األمن والسالمة 
الالزم���ني للس���ائحني القادمني إليها، وه���و ما يعّرض 
حصتها من السياحة العاملية أو البينية للتقلص، فسالمة 
الس���ائح وأمنه ضرورةٌ ال ميكن االستغناء عنها، وبدونها 
ال تفي���د أي مقومات أو إمكانيات س���ياحية في جذب 

السياح. 

ويش���ير الواقع إلى أن معظم النقاط الس���اخنة على 
مستوى العالم تقع في دوائر إسالمية. مثل أفغانستان، 
العراق، فلس���طني، ليبيا، س���ورية، باكس���تان، كشمير، 

الشيشان، اليمن، موريتانيا، اجلزائر، مالي.
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للسياحة.. رؤية إسالمية د. عبد احلافظ الصاوي

رابًعـــا: اآلثـــار الســـلبية للنشـــاط الســـياحي من 
الناحية الشرعية: 

أي���ة حضارة تُعنَ���ى بالدرجة األول���ى باحلفاظ على 
هويتها، ويظهر ذلك عبر كافة أنش���طتها املختلفة، سواء 
كانت سياس���ية أو اقتصادي���ة، أو اجتماعية أو ثقافية، 
...إلخ. وقد ش���هدت السياحة في عصرنا احلالي حالة 
من الرواج، كان من أبرز معاملها: صبغة نشاط السياحة 
مبعالم احلضارة الغربية، سواء كان ذلك من االستحواذ 
على العدد األكبر من الس���ائحني، أو العوائد السياحية. 
وقد س���اعد الغرب على ه���ذه املكانة، تلك الس���يادة 
احلضارية، وامت���الك العديد من نواصي العلم والثروة. 
فتش���كلت معالم الس���ياحة، في مراحلها املختلفة وفق 
املعايير الغربية، في مجاالت الترويج واملبيعات، ووسائل 
االنتق���ال، وأماكن اإلقامة، وبرامج الرحالت، ووس���ائل 

الترفيه.

غير أن الدول اإلس���المية حينم���ا أرادت الولوج إلى 
س���احة الس���ياحة العاملية، أتتها من باب االحتياج إلى 
موارد النقد األجنبي، لسد عجزها في مجاالت اإلنتاج. 
فكان أن سلمت الراية الستقدام وسائل السياحة الغربية 
ب���كل مكوناتها، بغض النظر عن الهوية اإلس���المية، أو 
حتى الع���ادات والتقاليد التي جتذب الس���ائح األجنبي 

للتعرف عليها. 

وقد ترتب على هذا التناول بدول العامل اإلســـالمي لنشـــاط 
الســـياحة جمموعة من السلبيات من الناحية الشرعية، نذكر 

منها:

1- التأثر بعادات وسلوكيات الغرب:

 نظًرا حلالة غياب الوعي واجلهل لدى بعض املسلمني، 
وكذل���ك حالة التراجع بالعالم اإلس���المي في املجاالت 
املادية والعلمية، فإنه يُخش���ى أن تتأثر هذه الش���ريحة 
من املسلمني بعادات وتقاليد وسلوكيات السائحني الذين 

يأتون للدول اإلسالمية. 

وال ت���زال القاعدة التي وضعه���ا ابن خلدون في هذا 
الشأن س���ارية، بل ونتائجها ملموسة على أرض الواقع، 
حيث قال: »إن املغلوب مولع أبًدا باالقتداء بالغالب، في 

شعاره وزيه ونحلته، وس���ائر أحواله وعوائده، والسبب 
ف���ي ذلك أن النفس أبًدا تعتق���د الكمال في من غلبها، 
وانق���ادت إليه، إما لنظره بالكم���ال مبا وفر عندها من 
تعظيمه، أو مل���ا تغالط به م���ن أن انقيادها ليس لغلب 
طبيعي، وإمنا ه���و لكمال الغالب«. وم���ن هنا جند أن 
املنشآت واملؤسسات السياحية عادة ما حترص على أن 
تُظهر للس���ائح التعامل بكل مفردات حضارته، في حني 

أنه أتى ليطلع على حضارة غيره))(. 

بل إن البعض املسلمني أصبح يتباهى ببعض العادات 
والسلوكيات التي هي من شأن غير املسلمني، وجعل ُجل 
حياته وفق هذه الس���لوكيات، ويرفض أن يُنصح، أو أن 
يصح���ح من تلك العادات والس���لوكيات، بل يربي عليها 

أبناء وأفراد أسرته. 

2- وقوع بعض املسلمني يف القيام بأعمال تتنافى مع القواعد 
الشرعية:

 مثل تقدمي اخلمور، أو اإلشراف على صاالت القمار أو 
املراقص، وحفالت املجون، يجعل أجورهم التي يحصلون 
عليه محل ريبة وش���ك. وهو ما يجعل البعض يسأل عن 
احلكم الش���رعي في قيامه بهذه األعم���ال؛ باعتبارها 
مصدًرا لدخله ومهنته التي يقتات ويعول أس���رته منها. 
وع���ادة ما تأتي اإلجابة من قبل الفقهاء بوجوب االبتعاد 
عن هذه الوظائف، والبحث عن فرص عمل أخرى. ومن 
باب أولى جند أن البعض قد تس���ّول له نفسه استثمار 
أمواله في هذه األنشطة احملرمة، ويكون ربحه أو دخله 
من هذا النشاط هو نوع من السحت املنهي عنه شرًعا.

خامًســـا: املالمح العامـــة الســـراتيجية تنموية 
للسياحة:

احلديث ع���ن وجود اس���تراتيجية يعني احلديث عن 
أهداف طويلة األجل، ولعل هذا ما يناس���ب الوضع في 
دول العالم اإلسالمي؛ حيث توجد معوقات كثيرة حتول 
دون أن يكون هناك اس���تراتيجية واح���دة لهذه الدول، 
فيسمح األجل الطويل الس���تهداف إزالة هذه املعوقات 

))( د. عبد التواب سيد محمد إبراهيم، مرجع سابق.
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في إطار زمني يتناس���ب مع حجمه���ا. وعلى رأس هذه 
املعوقات: اختالف التوجهات السياسية، وغياب اإلرادة 
السياس���ية نحو الوح���دة اإلس���المية. وكذلك تراجع 
مع���دالت التنمية، ووقوع معظ���م -إن لم يكن ُجل- دول 
العالم اإلسالمي حتت تصنيف الدول النامية؛ باستثناء 
ماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا، على اعتبار أن هذه الدول 

في مصاّف الدول الصاعدة. 

ولكـــن يف ضوء الواقـــع، وما تناوله هذا البحـــث من معلومات، 
ميكن أن نشـــري فيمـــا يلي إىل مالمـــح عامة حنو اســـراتيجية 

تنموية للسياحة يف دول العامل اإلسالمي:

)- أن يتم تناول الشأن السياحي في إطار استراتيجية 
كلية القتصادي���ات كل دولة إس���المية على حدة، وفي 
ضوء اإلمكانيات املادية والس���ياحية املتاحة لكل دولة. 
واس���تحضار ما تتعرض له كل دولة من تقلبات خارجية 
تؤثر على نشاطها السياحي، والعمل على إزالتها، أو على 
األقل التقليل من حدتها وتأثيرها على احلركة السياحية 

للدولة.

2- أن يتم القضاء على حالة عدم االستقرار السياسي 
واألمني ف���ي بعض الدول اإلس���المية عل���ى الصعيد 
الداخلي، وأن تنتهي الصراعات السياس���ية أو املسلحة 
فيما بني الدول اإلس���المية، وبخاصة نزاعات احلدود؛ 
حتى يس���اعد ذلك على رس���م صورة م���ن توفر األمن 
والس���المة الالزمني جلذب الس���ياح. وأن يتم القضاء 
على البيروقراطية والش���روط املجحفة للحصول على 

تأشيرات الدخول والزيارة للدول اإلسالمية.

3- على الرغم من ضعف أداء املؤسس���ات التكاملية 
ما بني دول العالم اإلسالمي -إن لم تكن موجودة-، فإن 
االجتماعات التي متت في إطار منظمة املؤمتر اإلسالمي 
لوزراء السياحة لدول املنظمة، ميكن البناء عليها))(. على 
أن يكون ذلك األمر نواة لوجود كيان يستهدف عدة أمور؛ 

))( عقدت س���بعة اجتماعات على مستوى وزراء السياحة للدول األعضاء 
مبنظمة املؤمتر اإلسالمي؛ حيث عقد املؤمتر األول في مدينة أصفهان 

بإيران في عام 2000م.

أولها: اعتبار مقومات إصالح النشاط السياحي ليتوافق 
والقواعد الش���رعية، مع مالحظة التدرج في التطبيق، 
وتشجيع املؤسسات واملنشآت السياحية اجلديدة لتبني 
فكرة »الس���ياحة احلالل«. واألمر الثاني هو العمل على 

زيادة السياحة البينية داخل دول املنظمة. 

ومن شأن تشجيع السياحة البينية أن يؤدي إلى وجود 
اس���تثمارات جديدة في قطاع الس���ياحة، ويرتبط ذلك 
أيًضا بأنش���طة اقتصادية أخرى ف���ي مجاالت التجارة 

والتعليم، والصحة، وغيرها.

4- تغيي���ر امل���درك الثقافي اخلاطئ عن النش���اط 
الس���ياحي، من كونه قائًما على العري واخلمر والقمار 
واجلنس. فالنشاط الس���ياحي متعدد املجاالت، وهناك 
خدمات أخرى تقدم للسائح الذي أتى في إطار سياحة 
املؤمترات، أو الرياضة، أو التعليم، أو السياحة الثقافية، 

وغيرها. 

وبالتال���ي فكما أن هناك أنش���طة س���ياحية تخالف 
القواعد الش���رعية، فهناك أنش���طة أخرى تتوافق مع 
القواع���د الش���رعية. ووجود املس���لمني وترددهم على 
املنشآت الس���ياحة، سوف يؤدي إلى وجود طلب جديد، 
س���وف تسعى املنشآت السياحية إلى تلبيته. وخير مثال 
على ذلك ما نلمس���ه من توس���ع ملح���وظ فيما عرف 

ب�»السياحة احلالل«. 

