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 السياحة يف مصر بين الثقافة والترفيه 
 د. حسين دقيل

اإلجمالي % من الناتج املحلي 15للسياحة في مصر أهمية اقتصادية كبيرة؛ فهي تمثل طبقا لتقارير حكومية؛ أكثر من 

% في الناتج 11.9فقد أسهمت بنسبة  (WTTC. وحسب تقرير ملجلس السياحة والسفر العاملي )1خالل العام الحالي

مليون فرصة عمل، أي  2.5. هذا فضال عن أنها تعمل على توفير فرص عمل للشباب بنحو 20182املحلي خالل عام 

 . 3لسوق املصري % من إجمالي فرص العمل التي أتيحت في ا9.5بما يعادل 

التعرف على حقيقة هذا االنتعاش، ومدى  األمر الذي يتطلبوواقع السياحة اليوم في مصر يوحي باالنتعاش؛ 

املقترحات و نوع هذا االنتعاش من حيث كون حركة السياحة ثقافية أم ترفيهية، و تناسبه مع تاريخ وحضارة مصر، 

 مع ما تتميز به مصر من عوامل الجذب السياحي.   ضرورية إلحداث االنتعاش السياحي الذي يتناسب ال

 املحور األول: واقع السياحة يف مصر
سيكون عام السياحة في مصر؛ إال أن تقارير  2019-2018بالرغم من أن الحكومة سبق وأعلنت بأن العام املالي 

، بشأن السندات 4سمبورغدولية أشارت إلى عكس ذلك؛ فطبقا ملا جاء بملحق نشرة االكتتاب املدرجة ببورصة لوك

الدولية املقومة بعملة الدوالر الصادرة في الحادي عشر من نوفمبر؛ فإن هناك تراجعا في عدد السائحين خالل العام 

-2017ماليين سائح خالل العام املالي السابق  9.777ماليين بعد أن بلغ  8.047حيث وصل إلى  2019-2018املالي 

مليارات عن نفس الفترة. وترتب  9.4مليارات دوالر إلى  9.8اإليرادات السياحية من ؛ مما ترتب عليه انخفاض 2018

                                                             

 2019نوفمبر  16العربي الجديد، مصر: تضارب حول إيرادات السياحة في العام املالي املاض ي،  - 1

 2019يوليو  4أشهر،  9مليار دوالر في  9.4إيرادات السياحة بمصر تقفز إلى العين اإلخبارية،  - 2

 املصدر السابق - 3

خاطر ونشرة االكتتاب ببورصة لوكسمبورغ؛ هي وثيقة رسمية تشرح فيها الحكومة للمستثمرين املحتملين في السندات أوضاع االقتصاد املصري، وامل - 4

 املرتبطة باالقتصاد
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مليون ليلة خالل العام  102.5على ذلك أيضا؛ أن عدد الليالي السياحية التي أمضاها السياح في مصر تراجعت من 

 .20195-2018مليون ليلة سياحية في العام املالي  87.4، إلى 2018-2017املالي 

أن وزارة املالية اعترضت على هذه األرقام؛ وأعلنت أن حصيلة اإليرادات السياحية بمصر ارتفعت خالل العام غير 

 .%28.2مليارات دوالر خالل العام املالي السابق له، أي بمعدل نمو بلغ  9.8مليار دوالر مقارنة بـ  12.5املالي املاض ي إلى 

بورغ يتعلق بحصيلة األشهر التسعة األولى من العام املالي املاض ي، نشرة بورصة لوكسموقالت الوزارة إن ما جاء ب

 . 6وليس العام املالي كامال

هناك زيادة ملحوظة في عدد السائحين وزيادة مواردها مؤخرا؛ صحيحا؛ خاصة وأن وربما يكون تقرير وزارة املالية 

من يونيو  30وأحداث الـ  2011ثورة يناير بعد كانت قد تعرضت ألضرار كبيرة في السنوات األخيرة؛ بسبب توابع 

بين دول العالم في مجال  75، حيث أشارت تقديرات الجهات السياحية املختصة بأن مصر احتلت املركز الـ 2013