5- مساهمة قطاعي التعليم واإلعالم في غرس أهمية 
الس���ياحة كنشاط وممارس���ة في عقول أفراد املجتمع؛ 
بحيث تكون الس���ياحة الداخلية أو اخلارجية جزًءا من 
اهتمام الفرد، طاملا لم تخالف القواعد الش���رعية. وال 
بد هنا من استلهام معاني سياحة التأمل والتدبر والنظر 
في خلق الله، وكذلك التروي���ح عن النفس في إطار ما 

أحله الله عز وجل من الطيبات. 

6- اس���تحضار معن���ى أن االنفتاح عل���ى اآلخر، ال 
يعني االنس���الخ من الهوية، وبخاصة إذا ما كانت الدول 
اإلس���المية هي الدول املستقبلة للس���ائحني. ففي ظل 
توحش العوملة، اس���تطاعت دول وش���عوب جنوب شرق 
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آس���يا أن حتافظ على خصوصيته���ا الثقافية وعاداتها 
وتقاليدها، على الرغم من كونها دوالً جاذبة للسياحة. 

ويستلزم ذلك أن يقدم قطاع السياحة -عبر مؤسساته 
ومنش���آته املختلفة- احلضارة اإلس���المية، من خالل 
الس���لوك اإلس���المي املعنّي بالنظافة، وحسن اخُللق، 

وااللتزام باملواعيد، وعدم التهاون 
التفريط  أو  الدينية  الشعائر  في 
فيها، بحجة إرضاء السائح. كما 
يستلزم ذلك أيًضا احلرص على 
من  باإلسالم؛  السائحني  تعريف 
خالل مواد مقروءة ومرئية، عبر 

البرامج السياحية املختلفة. 

7- يُع���د العنص���ر البش���ري 
ويحتاج  تنموية،  أية عملية  عماد 
نوعية متميزة  السياحي  النشاط 

للعمل فيه، وهو ما يفرض على دول العالم اإلس���المي 
اإلس���راع في القضاء على األمية، والتوس���ع في مجال 
التعلي���م املرتبط بالنش���اط الس���ياحي، حتى ميكن أن 
يس���اهم هذا النش���اط في القضاء عل���ى البطالة التي 
يعاني منها معظم دول العالم اإلس���المي. ويرتبط بهذا 
املجال التعليم اخلاص بإدارة املنش���آت السياحية؛ حيث 
يالحظ أن معظم املنشآت السياحية مبستوياتها املختلفة 
في العالم اإلس���المي تديرها ش���ركات إدارة من خارج 
دول العالم اإلسالمي. ومن شأن وجود مديرين مؤمنني 
بأهمية مراعاة القواعد الش���رعية أن يؤدي ذلك لعدم 
الوقوع في املمارس���ات اخلاطئة التي يعاني منها قطاع 

السياحة في الدول اإلسالمية.

8- في ظل اعتماد النشاط السياحي في معظم الدول 
اإلسالمية على الس���ياحة اخلارجية، فإن هناك مورًدا 
ا يعاني من اإلهمال، وهو السياحة الداخلية، وعلى  مهّمً
أية اس���تراتيجية –س���واء أكانت على املستوى الُقْطري 
أو على مس���توى األمة- أن تعتني بالس���ياحة الداخلية، 
وتش���جعها بكل الطرق. فهي الضمانة الوحيدة حلماية 

قطاع الس���ياحة من التقلب���ات اخلارجية. وإن كان هذا 
األمر مرتبًطا بتحسني مستويات الدخول.

9- ضرورة تنوع املنتجات الس���ياحية؛ بحيث ميكنها 
تلبي���ة احتياجات الطبقات املتوس���طة ف���ي املجتمعات 
اإلس���المية؛ إذ املفهوم الس���ائد أن السياحة لألغنياء. 
في حني جنحت ال���دول الغربية 
وبعض الدول الشرقية في تنظيم 
برامج ادخارية ألصحاب الدخول 
املتوس���طة، متّكنهم م���ن القيام 
برحالت س���ياحية لفترات تصل 
إلى ش���هر. ولعل جتربة ماليزيا 
في برامج االدخار من أجل تأدية 
االس���تفادة  فريضة احلج ميكن 
منه���ا، والبناء عليها، س���واء في 
مجال السياحة الدينية أو غيرها 

من مجاالت السياحة األخرى. 

0)- مراعاة الش���روط البيئية للنش���اط الس���ياحي؛ 
يجب أن تك���ون في مقدمة اهتمام الدول اإلس���المية، 
س���واء من حيث مراعاة عدم تل���وث البيئة، أو احلفاظ 
على احملميات الطبيعية، والتوس���ع في إلزام املنش���آت 
الس���ياحية باملعايير البيئية، واس���تخدام وسائل توليد 

الطاقة اجلديدة واملتجددة.

))- تبني حمالت تس���ويقية للبرامج السياحية بشكل 
مشترك، وبخاصة للدول اإلس���المية التي يربط بعضها 
ببعض ج���وار جغرافي، وبخاصة إذا ما كانت هذه الدول 
متتلك تنوًعا سياحّيًا سواء في املوارد السياحية الطبيعية، 
أو الثقافية واألثرية، أو تتميز بأس���واق جتارية جاذبة .. 
إلخ. أو وجود برامج تعكس الثقافة اإلس���المية عبر أكثر 
من بلد؛ من خالل املس���اجد أو امل���دارس، أو من خالل 
العمارة اإلسالمية، فهذا املجال يختلف في املغرب العربي 
عن املشرق العربي، كما أن العمارة اإلسالمية العربية لها 

سمات مختلفة عن العمارة اإلسالمية في آسيا.       

 ُيع��د العنصر البش��ري عماد أية عملي��ة تنموية، 
ويتاج النش��اط الس��ياحي نوعية متميزة للعمل 
في��ه، وهو ما يف��رض على دول العامل اإلس��امي 
اإلس��راع يف القضاء على األمية، والتوس��ع يف جمال 
التعليم املرتبط بالنش��اط الس��ياحي، حتى ميكن 
أن يس��اهم ه��ذا النش��اط يف القضاء عل��ى البطالة 
ال��يت يعاني منه��ا معظ��م دول العامل اإلس��امي.

ويرتب��ط به��ذا اجمل��ال التعلي��م اخل��اص ب��إدارة 
املنش��آت الس��ياحية؛ حي��ث ياح��ظ أن معظ��م 
املنشآت الس��ياحية مبس��توياتها املختلفة يف العامل 
اإلس��امي تديرها ش��ركات إدارة من خ��ارج دول 

العامل اإلسامي.
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خامتة:
النشاط السياحي جزء من كل، وال بد أن يتم التفكير 
فيه في إطار من الشمول، مبعنى أن حالة التقدم والنمو 
االقتصادي، سوف تكون حاسمة في إنعاش هذا النشاط، 
س���واء على املس���توى الداخلي أو اخلارج���ي. فالدول 
الفقيرة ال ميلك أفرادها ترف السفر من أجل السياحة 

الداخلية، فضاًل عن التفكير في السفر للخارج.

وتس���تلزم االس���تراتيجية التنموية للس���ياحة وجود 
استثمارات كبيرة في مجاالت البنية األساسية والتعليم، 
حتى تتمكن الدولة من تقدمي خدمات جتذب الس���ائح. 
وتغي���ب هذه اإلمكانيات عن معظم الدول اإلس���المية. 
بدليل استحواذ عش���ر دول إسالمية على نحو ما يزيد 
عن 80% من النش���اط السياحي، كما أن هناك 22 دولة 
إسالمية تعيش حتت خط الفقر. ولن تكون عوائد وجود 
بنية أساسية قوية على قطاع السياحة وحده، بل ستكون 
االستفادة منها مش���تركة لبقية القطاعات االقتصادية؛ 
حي���ث إن العالقات االقتصادية ب���ني مختلف قطاعات 
الدولة هي بطبيعتها عالقات تشابكية، من حيث التأثير 

اإليجابي أو السلبي.

والنشاط الس���ياحي سوف يفرض نفس���ه على أداء 
اقتصاديات الدول اإلسالمية، فاستهداف زيادة التعاون 

االقتصادي بني الدول اإلس���المية بش���كل عام، أو بني 
دول الربيع العربي بش���كل خاص، سوف يزيد من حركة 
التجارة واالس���تثمار، وانتقال اليد العاملة، ومن ش���أن 
هذه العوامل أن تزيد من حصة النش���اط السياحي في 
اقتصاديات هذه الدول من جانب. ومن جانب آخر سوف 
تزيد من حجم الس���ياحة البينية للدول أعضاء منظمة 

املؤمتر اإلسالمي. 

ومن األهمية مبكان أن تنطلق احلركة السياحية للدول 
اإلسالمية فيما بينها أو مع الدول األخرى، من منطلقات 
ذاتية، تعكس هويتها اإلسالمية، وال يعني ذلك القطيعة 
مع اآلخر، فالنش���اط الس���ياحي جزء م���ن املعامالت 
االقتصادية الت���ي تقوم في األدبيات اإلس���المية على 
مقومات ثالثة جتاه اآلخر، وه���ي: التعارف، والتعاون، 

والتدافع )أي تبادل املصالح(. 

وتبق���ى قضية الوعي حاكمة من خالل مفهوم األفراد 
لإلسالم كمنهج حياة، يجمع بني مصالح العباد في الدنيا، 
ومصيرهم في اآلخ���رة، فكافة األنش���طة االقتصادية 
ميك���ن إتيانها في إطار القواعد الش���رعية، وفي نفس 
الوقت العمل عل���ى تلبية احتياجات األفراد واملجتمعات 

مبا يحقق لهم اإلشباع املطلوب.
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معلومات إضافية

السياحة يف مصر:
تعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، كما أن الشعب املصري معتاد على وجود السياح في بالده 
منذ القدم. وتتميز مصر بوفرة املزارات الس���ياحية على اختالف أنواعها، بس���بب وفرة املعابد واآلثار، وهناك أيًضا 
القرية الفرعونية التي بها الكثير من اآلثار الفرعونية التي متت العناية بها، واستثمارها للجذب السياحي، كما تتوفر 
البنية التحتية السياحية، والتي تشمل فنادق اخلمس جنوم والقرى السياحية، وشركات السياحة، ومكاتب الطيران.

ويظهر التكدس الس���ياحي بش���كل عام في القاهرة واإلس���كندرية، ومحافظة البحر األحمر، والغردقة وس���يناء، 
وخصوًصا جنوب سيناء في شرم الشيخ ودهب ونويبع؛ حيث الرياضات كرياضة الغطس التي جتذب السياح من شتى 
أنح���اء العالم، وعلى األخص من أملانيا وإيطاليا من محبي هذا النوع من الرياضات؛ حيث إن مصر تتميز باحتوائها 
على الشعاب املرجانية النادرة في البحر األحمر، وأنواع األسماك التي من أجلها تقام مهرجانات ومسابقات الصيد 

باليخوت، والتي يأتي إليها محبو الصيد من املصريني واألجانب.

كما تعد مصر من أبرز الدول الس���ياحية في العالم؛ حيث بلغ عدد الس���ياح الزائرين ملصر أكثر من 9.79 مليون 
سائح في 2007م. كما أن مصر احتلت املرتبة 58 عاملّيًا من بني 24) دولة في مؤشر تنافسية السياحة.

السياحة الدينية:
تتعدد أوجه الس���ياحة في مصر، ومنها الس���ياحة ذات الطابع الديني، والتي تشمل زيارة املواقع ذات الدالالت أو 
األهمية الدينية في الرساالت الثالث: اليهودية، املسيحية واإلسالم، فمثاًل تتعدد األماكن ذات الداللة اإلسالمية في 
مصر، واملس���اجد التاريخية مثل مسجد ابن طولون واجلامع األزهر وأسوار القاهرة التاريخية، وقلعة صالح الدين، 
كما توجد مواقع ذات داللة دينية مسيحية ككنيسة القديس سيرجيوس التي جلأت إليها العائلة املقدسة أثناء جلوئها 
إلى مصر والكنيس���ة املعلقة، ودير سانت كاترين، ودير القديس األنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة ودير األنبا بوال في 
البحر األحمر، وكذلك دير الس���يدة العذراء احملرق ودير درونكا في أس���يوط، والعديد من األديرة والكنائس األثرية 

التي ال حصر لها.

 كذلك يوجد مواقع ذات داللة دينية يهودية في مصر، مثل جبل موس���ى في س���يناء وكنيس بن عيزرا في مصر 
القدمية بالقاهرة؛ حيث يوجد بجواره بئر عميق يعتقد اليهود »أن أم النبي موس���ى كانت تخبئه فيه خوًفا عليه من 
فرعون« وكنيس ش���عاري شمامي »بوابة السماء« بوس���ط القاهرة، وكنيس الياهو حنابي بشارع النبي دانيال وكنيس 

منشا في اإلسكندرية.

املزارات الدينية اإلسالمية:
في مصر الكثير من املساجد واجلوامع التاريخية املهمة، ومنها مسجد احلاكم بأمر الله، وكذلك املساجد املنسوبة 
آلل البيت، كما أن هناك مس���اجد تاريخية أخرى، كمس���جد الرفاعي، وجامع محمد علي، وهو أحد أهم النقاط في 

البرامج السياحية التي تنظمها الشركات.
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السياحة العالجية:
الس���ياحة العالجية أحد أهداف زيارة مصر؛ حيث يتم في محافظة الوادي اجلديد والواحات ومناطق من سيناء 
العالج بالدفن في الرمال الساخنة، وكذلك االستشفاء املائي لوجود العيون الطبيعية، مثل عيون موسى وعني حلوان.

وحتتل مصر املرتبة ال�58 في التنافسية السياحية.

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء املصري أن مصر س���بقت كاًل من اإلمارات وتونس وتركيا واملغرب في ترتيبها 
في مؤشر تنافسية السياحة األول؛ حيث احتلت املرتبة 58 عاملّيًا من بني 24) دولة. 

أشار املركز في تقريره إلى أن إجمالي عدد السياح في العالم وصل إلى 842 مليون سائح خالل عام 2006م، وبلغ 
نصيب مصر من إجمالي الس���ياح ).)% خالل نفس العام فيما بلغ إجمالي عدد الس���ياح الوافدين إلى مصر خالل 
2007م حوالي 9.79 مليون سائح مبعدل زيادة 2.7)% مقارنة ب�2006م في حني بلغ معدل الزيادة العاملي 4.5% في 

عام 2006م، مقارنة بالعام السابق له.

وأوضح التقرير الش���هري أن إحصاءات منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة تشير إلى أن واحًدا من بني 
كل 5 سياح قادمني إلى الشرق األوسط وشمال إفريقيا يتوجه إلى مصر.

وعن مساهمة قطاع السياحة في االقتصاد املصري أفاد التقرير أن عدد الفنادق والقرى السياحية وصل في عام 
2006م إلى 332) منش���أة فندقية من فنادق ثابتة وعائمة وقرى س���ياحية؛ حيث مت خالل الفترة )997)-2006م( 
إنش���اء 503 فنادق وقرية بإجمالي نحو 9.)0) ألف غرفة، بينما ارتفع عدد الشركات السياحية من )84 شركة في 

عام 997)م إلى 334) شركة في 2006م.

وأضاف: أن مصر بدأت بتنفيذ برنامج للنهوض بالسياحة املصرية خالل الفترة )2006-))20م(؛ يهدف إلى جذب 
اس���تثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه من القطاع اخلاص، فيما بلغت اإليرادات الس���ياحية في مصر خالل العام 
املالي 2006-2007م حوالي 8).8 مليار دوالر بزيادة قدرها حوالي 3)% عن عام 2005-2006م مبا جعل الس���ياحة 

مصدًرا أساسّيًا لدخل مصر من العمالت األجنبية.

وأشار إلى ارتفاع قيمة االستثمارات املنّفذة في قطاع السياحة املصري في عام 2006/2005م بنسبة 25% مقارنة 
بالعام السابق له، وساهم قطاع السياحة بنسبة 39.2% من قيمة الصادرات اخلدمية في عام 2007م.

واجلدير بالذكر أن اإلمارات احتلت املرتبة رقم 8)، بينما جاءت تونس في املرتبة 34، واحتلت كل من تركيا واملغرب 
املركزين رقم 52 و57 على التوالي.

املصدر:
مركز معلومات مجلس الوزراء املصري على الرابط التالي:

http://www.idsc.gov.eg
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ملخص الدراسة
لقد بدأت الثورات في تونس عندما أضرم الش���اب محمد البوعزيزي النار في نفس���ه؛ احتجاًجا على األوضاع املعيش���ية واالقتصادية 
املتردية، وعدم متكنه من تأمني قوت عائلته، واندلعت أيًضا الثورة املصرية مطالبة بالعيش واحلرية والعدالة االجتماعية؛ لذا نس���تطيع أن 

نقول: إن امللف االقتصادي كان حاضًرا بقوة في ثورات الربيع العربي.
ويتمثل الهدف من هذه الدراس���ة في اإلجابة على العديد من التس���اؤالت االقتصادية، ومنها:  ما التحديات االقتصادية التي تواجه دول 
الربيع العربي؟ وما هي الدول التي اس���تفادت اقتصادياتها من موجة الربيع العربي؟ وما املقومات واملزايا التنافس���ية التي تتمتع بها هذه 

الدول؟ وما املقترحات الالزمة للنهوض باقتصاديات هذه الدول؟ 
لقد ساهمت العديد من التطورات االقتصادية واالجتماعية في انطالق الشرارة األولى لثورات الربيع العربي؛ حيث الفقر والبطالة، وقد 

ساهمت بعض التغيرات في تفسير االرتفاع في معدل البطالة، منها:  
- اخلصخصة ملعظم القطاعات االقتصادية في الدول، والتي أدت إلى تسريح العاملني.

- يتس���م نظام التعيني للوظائف الش���اغرة في النظم العربية بالرشاوى واحملس���وبية، وامليل إلى تعيني األشخاص األكثر قرًبا من النظام 
احلاكم، مثل أبناء العائالت الغنية، فيعينون بالوظائف أكثر من أبناء العائالت الفقيرة، حتى وإن كانوا خريجني جدًدا، ولديهم القدرة والرغبة 

على العمل.
- تبني سياسة إحالل العمالة األجنبية مكان العمالة العربية خاصة العمالة اآلسيوية رخيصة الثمن. 

ثم عرجت الدراسة إلى احلديث عن آليات تعظيم االستفادة من اقتصاديات دول الربيع العربي، ومنها: 
- وضع خطة ورؤية شاملة لإلصالح تتبناها الدولة في مختلف القطاعات االقتصادية. 

- تأس���يس صندوق متويل عربي تس���اهم به الدول الغنية مبوارد ميكن ضخها فى مشروعات تنمية بالدول التي شهدت ثورات، وتأثرت 
اقتصاداتها، وذلك على غرار مشروع »مارشال«.

- ضرورة ضبط املوازنات العامة، وخفض العجز وإعادة جدولة أولويات اإلنفاق احلكومي على اإلنفاق االجتماعي واإلنفاق املنتج؛ كي ال 
تترافق األحداث السياسية مع ضغوط اجتماعية معيشية.

- إعادة تنشيط الطلب احمللي عبر تشجيع املصارف على زيادة اإلقراض، ومن ثَم رفع حجم السيولة لدفع العجلة االقتصادية.
- رفع تنافس���ية مناخ االستثمار: ال شك أن املرحلة املقبلة تتطلب ضرورة استكمال سياسات وخطوات اإلصالح. مما يتطلب: وضع رؤية 
جديدة لسياسات تطوير مناخ األعمال، ومبا ينعكس على رفع معدالت التنافسية، ونسب النمو، وذلك من خالل إعداد منظومة شاملة تقيم 

وتصمم وتنفذ السياسات اإلصالحية املرتبطة مبناخ األعمال.
- ضرورة رفع إنتاجية عنصر العمل؛ من خالل برامج شاملة وطموحة للتدريب والتأهيل، على نحو يتجاوز اجلهود احملدودة املبذولة اآلن.
- دعم وتنظيم انتقال عنصر العمل بني الدول العربية، من خالل منهج شامل يرتكز على دراسة هيكل املوارد البشرية احلالي، والتوقعات 

املستقبلية للطلب على العمالة في أسواق العمل في أوروبا، وخاصة مع تقدم سكانها في السن.
- إنش��اء س�وق إقليمي للغ�از الطبيع��ي.

- احلاجة إلى استراتيجية قومية لتصنيع معدات الطاقة املتجددة.