ثم بدأت تنتعش مرة أخرى بشكل متدرج؛ . 857للمركز الـ  2013، في حين تراجعت سنة 2011السياحة والسفر عام 

. وفي 8ماليين سائح 8.3مليارات دوالر بسبب ازدياد أعداد السياح إلى  7.6حوالي  2017عام حيث وصلت اإليرادات 

فإن حركة السياحة الوافدة إلى  (WTTC) وبناًء على تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العاملي 2018عام 

 . 20109%، بزيادة تعتبر هي األكبر منذ نهاية عام 16.5مصر شهدت قفزة بمعدل 

                                                             

 2019نوفمبر  16الجديد، مصر: تضارب حول إيرادات السياحة في العام املالي املاض ي، العربي  - 5

 2019نوفمبر  16%، 28الخليج الجديد، مصر تؤكد ارتفاع إيراداتها السياحية بمعدل  - 6

  2018ديسمبر  27بفضل العرب،  2018العين اإلخبارية، السياحة املصرية تودع السنوات "العجاف" في  - 7

 املصدر السابق  - 8

 2019يوليو  4أشهر،  9مليار دوالر في  9.4العين اإلخبارية، إيرادات السياحة بمصر تقفز إلى  - 9
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أشار إلى زيادة عدد السائحين القادمين لزيارة مصر من الخارج بنسبة  ي تقرير أصدره معرض سوق السفر العربي،وف

  .201810ماليين عام  9.5وصلت إلى  2017ماليين عام  8.3؛ فبعد أن كانت 2018%؛ خالل 14.5

مليارات  8.9لعافيتها؛ فارتفعت إيراداتها إلى  السياحة املصرية نقطة تحول نحو استعادة 2018ولذا فقد شكل عام 

ملي للسياحة والسفر وتوقع تقرير للمجلس العا .11ألف سائح 300مليونا و 11دوالر، بعد أن تخطى عدد السياح إلى 

 12مليون سائح. 11.7إلى نحو  2019أن يصل عدد السياح في مصر حتى نهاية 

مليون  12زيادة عدد السائحين إلى  2020-2019ودفع هذا التقدم أن تستهدف مصر في خطتها للسنة املالية الحالية 

مليون  113مليون ليلة من  127ة إلى % عن السنة السابقة، وزيادة عدد الليالي السياحي11سائح، أي بزيادة نحو 

 .13ليلة قبل عام

كما أن مصر حققت تقدما ملحوظا على مؤشر تنافسية السفر والسياحة، حيث حققت رابع أعلى نمو في األداء 

 على هذا املؤشر، بتقدمها 
ً
 من الـ  65مراكز لتحتل املرتبة الـ  9عامليا

ً
 بدال

ً
إلى  60، كما تقدمت من املركز الـ 74عامليا

 لتقرير منتدى االقتصاد العاملي للتنافسية في السفر  5الـ 
ً
في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، وذلك وفقا

 .201914والسياحة لعام 

                                                             

 2019أبريل  2مليون،  9.5املصري اليوم، تقارير دولية: انتعاش في سوق السياحة ملصر. وأعداد السائحين تقفز لـ  - 10

 2019يونية  29يونيو،  30. السياحة تسترد عافيتها بعد 2018سائح في مليون  11.3مليار دوالر و 8.9األهرام،  - 11

 2019مارس  19النهار اللبنانية، هل أوشكت مصر استعادة مجدها السياحي؟  - 12

  2019نوفمبر  18%، 75الوطن، "السياحة": متوسط إشغاالت فنادق البحر األحمر في مصر  - 13

 2019سبتمبر  29%، ٢٥٦عصره الذهبي. وأرباح شركاته املدرجة ترتفع  الوطن، القطاع السياحي يبدأ استعادة - 14
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 املحور الثاني: حركة السياحة يف مصر بين االنتعاش والضعف 
بالرغم من أن األرقام السابقة تشير إلى انتعاش حركة السياحة في مصر، إال أننا ال زلنا نراها ضعيفة ال تتناسب مع 

تتميز به مصر من مقومات السياحة الجاذبة، ولذا فسنحاول هنا ذكر أسباب حركة االنتعاش األخيرة، وأسباب 

 الضعف التي نراها.    

 أوال: حركة االنتعاش 

صر بأسباب عديدة تعمل على جذب السياحة؛ من أهمها املناخ الدافئ املمطر شتاء الحار الجاف صيفا، تتمتع م

هذا فضال عن أن مصر تمتلك الكثير من املعالم السياحية األثرية والشاطئية والصحراوية وغيرها. كما أن هناك 

 ياحة، منها: أسبابا أخرى عديدة؛ ساهمت في الفترة األخيرة في تحسن أداء قطاع الس

اتخاذ بعض الدول قراراتها باستئناف رحالتها السياحية إلى مصر كبريطانيا والسويد وأملانيا، وإن كانت بعض  -1

 الدول لم تقرر بعد كروسيا التي تمثل أعلى نسبة سياحة وافدة إلى مصر.

سياحية في مختلف الترويج السياحي املنظم، فقد شاركت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والغرف ال -2

. وعلى مدار العامين املاضيين 15املعارض الدولية وتنظيم حمالت ترويجية ملصر في مختلف األسواق السياحية

وضعت الحكومة خطة ترويج انعكست على تصنيفها في منتدى االقتصاد العاملي للتنافسية في السياحة والسفر 

 .2019لعام 

يم مصر لكأس األمم األفريقية مؤخرا، واستضافة املؤتمرات الدولية وجود األنشطة الدولية بمصر، ومنها تنظ -3

والترويج اإلعالمي لها. وإن كانت معظم هذه املؤتمرات ال تقام إال في شرم الشيخ، لكن ترويج السياحة من خالل 

 املؤتمرات ال بد وأن يكون به تنوع جغرافي. 

السياحة الوافدة، بسبب انخفاض قيمة العملة فادت تحرير سعر الصرف وتأثيره على قطاع السياحة؛ فقد است -4

املحلية الذي أعطى قوة شرائية عالية لعمالت كثيرة حفزت السائحين للسفر إلى مصر، رغم أن البعض اعتبر 

التعويم له تأثير سلبي على السياحة؛ وخاصة أن سعر الدوالر تسبب في مضاعفة القروض التي يحصل عليها 

 أن معظم هؤالء املستثمرين حصلوا على قروض بالدوالر عندما كان منخفضا.  مستثمرو السياحة خاصة

                                                             

 املصدر السابق - 15
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 ثانيا: أسباب الضعف: 

لكن وبالرغم من هذه الزيادة امللحوظة في عدد السائحين القادمين إلى مصر؛ إال أنها لم تصل بعد إلى الحد األدنى 

 الذي يجب أن تكون عليه؛ وهذا يرجع لعدة أسباب؛ من أهمها:  

تزايد الهجمات اإلرهابية التي تقع بين الحين واآلخر سواء في سيناء أو غيرها من املحافظات املصرية، والتي لم  -1

 تتوقف حتى اللحظة لألسف الشديد.

 31وصول العمليات اإلرهابية إلى السائحين أنفسهم، كحادث إسقاط الطائرة الروسية؛ الذي وقع في صباح يوم  -2

 224وأدى إلى مصرع جميع الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متنها، والبالغ عددهم  ، فوق سيناء،2015أكتوبر 

شخصا، وهذا الحادث كان له تأثير كبير على قطاع السياحة، وخاصة أن عدد السياح الروس إلى مصر بلغ في عام 

 .16مليون سائح 2.3وقبل حادث تفجير الطائرة  2015

، عندما استهدفت عبوة ناسفة أتوبيسا سياحيا بمنطقة املريوطية كان يقل 2018وأيضا ما حدث في نهاية عام  -3

 أثر ذلك أيضا سلبيا على السياحة. .17 آخرين 10سائحا، ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة  14

ذا الحديث اليومي في اإلعالم الرسمي املصري بأننا نحارب اإلرهاب، سواء اإلعالم املقروء أو املسموع أو املرئي، وه -4

 يضر بال شك على إقبال السائحين الذين ينشدون األمن واألمان. 