أ.د. منال متولي 
أستاذ االقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 

مدير مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية 

آفاق اقتصاديات دول الربيع 
العربي يف املرحلة االنتقالية
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مقدمة:
أصبح العالم العربي على أعتاب عصر جديد؛ حيث يش���هد مرحلة انتقالية دميوجرافية ال مثيل لها؛ تعكس الدور 
األكبر للش���باب في املنطقة العربية مع اندالع شرارة الثورات العربية. وإن مستقبل هذه املنطقة سوف يتحدد مبدى 
النج���اح في أن تتحول املرحلة االنتقالية التي مير بها في أعقاب الثورة إلى مرحلة منتجة. ويتطلب ذلك من واضعي 
السياس���ات أال يتم االهتمام باإلصالحات السياس���ية فقط، بل ميتد االهتمام ليشمل دراسة التحديات االقتصادية، 

والفرص االستثمارية، وآفاق التعاون االقتصادي.

ولقد بدأت الثورات في تونس –كما هو معلوم- عندما أضرم الش���اب محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاًجا 
على األوضاع املعيش���ية واالقتصادية املتردية، وعدم متكنه من تأمني قوت عائلته، فاندلعت بذلك الثورة التونس���ية، 
وانتهت في 4) يناير عندما غادر زين العابدين بن علي البالد بطائرة إلى مدينة جدة في السعودية، واستلم السلطة 
من بعده محمد الغنوشي الوزير األول السابق. وبعدها بتسعة أيام، اندلعت ثورة 25 يناير املصرية، تليها بأيام الثورة 

اليمنية. 

وإثر جناح الثورتني التونس���ية واملصرية بإس���قاط نظامني بدأت االحتجاجات الس���لمَيّة املُطاِلبة بإنهاء الفساد، 
وحتس���ني األوضاع املعيشية، بل وأحياًنا إس���قاط األنظمة باالنتشار سريًعا في أنحاء الوطن العربي األخرى، فبلغت 

األردن والبحرين، واجلزائر وجيبوتي، والسودان والكويت، ولبنان واملغرب، وموريتانيا وسوريا.

في 7) فبراير من نفس العام اندلعت الثورة الليبية، التي ُس���رعان ما حتولت إلى ثورة مسلحة، وبعد صراع طويل 
متكن الثوار من الس���يطرة على العاصمة في أواخر شهر أغس���طس عام ))20م، قبل مقتل معمر القذافي في 20 

أكتوبر خالل معركة سرت. 

ويتمثل الهدف من هذا اجلزء في اإلجابة على العديد من التس���اؤالت االقتصادية، منها ما التحديات االقتصادية 
التي تواجه دول الربيع العربي؟ وما هي الدول التي اس���تفادت اقتصادياتها من موجة الربيع العربي؟ وما املقومات 

واملزايا التنافسية التي تتمتع بها هذه الدول؟ وما املقترحات الالزمة للنهوض باقتصاديات هذه الدول؟ 

آفاق اقتصاديات دول الربيع 
العربي يف املرحلة االنتقالية

أ.د. منال متولي 
أستاذ االقتصاد، كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة 

مدير مركز البحوث والدراسات االقتصادية واملالية 
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أواًل: األداء االقتصادي والطريق إىل ثورات الربيع العربي
 لقد ساهمت العديد من التطورات االقتصادية واالجتماعية في انطالق الشرارة األولى لثورات الربيع العربي. 

يش���ير اجلدول ))( إلى اجتاه معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي في الدول العربية نحو االرتفاع، وخاصة في كل 
م���ن مصر ولبنان واليمن خالل الفترة )200-2008م، ولكنه اجته نحو االنخفاض بعد ذلك مع حدوث األزمة املالية 

العاملية. 

جدول )1(
 معدالت منو الناتج احمللي اإلمجالي يف عدد من الدول العربية خالل الفرة 2001-2010م

املعدل 
املتوسط 20(0 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 200( الدولة

3.7 3.0 2.0( 2.4 3.0 2.0 5.( 5.2 6.9 4.7 2.6 اجلزائر
5.( 5.2 7.2 7.2 7.( 6.8 4.5 4.( 3.2 2.4 3.5 مصر
6.( 3.( 2.3 7.6 8.5 7.9 8.( 8.6 4.2 5.8 5.3 األردن
5.2 7.0 8.5 9.3 7.5 0.6 (.0 7.5 3.2 3.4 4.0 لبنان
4.0 ---- 2.( 3.8 6.0 5.9 9.9 4.4 (3.0 (.3- 4.3- ليبيا
4.9 3.3 5.0 5.6 2.7 7.8 3.0 4.8 6.3 3.3 7.6 املغرب
6.4 4.5 4.0 6.8 (0.2 ((.3 6.3 (.8 7.( 5.4 6.2 السودان

4.8 3.2 6.0 4.5 5.7 5.( 6.5 5.8 (.6 4.0 5.2 سوريا
4.6 3.7 3.( 4.6 6.3 5.7 4.0 6.0 5.6 (.7 4.9 تونس

4.0 4.6 3.8 3.7 3.3 3.2 5.6 4.0 3.( 3.9 4.6 اليمن

World Bank. World Development Report. various issues. WDI :املصدر

ويتضح من هذا اجلدول أن معدل منو الناجت احمللي لم ينخفض عن 4% في املتوسط خالل الفترة )200-0)20م. 
ولك���ن م���ن املالحظ أن هذا املعدل لم ينعكس في حتقيق انخفاض ملحوظ في معدل الفقر. ويوضح ش���كل ))( أن 
التق���دم ال���ذي حققته الدول العربية ما يزال أقل من الدول النامية، وال يُع���ّد كافًيا لتحقيق تغيُّر ملحوظ في معدل 

                           شكل رقم )1( معدالت الفقر ألقل من 2 دوالر 
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الفقر في املستقبل القريب؛ حيث يصل معدل االنخفاض إلى 8)% في الدول العربية مقابل 45% في الدول النامية.

كما تعاني العديد من الدول العربية من ارتفاع معدل البطالة، والذي يتراوح بني 9% إلى 20%، كما يوضح جدول)2(، 
وقد ساهمت بعض التغيرات في تفسير هذا االرتفاع في معدل البطالة على النحو التالي: 

- اخلصخصة ملعظم القطاعات االقتصادية في الدول، والتي أدت إلى تسريح العاملني.

- يتسم نظام التعيني للوظائف الشاغرة في النظم العربية بالرشاوى واحملسوبية، وامليل إلى تعيني األشخاص األكثر 
قرًبا من النظام احلاكم، مثل أبناء العائالت الغنية، ويعينون بالوظائف أكثر من أبناء العائالت الفقيرة، حتى وإن كانوا 

خريجني جدًدا، ولديهم القدرة والرغبة على العمل.

- تبني سياسة إحالل العمالة األجنبية مكان العمالة العربية، خاصة العمالة األسيوية رخيصة الثمن. 
ويعد أحد التحديات األساس���ية التي تواجه الدول العربية هو انخفاض ترتيبها النس���بي بالنس���بة لدليل التنمية 

البش���رية، كما يتضح من جدول)3(، 
ومما يعك���س طبيعة التحديات التي 
تواجه هذه الدول في قطاعي التعليم 

والصحة. 
كما تعاني الدول العربية من الفساد 
واالجتماعية  االقتصادي���ة  وآث���اره 
الس���لبية؛ حي���ث يؤدي إل���ى تركز 
الثروات في املجتمع، مما يؤدي إلى 
ع���دم العدالة في توزي���ع الدخل أو 
الثروات، كما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة 
املعامالت في االقتصاد، والتي تؤثر 

سلًبا على مناخ االستثمار. 

جدول )3(

 دليل التنمية البشرية لبعض السنوات المختارة خالل )2001-2010م(
2010 2009 2005 2001 الدولة
0.677 0729 0.651 0.704 الجزائر
0.620 0.659 0.587 0.648 مصر
0.681 0.753 0.652 0.743 األردن
0.739 0759 ---- 0.752 لبنان
0.755 0.749 0.837 0.783 ليبيا
0.567 0.631 0.536 0.606 المغرب
0.379 0.375 0.515 0.503 السودان
0.589 0.721 0.576 0.685 سوريا
0.683 0.753 0.650 0.740 تونس
0.460 0.452 0.422 0.374 اليمن

 UNDP. HDR various issues. Statistical Tables:المصدر

جدول )2(

 معدالت البطالة في عدد من البلدان العربية خالل عام 2008م
اإلجمالي الذكور اإلناث الدولة

19.9 17.7 19.6 الجزائر
9.9 6.2 22.7 مصر
14.1 12.6 21.4 األردن
8.4 7.8 8.9 لبنان
8.9 6.2 20.3 المغرب
11.0 11.0 11.2 السودان
14.6 14.2 16.7 سوريا
----- ---- ---- تونس
15.0 11.5 41.0 اليمن

WB. WDI. Labor and Social Protection. 2010. :المصدر
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ويوضح اجلدول رقم )4( مدى انخفاض الترتيب النسبي للدول العربية باستخدام مؤشر مدركات الفساد. 

 ثانًيا: ثورات الربيع العربي والتحديات االقتصادية الناجتة عنها:

لقد اهتمت العديد من الكتابات بدراس���ة التطورات االقتصادية واالجتماعية التي شهدها العالم العربي، وما نتج 
عنها من الثورات بدًءا من عام ))20م؛ حيث أطلق البعض عليها ثورات الربيع العربي، والبعض أطلق عليها الصحوة 

العربية. وبالنسبة للدول العربية فقد أطلق البعض عليها ثورة الياسمني في تونس، وثورة اللوتس في مصر. ))(

تقدر تكلفة ثورات الربيع العربي إلى الناجت احمللي حوالي 20.56 مليار دوالر لعام ))20م في كل من ليبيا ومصر، 
وتونس وسوريا، واليمن والبحرين )2(، كما يتضح من اجلدول رقم )5(.

العربية  ال���دول  تباينت  ولقد 
من حيث االس���تراتيجيات التي 
تعامل���ت بها مع ه���ذه الثورات. 
فم���ن املالحظ أنه اس���تطاعت 
ال���دول اخلليجية الغنية باملوارد 
البترولية أن ترفع من مس���توى 
اإلنفاق احلكوم���ي خللق املزيد 
من فرص العمل، ورفع مس���توى 
األجور في املجتمع. ونذكر على 
سبيل املثال ما قامت به اململكة 
إنفاق  م���ن  الس���عودية  العربية 

(1)  Eugene Rogan.2011. Regional Overview in the Arab Spring: Implications for British Policy ,Conservative Middle East , 
October 

(2)  Geopolicity. 2011. Rethinking the Arab Spring & Roadmap for G20/UN Support ,October 

جدول )4(

مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمدركات الفساد 2008-2010م

2010م 2009م 2008م الدولة
2.9 2.8 3.2 الجزائر
3.1 2.8 2.8 مصر
4.7 5 5.1 األردن
2.5 2.5 3 لبنان
2.2 2.5 2.6 ليبيا
3.4 3.3 3.5 المغرب
1.6 1.5 1.6 السودان
2.5 2.6 2.1 سوريا
4.3 4.2 4.4 تونس

: World Bank. WDR. Statistical Appendix. issues 2010. 2009. 2008 :المصدر 

جدول)5( 

التكلفة املقدرة لثورات الربيع العربي يف بعض الدول

التكلفة بالنسبة للناتج احمللي الدولة
اإلمجالي )باملليار دوالر(

التكلفة بالنسبة للموازنة العامة 
للدولة )باملليار دوالر(

7.676.49ليبيا
22.)6.072سوريا
4.275.52مصر
2.030.49تونس

90.69).0البحرين
20.86).0اليمن

20.5635.28اإلمجالي

 Geopolicity. 2011. Rethinking the Arab Spring & Roadmap for G20/UN Support ,October:املصدر
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)) ملي���ار دوالر على خلق فرص العم���ل وتوفير املزايا 
االجتماعية للعاملني. أما بالنسبة للمغرب واألردن فقد 
اجتهتا إلى اإلصالحات الدستورية للوصول إلى حكومة 

منتخبة.

ومن املالحظ أن بعض الدول قد اس���تفادت من هذه 
الثورات، ومنها الس���عودية واإلمارات؛ حيث ارتفع سعر 
برميل النفط ليصل إل���ى 00) دوالر للبرميل، وبالتالي 

ازدادت إيرادات الدول املصدرة للنفط.

ويثار اجل���دل حول ما إذا كان���ت البحرين واجلزائر 
واألردن وسلطنة عمان مُيثلون ضمن دول الربيع العربي 
أم ال. تلك الدول كانت بها احتجاجات ش���عبية وفئوية، 
لك���ن مت احتواؤها؛ حي���ث متت االس���تجابة للمطالب 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة في كل من س���لطنة عمان 
والبحرين واألردن من خالل اإلعالن عن ش���غل وظائف 
جديدة، وتبني سياسات اجتماعية جديدة. أما بالنسبة 
للجزائر واملغرب والبحري���ن، فكانت هناك احتجاجات 
مت احتواؤها؛ حيث طالب املتظاهرون في اجلزائر بحق 
استفادة الشعب من العوائد النفطية. وفي البحرين كانت 
هناك مظاهرات قادها الشيعة بإسناد ودعم من إيران. 

ولقـــد ترتب على الثـــورات العربيـــة العديد من 
اآلثار االقتصادية، منها:

1- تزايد العجز يف املوازنة العامة للدول الثورية: 

الدول العربية التي مرت بالثورات أو حتى االحتجاجات 
تأثرت موازنتها بطريقة فجائية؛ حيث بدأ عجز املوازنة 
يح���ل بالدول العربية، مع تراجع إي���رادات الدولة. لقد 
انخفضت اإليرادات بنسبة 77% في اليمن، وبنسبة %84 
في ليبيا، ومن ثَم انخفضت القدرة على تقدمي اخلدمات. 
كما أن اخلسائر التي تكلفتها الدول إثر الثورات إلعادة 
بناء املنشآت واملؤسسات التي مت إتالفها كبَّدتها خسائر 
فادحة. وتعد الدول األكثر تضرًرا من اخلس���ائر املالية 
هي مصر، ليبيا، وسوريا؛ حيث بلغت التكلفة املالية في 

املوازنة العامة بقيمة 35.28 مليار دوالر. ))(

ويوضح ج���دول )6( أن رصيد املالي���ة العامة الكلي 
كنس���بة إلى الناجت احمللي اإلجمالي قد ارتفع من %0.2 
في ع���ام 0)20م إلى 2.5% في ع���ام ))20م في دول 
الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا )ال تتضمن سوريا(، 
مقارن���ة بدول التحول العربي، والت���ي ارتفعت بها هذه 
النسبة من -6.0% إلى -%8.0 

عن نفس العاميني املتاليني.

ارتفاع معدل البطالة:

لقد ارتفعت معدالت البطالة 
في اآلونة األخي���رة في مصر 
وليبي���ا واملغ���رب واجلزائ���ر 
وتل���ك األخيرة وصل  واليمن. 
فيها متوس���ط الدخل السنوي 
للف���رد 060) دوالًرا، مما يدل 
على ش���دة فقر اليمن وس���وء 
توزيع الدخول، وتركيز توزيعها 
عل���ى قبائ���ل معين���ة كقبيلة 
»س���نحان« التي ينتم���ي إليها 

))( )50 مليار يورو خس���ائر الربيع العربي(، األخبار اليوم، مت فتحه يوم 5 
أكتوبر 2)20م، الساعة 3:00م.

جدول)6(
مؤشرات اقتصادية خمتارة كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي

2011م2010ماملؤشر

دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا )ال تتضمن سوريا(

5.03.3الناجت احمللي اإلجمالي )النمو السنوي(

7.714.2رصيد احلساب اجلاري

0.22.5رصيد املالية العامة الكلي
7.09.8التضخم)منو سنوي(

بلدان التحول العربي )باستثناء ليبيا(

4.71.2الناجت احمللي اإلجمالي )النمو السنوي(
-4.9-3.3رصيد احلساب اجلاري

-8.0-6.0رصيد املالية العامة الكلي
8.47.9التضخم )منو سنوي(

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق االقتصاد الدولي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، بلدان التحول العربي 
تشمل مصر واألردن واملغرب وتونس واليمن.
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الرئيس اليمني. ))(

بالنس���بة لسوريا فحوالي 800 ألف متعطل عن العمل 
طبًقا لتقديرات هيئة مكافحة البطالة السورية. )2(

أما ليبي���ا فهي تختلف عن اآلخري���ن في كونها دولة 
محدودة القطاعات االقتصادية. ال توجد وظائف شاغرة 
للمواطنني إال في قطاع البترول والغاز الذي ميثل حوالي 
70% من قيمة إجمالي الناجت احمللي. كما أن ليبيا تفتقر 

لوجود أيدي عاملة ذات كفاءة ومهارة.

ونظًرا الرتف���اع معدالت تدفق العمال���ة بني البلدان 
العربية، فقد شهدت بعض املناطق عودة العمالة املوجودة 
لديها إلى بالدها، كما حدث بالنس���بة للعمالة املصرية 
التي كانت متواج���دة في ليبيا، فقد نزحت جميعها إلى 
مص���ر خوًفا من احلرب األهلية الدائرة هناك، مما زاد 

من معدالت البطالة.

ارتفاع معدل التضخم:

لق���د أدت األوض���اع االقتصادي���ة واالجتماعية في 
أعقاب الثورات إلى ارتفاع معدل التضخم كما يبدو من 
جدول)6(، ومما س���اعد في ذلك: ارتفاع أسعار الغذاء 
في ال���دول العربية، وثانيها: ارتفاع أس���عار النفط في 

رة للبترول.  الدول املصدِّ

اخنفاض معدل االستثمار:

لقد انخفضت تدفقات االستثمار إلى 
دول الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا 
مع ث���ورات الربيع العربي؛ حيث إن عدد 
الشركات املسجلة في دول منطقة الشرق 
األوسط وش���مال إفريقيا تصل إلى ثلث 
ما هو مس���جل في كل من ش���رق أوروبا 
وجنوب ش���رق آس���يا. ومن املالحظ أن 
معظم األس���واق في هذه الدول تستحوذ 
عليها الشركات القائمة منذ فترة طويلة، 
وأن متوسط عمر الشركات يصل إلى 0) 

أحمد السيد النجار، مرجع سابق، ص220.  )((
)2( املرجع السابق، ص4)2.

سنوات، وهو أكبر مما هو سائد في شرق أوروبا وجنوب 
شرق آسيا )3(. 

كما تعاني االس���تثمارات في ه���ذه الدول من ضعف 
توافر املوارد التمويلية، ويكفي أن نذكر أن املش���روعات 
الصغيرة تستحوذ على 8% فقط من القروض املصرفية 

في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

كما تتس���م الدول العربية بارتفاع مس���توى التحضر 
إال أنه لم يرتبط ذلك بتحقيق بعض املنافع للش���ركات؛ 
من خالل تركزها في امل���دن الكبيرة، وتدعيم العناقيد 
الصناعية. وتشير الدراسات إلى أن الشركة التي تعمل 
ف���ي مدينة يبلغ تعدادها 0) ماليني نس���مة تس���تطيع 
تخفيض تكلفة اإلنتاج ب�40% مقارنة بش���ركة تعمل في 

منطقة آهلة بالسكان ب� 00000) نسمة فقط.

 تراجع معدل النمو للناتج احمللي اإلمجالي:

تش���ير اإلحصاءات إلى انخف���اض معدالت النمو في 
الدول العربية؛ حيث انخفض معدل النمو في مصر من 
5% إلى )% في ))20م. وفي تونس انخفض معدل النمو 
من 3.7% ف���ي 0)20م إلى 3.)% في عام ))20م؛ كما 

يتضح من شكل )2(. 

شكل )2( 
معل منو الناتج احمللي اإلمجالي يف عامي 2010 و2011م

(3) Adeel Malik & Bassem Awadallah.2011. The 
Economics of the Arab Spring,CSEA Working Paper ,23 
,December 
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2011 1% 1.3% 3% 3.4% 3.1% 3.6% 3.3%
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 التزايد يف عدم العدالة يف توزيع الدخل:

في عام 0)20م، قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي باألخذ في االعتبار العوامل التي تؤدي إلى الال مس���اواة عند 
حس���اب هذا املؤشر. وعند حساب هذا املؤشر املعدل في عام ))20م انخفض املؤشر لكل من لبنان وتونس ومصر؛ 
مما يعكس أن السياسات املتبعة في هذه الدول ال تستهدف الفقراء، بل على العكس يتم جني ثمارها من قبل الفئات 

األعلى دخاًل؛ بعكس السياسات املتبعة في األردن واملغرب كما يبدو من جدول )7(.