فرض حالة الطوارئ بمصر منذ سنوات مما يعطي صورة سلبية عن الحالة األمنية، مما يجعل الشركات  -5

السياحية والسياح ينتابهم الشك؛ فينأون بأنفسهم عن املخاطر التي قد يتعرضون لها، ويستبدلون زيارة مصر 

 ى وهذا يحدث كثيرا لألسف.   بدول أخر 

ضعف االستعدادات للسياحة بشكل عام سواء الثقافية منها أو الترفيهية؛ وقد ذكر حسام الشاعر، رئيس غرفة  -6

% من الفنادق املصرية تحتاج للتطوير لتتمكن من استقبال السياح. وتقديم 20شركات السياحة والسفر، أن 

 .18خدمات بجودة عالية

                                                             

 2019نوفمبر  2العين اإلخبارية، رفع قيود السفر إلى مصر. انفراجة كبرى لقطاع السياحة،  - 16

 2018ديسمبر  28دفت أتوبيسا سياحيا بالهرم، في انفجار عبوة ناسفة استه 10األهرام، بيان لوزارة الداخلية: مصرع سائحين اثنين وإصابة  - 17

  2019نوفمبر  18مليون يور،  14تتجاوز « توماس كوك مصر»الشروق، رئيس غرفة السياحة: مديونيات  - 18
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 في مصر بين الثقافية والترفيهية ثالثا: السياحة 

السياحة الثقافية؛ هي تلك السياحة التي يكون الباعث إليها زيارة املعالم األثرية والتاريخية. والسياحة الثقافية من 

أهم وأقدم أنواع السياحة في مصر؛ فمصر بها العديد من اآلثار التي تعود لكل الحضارات التي مرت بها من فرعونية 

ورومانية وغيرها. وقد نشأت السياحة الثقافية في مصر بعد أن تم التوصل إلى فك رموز حجر رشيد  ويونانية

ومعرفة الكتابة الهيروغليفية؛ فقد استقبلت مصر على إثر ذلك بعثات اآلثار العلمية والرحالة األجانب؛ وصدرت 

سياح ينجذبون إلى مصر من كل بقاع األرض مئات الكتب التي تتحدث عن اآلثار املصرية باللغات املختلفة، فبدأ ال

 ملشاهدة آثارها. 

أما السياحة الترفيهية؛ فهي التي تتم بغرض الترفيه واالستمتاع والحصول على الراحة وممارسة العديد من األنشطة 

لوافدة إلى % من حجم السياحة ا76الترفيهية واالستجمام؛ وهي أكثر أنواع السياحة انتشاًرا؛ وتبلغ نسبتها أكثر من 

مصر، وتتمركز في شرم الشيخ والغردقة وغيرهما من املناطق الترفيهية؛ كمناطق الغوص؛ فمثال وطبقا ملا ذكره 

الذي يضم قائمة بمواقع الغوص الشهيرة؛ فإن شرم الشيخ تعد موقًعا شهيًرا بفضل  19Scubatravel.co.ukموقع 

بوضع البحر  Thistlegorm كما قام موقع السفينة الغارقةوجود مواقع الغوص املرغوبة للغاية لدى السائحين. 

وقال عبد الفتاح العاص ي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق  .20األحمر املصرى باعتباره رابع أشهر موقع فى العالم

% وهي املنطقة التي تزيد طاقتها 75بوزارة السياحة، إن متوسط إشغاالت الفنادق في منطقة البحر األحمر بلغ 

 .21ألف غرفة 65لفندقية عن ا

؛ فإن حجم اإلنفاق في القطاع الترفيهي وصل 2019كما أنه وطبقا لتقرير أصدره معرض سوق السفر العربي لعام 

مليار دوالر  1.93مليار دوالر على التوالي، في حين بلغ إجمالي اإلنفاق في قطاع األعمال  16.67مليار دوالر و 13.79إلى 

                                                             

 .1941، موقع الغوص، على اسم سفينة شحن بريطانية تحمل االسم نفسه غرقت بعد هجوم جوى فى عام Thistlegormسمى موقع  - 19

 2019نوفمبر  16السابع، موقع عاملي: شرم الشيخ ستعود لخريطة السياحة سريعا بسبب الغطس،  اليوم - 20

  2019نوفمبر  18%، 75الوطن، "السياحة": متوسط إشغاالت فنادق البحر األحمر في مصر  - 21
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٪ من إجمالي اإلنفاق 87شكلت ما نسبته  2018خالل الفترة ذاتها، وأن إيرادات قطاع الترفيه عام مليار دوالر  2.36و

 .22في القطاع السياحي

ونرى ذلك واضحا بشكل كبير؛ فالسياحة الروسية في معظمها ترفيهية؛ والسياحة البريطانية سياحة ترفيهية كذلك؛ 

ا، يعتبرون أن املناطق الشاطئية وجهة سياحية شعبية، للسياح دوأيرلنحتى أن مسؤولي السياحة باململكة املتحدة 

% من السياح اإليطاليين الوافدين ملصر 42وبالنسبة للسياحة اإليطالية؛ فيفضل  .23القادمين من بالدهم

 . 24% السياحة الترفيهية28السياحة الثقافية، في حين يفضل 

م األسواق املصدرة للحركة السياحية الوافدة ملصر وطبقا ملصادر رسمية أيضا؛ فإن السوق األملاني من أه

. كما أنه وطبقا 2018ألف سائح عام  700خصوصا بالغردقة ومرس ى علم، وقد بلغ عدد السياح األملان مليون و

، والسفارة األملانية بمصر فإن أملانيا تعد من أكبر الدول 2018إلحصائيات منظمة السياحة العاملية عن العام 

 .25سياحة على مستوى العالم، وأن مصر من بين الوجهات السياحية العشر األولى املحببة لألملاناملصدرة لل

كما أن السياحة العربية ازدادت أيضا؛ وهي سياسة ترفيهية في معظمها؛ فوفقا لتصريحات الدكتورة رانيا املشاط 

 2014% بين عام 57قد زادت بنسبة وزيرة السياحة؛ فقد سجلت السياحة العربية الوافدة إلى مصر رقما مهما ف

  .26بمتوسط حوالي مليون سائح عربي 2018و

                                                             

 2019أبريل  2مليون،  9.5املصري اليوم، تقارير دولية: انتعاش في سوق السياحة ملصر. وأعداد السائحين تقفز لـ - 22

 2019نوفمبر  17صدى البلد، شركات ومطارات بريطانية تعلن عن مفاجأة للسياحة في مصر،  - 23

 2019نوفمبر  2العين اإلخبارية، رفع قيود السفر إلى مصر. انفراجة كبرى لقطاع السياحة،  - 24

  2019نوفمبر  18من السياحة األملانية. وخبراء: عاشقون لشواطئنا، « نصيب األسد»أخبار اليوم، مصر تحصد  - 25

  2018ديسمبر  27بفضل العرب،  2018العين اإلخبارية، السياحة املصرية تودع السنوات "العجاف" في  - 26
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 املحور الرابع: مقترحات إلنعاش حركة السياحة يف مصر 
يجب علينا ونحن نملك من مقومات السياحة ما لم تملكه غيرنا من الدول؛ أن نسعى نحو تطويرها بشكل يليق 

بعض املقترحات التي من املمكن القيام بها من أجل تنشيط وإنعاش  بتاريخ مصر وحضارتها. ولذا فإننا نقدم هنا

 حركة السياحة، وهي كالتالي: 

االهتمام بالسياحة التثقيفية بشكل أكبر وخاصة أن لدينا أهم مزارات سياحية أثرية معمارية على مستوى  -1

 رية. العالم، كاألهرامات ومعابد األقصر وأسوان، وغيرها من املناطق واملتاحف األث

كما يجب االهتمام أيضا بشكل أفضل بالسياحة الترفيهية؛ فمصر بها العديد من األماكن الترفيهية، كشواطئ  -2