وبالنسبة ملعامل جيني فيتراوح بني 32 إلى )4% في الدول العربية املذكورة. فتعتبر مصر أكثر الدول عدالة حسب 
هذا املؤشر )).32%(، بينما تعتبر املغرب )40.9%( وتونس )40.8%( أقل هذه الدول عدالة. 

افتقاد األمن الغذائي:

قضية أمن الغذاء قضية حيوية، أصبح هناك ارتفاع في أسعار الغذاء منذ الفترة من 2007 – ))20م.))(

وهن���اك ارتباط قوي بني احلفاظ عل���ى األمن الغذائي والتصدي للفقر من جان���ب، وحتقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في الدول العربية من جانب آخر. وتعد املشكلة األساسية الراهنة في اقتصاد الدول تكمن في االرتفاع 
في أس���عار الغذاء الذي صاحب ارتفاع سعر النفط. كما أن الدول العربية تعاني من ارتفاع قيمة الواردات الغذائية؛ 
حيث يكفي أن نذكر أن الواردات الغذائية من القمح في مصر وصلت إلى 3 مليارات دوالر في عام 0)20م. أما دول 
مجلس التعاون اخلليجي فتستورد 90% من احتياجاتها الغذائية، ومن املتوقع أن تصل إلى 05)% في عام 2020م)2(.

(1) Clemens Briesinger, Oliver Ecker, Perihan Al – Riffai, amd Bingxin Yu, « Beyond the Arab Awakening», food policy 
report, International Food Policy Research Institute, Washington, 2011, p.11
(2) Adeel Malik & Bassem Awadallah.2011. The Economics of the Arab Spring,CSEA Working Paper ,23 ,December 

جدول )7(

مؤشر التنمية البشرية املعدل لعدم العدالة 2011م

وقع الفقر 
حسب 

خط الفقر 
احمللي

معامل 
جيين 

2011-2000

مؤشر الدخل املعدل 
لعدم العدالة

مؤشر التعليم 
املعدل لعدم العدالة

مؤشر العمر املتوقع 
عند امليالد املعدل لعدم 

العدالة

مؤشر التنمية البشرية املعدل 
لعدم العدالة

IHDI
مؤشر 

التنمية 
البشرية

HDI

الدولة
فقدان 
القيمة 

كنسبة 
مئوية

القيمة
فقدان 
القيمة 

كنسبة 
مئوية

القيمة
فقدان 
القيمة 

كنسبة 
مئوية

القيمة
التغري 

يف 
الرتيب

فقدان 
القيمة 

كنسبة 
مئوية

القيمة

(2.( 35.3 .. .. .. .. (4.5 0.7(6 .. .. .. 0.698 اجلزائر
22.0 32.( (4.2 0.487 40.9 0.33( (3.9 0.723 -5 24.( 0.489 0.644 مصر
(3.3 37.7 2(.( 0.449 22.4 0.55( (3.( 0.732 5 (9.0 0.565 0.698 األردن
7.97 30.3 0.438 24.( 0.528 (3.5 0.7(8 -9 22.8 0.570 0.739 لبنان
--- .. .. .. .. .. (2.( 0.759 .. .. .. 0.755 ليبيا
9 40.9 23 0.4(2 45.8 0.242 (6.7 0.685 2 29.7 0.409 0.582 املغرب
-- -- -- -- -- -- 33.0 0.438 -- -- -- 0.408 السودان

((.4 35.8 (8.3 0.439 3(.5 0.366 (0.0 0.793 4 20.4 0.503 0.632 سوريا
3.8 40.8 2(.7 0.480 38.7 0.396 (2.6 0.75( -7 25.2 0.523 0.698 تونس

Source: Col 1-6 UNDP, IHDI, statistical data 2011, table 3:  http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Table3.pdf



    466          
التقرير االسرتاتيجي العاشر

الباب السادس
دراسات اقتصادية

ضعف التكامل العربي:

تعاني الدول العربية من ضعف االندماج والتكامل في 
اقتصادياتها، وهذا ما يؤثر على االقتصاديات الداخلية 
بال���دول؛ حيث يص���ل معدل التج���ارة البينية إلى 2)% 
فق���ط. ويرجع ذلك إلى التماث���ل في هيكل إنتاج الدول 
العربية. باإلضافة إلى غياب اإلرادة السياسية لتحقيق 

التكامل االقتصادي.

وتفتق���د دول الربي���ع العرب���ي إلى أن تكون س���وًقا 
اقتصادية واحدة، ومن ثَم فهي تعمل باعتبارها أس���واًقا 

مجزئة، وتتضح التكلفة الناجتة عن ذلك فيما يلي:

- افتقاد القدرة على االستفادة من اقتصاديات احلجم 
الكبير. 

- ارتفاع السعر النسبي للسلع الرأسمالية، والتي تعد 
أحد املدخالت الرئيسة في اإلنتاج في ظل ارتفاع املكون 

االستيرادي منها في هذه الدول.

ثالًثـــا: التحديـــات االقتصاديـــة يف بعـــض دول 
الربيع العربي:

1- تونس:

يشير جدول )8( إلى التحديات االقتصادية التي تواجه 

تون���س، وتتركز في انخفاض مع���دل منو الناجت احمللي 
اإلجمالي ليصل إلى -2.5% في عام ))20م، وما اقترن 
به من ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 6.4%. ويساعد 
في تفس���ير ذلك ما واجهت���ه العديد م���ن القطاعات 
االقتصادية وبصفة خاصة قطاع السياحة، والذي ميثل 
املصدر األس���اس للنمو في االقتصاد التونس���ي؛ حيث 
انعكس ذلك في ارتفاع نسبة العجز في احلساب اجلاري 
من -2.8% في عام 2009م إلى -8.9% في عام ))20م.
)املصدر: مركز البحوث والدراس���ات، الغرفة التجارية 

الصناعية بالرياض.2)20م. التقرير االقتصادي(.

2- اليمن:

تعد اليمن -طبًقا للمؤشرات الدولية- من أكثر الدول 
تأثًرا بالربيع العربي؛ حيث انخفضت نسبة االستثمارات 
إل���ى ما يقرب من 6.0% في ع���ام ))20م، هذا عالوة 
على انخفاض حجم التبادل التجاري، والذي انعكس في 
التحول من حتقيق فائ���ض في عام 0)20م إلى حتقيق 
عجز ف���ي عام ))20م ميثل نس���بة -6.)% إلى الناجت 
احمللي اإلجمالي، كما انخفض���ت اإليرادات احلكومية 
لركود النشاط االقتصادي بالبالد، انظر جدول رقم )9(.

جدول)8( 
التأثريات املختلفة للربيع العربي على االقتصاد التونسي )%(

))020)200920البيان

2.5-33.7النمو يف الناتج احمللي اإلمجالي 

3.54.46.4معدل التضخم

6-2.6-2.7-العجز يف امليزانية )كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي(

8.9-4.7-2.8-احلساب اجلاري )كنسبة من الناتج احمللي اإلمجالي(
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3- مجهورية مصر العربية:

أ- معدل النمو االقتصادي:

ال ي���زال أداء االقتصاد املصري متأث���ًرا بحالة عدم 
االس���تقرار الداخلي التي تش���هدها البالد حالًيا. فقد 
انخف���ض مع���دل النم���و احلقيقي في الن���اجت احمللي 
اإلجمالي بتكلف���ة عوامل اإلنتاج بصورة ملحوظة خالل 
النصف األول من السنة املالية ))2/20)20م ليصل إلى 
0.3% مقابل 5.6% خالل ذات الفترة من الس���نة املالية 
السابقة 0)20/))20م إال أن هذا التباطؤ شهد حتسًنا 
طفيًفا خالل الفترة أكتوبر/ ديس���مبر من السنة املالية 
احلالية، مقارنة بأداء الفترة الس���ابقة )يوليو / سبتمبر 
))2/20)20م(؛ حيث بلغ معدل النمو احلقيقي بتكلفة 
عوامل اإلنتاج 0.4% مقابل 0.3%، وبسعر السوق %0.4 

مقابل %0.2))(. 

ومن اجلدير بالذكر أن التحس���ن النسبي الذي طرأ 
على معدل النمو خالل الفترة أكتوبر/ ديس���مبر ))20م 
مقارنة بالفترة يوليو/سبتمبر ))20م، جاء أساًسا نتيجة 
ق  أن قطاع قناة الس���ويس هو القطاع الوحيد الذي حقَّ

عائده فجوة موجبة، إال أنه شهد مزيًدا من التباطؤ.

))(  وزارة المالية ـ التقرير الشهري،2012م.

ب- مساهمة االستثمار اخلاص:

لقد تراجعت نسبة مساهمة القطاع اخلاص في معدل 
النمو االقتصادي خالل الفترة من يوليو/ ديس���مبر من 
الس���نة املالية ))20/ 2)20م لتصل إلى نس���بة سالبة 
قدره���ا ).0 نقطة مئوية مقابل مس���اهمة موجبة 0,4 
نقط���ة خالل ذات الفترة من الس���نة املالية الس���ابقة، 
وذلك نتيجة النخفاض مس���اهمات قطاعات السياحة، 
والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، واالستخراجات، 
وجتارة اجلملة والتجزئة. ولقد سجلت مساهمة القطاع 
العام في معدل النمو االقتص���ادي تراجًعا أيًضا، وكان 
ذلك انعكاًس���ا النخفاض مس���اهمة قطاعات الكهرباء، 
الصناع���ات التحويلي���ة، املال، االتصاالت، والتش���ييد 

والبناء)2(.