البحر األحمر واملتوسط وشرم الشيخ ومدينة دهب ونويبع وطابا والغردقة وغيرها، وهي أماكن يجب تطويرها بشكل 

 ى.أفضل الستقبال السياحة، وأيضا العمل على فتح مناطق أخر 

التوسع في فتح مجاالت أخرى للسياحة، كالسياحة الدينية؛ فمصر تحتوي على الكثير من اآلثار الدينية التي  -3

م 
ّ
تنتمي للديانات الثالث اليهودية واملسيحية واإلسالمية والتي تتمثل فى املساجد والكنائس واألديرة. كما أن بمصر كل

بمصر كانت تخرج قافلة كسوة الكعبة، وكلها وغيرها مزارات هللا موس ى، وبمصر مرت رحلة العائلة املقدسة، و 

 بإمكاننا أن نجذب إليها املاليين من السائحين من كل الديانات.  

االهتمام بالسياحة الرياضية؛ والتي تتمثل في تسلق الجبال واملرتفعات وممارسة الغوص؛ وركوب الدرجات  -4

 رها من األنشطة الرياضية التي تمتلك مصر مقوماتها.والجري وركوب األمواج والتزلج على األمواج؛ وغي

يجب التوسع في سياحة املؤتمرات؛ فمصر تمتلك املقومات التي تؤهلها الستضافة وتنظيم مؤتمرات في شتى  -5

املجاالت؛ لكن ال زال التحرك في هذا املجال ضعيفا. هذا فضال عن ضرورة انتشار املناطق الجغرافيا لتلك املؤتمرات 

فليس من املعقول أن تتوقف تلك املؤتمرات عند شرم الشيخ فقط، بل يجب أن تقام بالقرب من املناطق بمصر، 

 األثرية كالجيزة واألقصر وأسوان.

ضرورة االهتمام بالسياحة العالجية؛ وخاصة أن عددا من السياح يقصدون مصر بهدف العالج، وخاصة إلى   -6

الكبريتية، والتي تتميز بجوها الخالي من الرطوبة، وتربتها الصالحة لعالج املناطق التي تحتوي على املياه املعدنية و 

 العديد من األمراض، كالواحات بمحافظة الوادي الجديد ومناطق من سيناء، والعين السخنة وسفاجا وغيرها.

تعزيز ورة فتح أبواب االستثمار في مجال السياحة بشكل أكبر وتيسير اإلجراءات على املستثمرين الجادين. وضر  -7

 االستثمار في البنية التحتية لقطاع السياحة.

التنشيط والترويج للسياحة من خالل االهتمام باآلثار واملتاحف وفتح املعارض الخارجية، وعمل مؤتمرات  -8

 صحفية عاملية موسعة عند اكتشاف أي آثار جديدة. 
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ومن خاللها يتم تقدم كل الخدمات لغات،  من املمكن إنشاء قناة أو قنوات خاصة باآلثار والسياحة، تبث بعدة  -9

التي يستطيع من خاللها السائح التعرف على مصر وقضاء كل ما يحتاجه، وكذلك بإمكانها أن تبث نشرات إخبارية 

 ر، أو من هو خارجها.تتضمن الجوانب السياحية واألثرية املختلفة التي تجذب السائح؛ سواء املوجود على أرض مص

ظومة املرتبطة باملناطق واملتاحف األثرية من خالل االهتمام بجمال تلك األماكن ونظافتها، ضرورة تحسين املن -10

والعمل على تحسين التعامل مع السائح بالشكل الالئق بمصر من خالل تثقيف العاملين بالبازارات والفنادق 

 واملراكب السياحية وغيرها بآلية التعامل املناسب مع السياح.  

د األمثل للتعامل الراقي مع السائح منذ نزوله من سلم الطائرة قادما إلى مصر وحتى صعوده ضرورة االستعدا -11

 .(27) ليها مرة أخرى مغادرا إلى وطنهإ

                                                             

 د املصري للدراسات.( اآلراء الواردة تعبر عن أصحابها وال تعبر بالضرورة عن املعه27)
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