ج- معدل البطالة:

أما بالنسبة حلجم القوى العاملة ومعدل البطالة، 
فق���د أظهرت نتائج بح���ث الق���وى العاملة الربع 
السنوية الصادرة عن اجلهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء أن حجم قوة العمل س���جل زيادة قدرها 

(2) Manal Metwaly.2011. The Egyptian Economy 
Post –January 25th: Challenges and the Way Forward , 
Working Paper Series no:42, July

جدول)9(
التأثريات املختلفة للربيع العربي على االقتصاد اليمين )%(

))020)20072008200920البيان

إجمالي االستثمارات )كنسبة من 
66.0.))3.5)5.4)7.2)الناجت احمللي اإلجمالي(

اإليرادات احلكومية )كنسبة من 
33.236.725.025.820.3الناجت احمللي اإلجمالي( 

احلساب اجلاري )كنسبة من 
5.3-4.5-0.2)-4.7-7.0-الناجت احمللي اإلجمالي(

امليزان التجاري )كنسبة من 
6.)-2.)9.)4.3).8الناجت احمللي اإلجمالي(

املصدر: مركز البحوث والدراسات، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.2)20م، التقرير االقتصادي.
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2.3% من نهاية ديسمبر 0)20م إلى نهاية ديسمبر 
))20م. ولق���د بلغ معدل البطالة 2)% للعام املالي 
))2/20)20م؛ مم���ا ميثل زيادة عن ما وصل إليه 
معدل البطالة في السنة املالية 2009/2008م قبل 

الثورة حيث بلغ معدل البطالة آنذاك %9,4))(.

د- معدل التضخم:

 لقد س���جل مع���دل التضخ���م انخفاًض���ا ملحوًظا 
خالل العام املال���ي ))2/20)20م مقارنة بالعام املالي 
2009/2008م. بل���غ مع���دل التضخ���م وفًقا ألس���عار 
املس���تهلكني )حض���ر اجلمهوري���ة( في الع���ام املالي 
))2/20)20م حوال���ي ))%، بينما كان معدل التضخم 
قبل الثورة في العام املالي 2009/2008 حوالي 6.2)%. 
وجاء هذا االنخفاض تأثًرا باس���تمرار التراجع امللحوظ 
في األسعار العاملية للغذاء، وتسجيله ملعدالت سالبة في 
الربع األول والثاني للعام املالي ))2/20)20م ليصل إلى 

-4.0% و-8.5% على التوالي)2(.

و-  أوضاع املوازنة العامة للدولة:

تتعرض املوازن���ة العامة للدولة للعديد من التحديات؛ 
منها ارتفاع عجز املوازنة عن املستوى املعدل عند صياغة 
املوازن���ة من نحو 7.8% من الناجت احمللى اإلجمالي إلى 
نحو))% حالًي���ا. باإلضافة إلى ارتف���اع صافي رصيد 
الدين احمللي املستحق على احلكومة ليصل إلى 894,6 
مليار جنيه في نهاية ديسمبر ))20م مبا نسبته 57% من 
الناجت احملل���ي اإلجمالي. وجاءت هذه الزيادة كمحصلة 
لزيادة أرصدة الس���ندات واألذون الصادرة على اخلزانة 
العامة، وتراجع املركز الدائن لصافي أرصدة حس���ابات 
احلكومة لدى اجلهاز املصرف���ي، وزيادة االقتراض من 

جهات محلية أخرى)3(. 

وأهم املشاكل التي تترتب على ذلك خدمة هذا الدين 
–التي تقدر بنس���بة 25% من مجم���وع النفقات العامة- 

))( اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بحث العمالة بالعينة، 2)20م.
)2( البنك املركزي املصري، النشرة اإلحصائية الشهرية،2)20م.

)3( وزارة املالية، مرجع سبق ذكره.

ه���ي احلد من قدرة الدولة على اإلنفاق بقدر كاٍف على 
األغراض األخرى املهمة مثل الصحة والتعليم واخلدمات 

االجتماعية.

التنافســـية  واملزايـــا  الكامنـــة  الفـــرص  رابًعـــا: 
القتصاديات دول الربيع العربي:

على الرغم من التحديات الت���ي تواجهها دول الربيع 
العرب���ي ال ميكن إغف���ال بعض الف���رص املتاحة، وما 
متلكه من مقومات تنافس���ية تضعها على طريق التقدم 

االقتصادي، ومنها:

- قدرة بش���رية تعلن عن رغبتها في املشاركة في بناء 
االقتصاد؛ حيث يبلغ عدد س���كان الدول العربية تقريًبا 

350 مليون نسمة. )4(

- بدء طريق اإلصالح السياسي.

- التأكيد على أولوية إعالء قيم الشفافية، واملساءلة، 
ومحاربة الفساد.

- مقومات جغرافية، ملا تتميز بها هذه الدول من موقع 
جغرافي متميز.

- س���وق واس���ع: باعتبارها بوابة لعدد من األسواق 
اخلارجية.

- ث���روات بترولية وتعدينية؛ حيث ميثل النفط حوالي 
57.8% من إجمالي االحتياطي العاملي للنفط. 

- إعالن العديد من الدول، فضاًل عن الواليات املتحدة 
األمريكية، ومجموعة الثماني عن تضامنها ومس���اندتها 

لدول الربيع العربي.

- أعربت تركيا في أكثر من مناسبة على لسان رئيس 
الوزراء فيها رجب طيب أردوغ���ان عن رغبتها في رفع 
مس���توى التعامل التجاري مع ال���دول العربية إلى 00) 
ملي���ار دوالر، بعدما كان تراجع قب���ل عام إلى نحو 30 
)4( أحمد الس���يد النجار، تقرير عن االجتاهات االقتصادية االستراتيجية 
))20م، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية، القاهرة، ))20م، 

ص74).
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مليون دوالر.

خامًســـا: آليات تعظيم االستفادة من اقتصاديات 
دول الربيع العربي:

- وضع خطة ورؤية شاملة لإلصالح:

تتبناها الدولة في مختل���ف القطاعات االقتصادية. 
سيس���اهم ذلك في القدرة على املس���اءلة والشفافية، 

وعدم الغموض في تنفيذ السياسات االقتصادية. 

فإذا تقاعست الدولة عن تنفيذ خططها وبرامجها التي 
وعدت بها يتم مس���اءلتها أمام الشعب، وهذا ما نسميه 
»اإلدارة الرشيدة واجليدة لش���ئون الدولة واملجتمع، أو 
احلوكمة«، بالنس���بة للش���راكة بني القطاعات الثالث 
سيس���تفيد القطاع الع���ام من خب���رة القطاع اخلاص، 
وكيفي���ة توفير املوارد املالية، ولك���ن األمر يتطلب زيادة 

قنوات االتصال بني القطاعات.

- تأسيس صندوق متويل عربي:

 تس���اهم به الدول الغنية مب���وارد ميكن ضخها في 
مش���روعات تنمية بالدول التي شهدت ثورات، وتأثرت 
اقتصاداتها، وذلك على غرار مشروع »مارشال« الذي مت 

تشييده بعد احلرب العاملية إلعادة إعمار أوروبا.

- ضرورة ضبط املوازنات العامة:

وخف���ض العج���ز وإعادة جدول���ة أولوي���ات اإلنفاق 
احلكومي على اإلنفاق االجتماع���ي واإلنفاق املنتج كي 
ال تترافق األحداث السياس���ية مع ضغ���وط اجتماعية 

معيشية.

- إعادة تنشيط الطلب احمللي عبر تشجيع املصارف 
على زيادة اإلقراض، ومن ثَم رفع حجم الس���يولة لدفع 

العجلة االقتصادية.

خاص���ة وأن القط���اع املصرفي العرب���ي يضم 430 
مؤسس���ة مصرفية، ويدير أصوالً تصل إلى 3 تريليونات 
دوالر، ويس���تند إلى قاعدة ودائ���ع تصل إلى 5.) مليار 

دوالر، ويعمل بقاعدة رأسمالية تفوق ال�300 مليار دوالر.

- رفع تنافسية مناخ االستثمار:

ال ش���ك أن املرحلة املقبلة تتطلب ضرورة اس���تكمال 
سياس���ات وخطوات اإلصالح. ومم���ا يتطلب في هذا 

الشأن:

- وضع رؤية جديدة لسياس���ات تطوير مناخ األعمال، 
ومبا ينعكس على رفع معدالت التنافس���ية ونسب النمو، 
وذلك م���ن خالل إعداد منظومة ش���املة تقّيم وتصمم 

وتنّفذ السياسات اإلصالحية املرتبطة مبناخ األعمال.

- هناك عدد من التش���ريعات املطلوبة لتشجيع البيئة 
االس���تثمارية، واستغالل الفرص االس���تثمارية املتاحة، 

ونذكر منها على سبيل املثال في مصر ما يلي:

أ- قانون الشركات املوحد.

ب- قان�ون موح�د للصناعة.

ج- قان�ون موح�د للكهرباء.

د- قان�ون التعاوني�ات اجلديد.

و- قان�ون الصل�ح الواق�ي من اإلفالس.

م - قانون التأجير التمويلي.

ي- قانون الفرانشايز.

- أن يتم إنش���اء مراكز لتسويق فرص االستثمار في 
الدول العربية؛ حيث إن بعض الدول أنشأت لديها مراكز 
متخصصة للتس���ويق الدولي لصورة الدولة، مثل جنوب 
إفريقيا والتي أنش���أت مجلس التسويق الدولي جلنوب 
إفريقي���ا (IMC)، والذي يهدف لبناء صورة وBrand جيدة 
ومعترف به���ا جلنوب إفريقيا، وينس���ق اجلهود العامة 
واخلاصة للترويج لهذه الصورة، ويعمل على إيجاد تأييد 

محلي ودولي لهذه الصورة اجلديدة.
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- ضرورة رفع إنتاجية عنصر العمل:

 من خالل برامج شاملة وطموحة للتدريب والتأهيل، 
عل���ى نحٍو يتج���اوز اجله���ود احمل���دودة املبذولة اآلن، 
ويتح���ول إلى برنامج قوم���ي ذي أولوية مطلقة على كل 
االعتبارات األخرى، تش���ارك فيه احلكومة مع القطاع 
ر له كافة الطاقات املمكنة، ويجب أن  اخلاص، وتُس���خَّ
يتزامن ذلك مع البدء في انتهاج سياسة التنمية البشرية 
ف���ي التخطيط والتوجيه لسياس���ات التعلي���م، وربطها 
بالصناعة، وكذلك حتديد الفجوة بالنس���بة للمهن غير 
املتواف���رة، والتي حتتاجها الصناعة، والعمل على تأهيل 

العاملني فيها.

- دعم وتنظيم انتقال عنصر العمل بني الدول العربية:

 م���ن خالل منهج ش���امل يرتكز على دراس���ة هيكل 
املوارد البش���رية احلالي، والتوقعات املستقبلية للطلب 
على العمالة في أس���واق العمل في أوروبا، وخاصة مع 
تقدم سكانها في الس���ن، وكذلك في أسواق العمل في 
االقتص���ادات البترولية الصاعدة؛ حت���ى ميكن توفير 
احتياج���ات هذه األس���واق؛ من خالل برام���ج التعليم، 
وتكوي���ن امله���ارات، وكذلك تفاوض احلكومات بش���أن 
حركات وشروط العمالة مع الدول املضيفة على أساس 
الهجرة املؤقتة )من 4 - سنوات( مبا يحقق مصالح كافة 

األطراف املعنية.

- إنشــاء سـوق إقليمي للغـاز الطبيعــي:

ازدادت أهمية الغاز الطبيعي بالنس���بة إلى قطاعات 

الطاقة عاملّيً���ا وإقليمّيًا، وميكن في هذا الصدد اقتراح 
ربط الش���بكة القومية املصرية غرًبا إل���ى ليبيا لتوفير 
كمي���ات من الغاز الطبيعي من مناطق إنتاجه غرب ليبيا 
مع إنش���اء خطوط أنابيب برية موازية لس���احل البحر 
املتوسط؛ بحيث يتم الربط مع الشبكة املصرية القومية 
مبنطقة ش���مال الصحراء الغربي���ة، ويوفر هذا البديل 
إمكانية الربط أيًضا عبر ليبيا وتونس مع شبكة خطوط 
أنابيب تصدير الغاز اجلزائري واملارة عبر املتوسط من 

تونس ألوروبا.

- احلاجـــة إىل اســـراتيجية قومية لتصنيع معـــدات الطاقة 
املتجددة:

 أصبح���ت الطاق���ات املتجددة توجًها عاملّيًا تس���عى 
العدي���د من دول العالم إلى تطويرها واالس���تثمار فيها 
بش���كل مكثف؛ استعداًدا لالعتماد عليها في املستقبل.. 
إن حتويل دول جنوب البحر املتوسط إلى مركز محوري 
لت���داول الطاق���ة يحّتم الدخول بقوة ف���ي هذا املجال، 

خاصة في مجال تصنيع معدات الطاقة املتجددة.

لق���د وهب الله ه���ذه الدول )مص���ر، ليبيا، اجلزائر 
وتون���س واملغرب( وفرة في مصادر الطاقة املتجددة من 
الرياح والشمس، وعلينا أن نستغل ما وهبه الله لنا منها 
دون انتظار ش���راء التكنولوجيا ومعدات محطات إنتاج 

الطاقة من اخلارج.
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معلومات إضافية

البطالة يف الوطن العربي:
تَُعد مش���كلة البطالة من املشكالت املعّقدة التي تواجه العالم العربي؛ إذ يصل عدد العاطلني عن العمل في العالم 
العربي حوالي 22 مليون عاطل من إجمالي قوى عاملة يبلغ نحو 20) مليون عامل، يضاف إليهم س���نوّيًا 3 ماليني و 
400 ألف عامل س���نوّيًا، في ضوء حقيقة مفادها أّن 60% تقريًبا من سكان البالد العربية دون سن ال� 25 سنة، وهو 
األم���ر الذي يتوّقع معه أن يصل عدد العاطلني ع���ن العمل عام 2025 إلى حوالي 80 مليون عاطل، مما يتطلّب ضخ 
نح���و 70 ملي���ار دوالر لرفع معّدالت النمو االقتصادي في الدول العربية، وذلك خللق ما ال يقل عن 5 ماليني فرصة 
عمل سنوّيًا، وميكن إدراك خطورة مشكلة البطالة بالنظر إلى اآلثار السلبية التي تخلفها تلك الظاهرة، والتي تتمّثل 

أهمها في اآلتي: 

)- إصابة الشباب باإلحباط وبأمراض نفسية عديدة تؤدي إلى مشاكل اجتماعية عديدة. 

2- ازدياد معّدالت انتشار اجلرائم وإدمان املخدرات. 

3- ضعف االنتماء للوطن، وكراهية املجتمع، وهو األمر الذي يؤدِّي إلى ممارسة العنف واإلرهاب. 

4- إهدار املوارد التي يتم استثمارها في تعليم الشباب ورعايتهم صحّيًا واجتماعّيًا. 

وميكن القول: إّن أهم أســـباب ظاهرة البطالة يف الوطن العربي تنبع بصفة خاصة من طبيعة املنطقة، وتتمّثل أهم تلك األســـباب 
يف اآلتي: 

س أعداد هائلة من  )- عدم مواكبة النظام التعليمي العربي ملتطلّبات س���وق العمل، وهو األمر الذي يؤدِّي إلى تكدُّ
خريجي اجلامعات في صفوف الباحثني عن العمل، وهو األمر الذي أّدى إلى زيادة نسبة البطالة بني حملة املؤّهالت 
الدراسية عنها في أيِّ شريحة أخرى، فعلى سبيل املثال ال تتعّدى نسبة البطالة من األميني في مصر على ).%4. 

2- تراجع نس���بة منو الناجت القوم���ي الداخلي اإلجمالي للدول العربية من 6% ع���ام 2000م إلى 5.) خالل عام 
)200م، و 3% خالل الفترة املاضية. 

3- تطبيق سياسات االنفتاح االقتصادي في العديد من الدول العربية، وما صاحبها من تطبيق لبرامج اخلصخصة، 
ى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملني.  وهو األمر الذي أدَّ

ل املخاطرة  4- عدم إقبال الش���باب على العمل املهني؛ بس���بب النظرة االجتماعية لذلك العمل، والتخوُّف من حتمُّ
في األعمال احلرة، وامليل إلى األعمال املستقرة ذات الدخل الثابت. 

هة لتنمية االقتصاد العربي، سواء على املستوى الدولي أو الداخلي؛ حيث يواجه قطاع  5- نقص االستثمارات املوجَّ
ه إلى الدول العربية، والذي ال  االستثمار في العالم العربي مش���كلتان رئيستان؛ هما: نقص االستثمار األجنبي املوجَّ
يتعّدى نس���بة )% من حجم االستثمارات األجنبية العاملية .. واملشكلة الثانية تتمّثل في هجرة رءوس األموال العربية 

إلى اخلارج، وعدم مشاركتها في حتقيق التنمية العربية. 

6- سوء التخطيط القومي الذي يؤدِّي إلى عدم اختيار املجاالت املناسبة التي يوّجه لها االستثمار القومي. 

7- ضعف قواعد البيانات العربية واملعلومات حول الباحثني عن عمل، وهو األمر الذي يُضفي غموًضا على حجم 
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سوق العمالة في الوطن العربي. 

وانطالًقا من احلقائق السابقة، وضعت الدول العربية حلوالً للتعامل مع املشكلة، سواء على املستوى الفردي أو على 
املستوى اجلماعي، متّثلت أهم تلك احللول في اآلتي: 

1- احللول الفردية:

تعمل كلُّ دولة من الدول العربية على حدة إليجاد احللول والوسائل املناسبة للتغلُّب على املشكلة؛ حيث يختلف حجم 
املشكلة من دولة إلى أخرى في الوطن العربي، وإن كانت تقّدر نسب البطالة في العالم العربي ما بني 5) و20%، فعلى 
س���بيل املثال تَُعّد فلسطني والعراق صاحبتا أكبر معّدل للبطالة في العالم العربي، حيث يصل معّدل البطالة بها إلى 
60%، وتَُعد اجلزائر صاحبة أعلى معّدل في حجم البطالة على املستوى العربي بعد العراق وفلسطني والذي يصل إلى 
20%، في حني تصل نسبة البطالة في السعودية إلى 5)%، وفي سلطنة عمان إلى 7.2)%، وفي قطر إلى 6.))%. 

ففي اجلزائر اتخذت احلكومة عّدة خطوات متّثلت في إنش���اء جلان في كلِّ والية لتمكني الشباب من فرص عمل، 
وإنشاء جهاز لإلدماج املهني للشباب عام 990)م في إطار وزارة العمل واحلماية االجتماعية، كما مت إنشاء التعاونيات 
بني الشباب والتي يقصد بها لتمويل مشاريع الشباب بواقع 30% والباقي تساهم به البنوك إليجاد فرص عمل مؤقتة 

بأجور توازي احلد األدنى املطلوب. 

وعلى املس���توى اخلليجي سعت الدول إلى حل مشكلة البطالة عن طريق إحالل العمالة الوافدة لديها، والتي يصل 
عددها إلى 8) مليون عامل .. فعلى س���بيل املثال متثِّل العمالة الوافدة في دولة اإلمارات 80% من حجم الس���كان، و 
ى إلى  72% ف���ي قطر، و 63% في الكويت، و30% في الس���عودية، و26% في كلٍّ م���ن قطر وعمان، وهو األمر الذي أدَّ
مطالب���ة رجال األعمال في تلك الدول لتش���غيل أبناء تلك الدول العاطلني ع���ن العمل بإحالل العمالة الوطنية محل 

ى إلى وضع خطط وطنية تسير كلُّ دولة وفًقا لها إلحالل تلك العمالة.  األجنبية، وهو األمر الذي أدَّ

2- احللول اجلماعية:

تعمل الدول العربية مجتمعة على إيجاد حلول لتلك املش���كلة؛ من خ���الل منظمة العمل العربية، والتي تتمّثل أهم 
أهدافها في اآلتي: 

أ- تبنِّي مشروعات تنموية لتعزيز االستثمارات واستيعاب العمالة في الوطن العربي. 

ب- حث الدول العربية على إعطاء العمالة الوطنية األولوية في التوظيف داخل كلِّ دولة ثم العمالة العربية. 

ج- تنسيق اجلهود في ميدان العمل والعمال على املستويني العربي والدولي. 

د- تقدمي املعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف اإلنتاج الثالثة في الدول األعضاء. 

ه�- السعي إلى تطوير تشريعات العمل في الدول األعضاء، والعمل على توحيدها. 

و- العمل على حتسني ظروف وشروط العمل في الدول األعضاء. 

املصدر: 
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