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واقع السياحة بقطاع غزة وآفاق تنميتيا
الفنادق كدراسة حالة

أ.د محمد إبراىيم مقداد كمية التجارة – قسـ االقتصاد والعموـ السياسية الجامعة اإلسالمية – غزة
د .وسيم اسماعيــل اليابيـل كمية التجارة – قسـ إدارة األعماؿ الجامعة اإلسالمية – غزة
أ .رمزي سمير شكشك – جامعة األقصى  -غزة
ممخص :ييدؼ ىذا البحث إلى تشخيص واقع السياحة في فنادؽ قطاع غزة و معرفة العوامؿ
المؤثرة في التنمية السياحية بفنادؽ قطاع غزة حيث بمغت مساىمة القطاع السياحي الفمسطيني

المباشر في الناتج المحمي اإلجمالي حوالي  ،%4حيث تعد ىذه المساىمة منخفضة إذا ما قورنت
عدة مناىج لموصوؿ إلى اختبار الفرضيات
بنظريتيا في الدوؿ العربية المجاورة .استخدـ البحث ّ
عالمياً ومحمياً ،والمنيج الوصفي التحميمي في عرض واقع
السياحة
ّ
كالمنيج التاريخي في دراسة تطور ّ
تـ استخداـ أسموب التحميؿ
االقتصاد السياحي في فمسطيف وخصوصاً منطقة الدراسة قطاع غزة ،كما ّ
اإلحصائي لمبيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ استبياف الستطالع آراء أصحاب ومدراء

المنشآت السياحية العاممة في قطاع غزة وتـ تحميؿ البيانات الكميَّة المتوفّرة باستخداـ برنامج التحميؿ

اإلحصائي .SPSS

وكاف مف اىـ نتائج الدراسة اف خبرة فريؽ العمؿ تؤثر في التنمية السياحية لفنادؽ قطاع غزة وتقوـ
الفنادؽ بدرجة متوسطة بتعييف الموظفيف مف خريجي الكميات السياحية والمينية المتخصصة .وىناؾ

معيقات تحوؿ دوف أف تقوـ الحكومة بدور كافي في تشجيع االستثمارات السياحية بقطاع غزة ،عمى
رأسيا المعوقات المالية والسياسية ،وكذلؾ االحتالؿ .واوصت الدراسة بضرورة أف تقوـ إدارة الفنادؽ

بإعداد برنامجاً خاصاً لبناء قدرات الكادر البشري الذي يعمؿ في المجاؿ السياحي ،لممساىمة في

تحسيف جودة الخدمات السياحية بفنادؽ قطاع غزة و تشجيع االستثمار في القطاع السياحي الفندقي
بقطاع غزة بصورة أكبر ،وذلؾ مف خالؿ اإلعفاء الضريبي أو عمؿ تخفيضات ضريبية.

The Reality Of Tourism In The Gaza Strip And The Respects
For Development
Hotels As A Case Study
Abstract: This research aims to diagnose the reality of tourism in Gaza
hotels and to identify the influential factors on the tourism development of
Gaza hotels where the Palestinian tourism sector contributed to %4 of GDP
and such contribution is limited if it is compared with its peers in the
neighboring Arab countries. This research used various research methods
including the historical and the descriptive analytical methods to explore the
tourism reality in Palestine generally and in Gaza particularly. Statistical
analysis of a questionnaire targeting the owners and the managers of tourism
facilities in Gaza was conducted using the SPSS.

أ.د .محمد مقداد وآخرون

The Study concluded the experience of the working staff does influence the
tourism development of Gaza hotels that hire qualified graduates from
tourism colleges and specialized vocational centers. On the other hand,
government faces several hindrances in encouraging the tourism investment
due to financial and political reasons and the Israeli occupation as well. The
study recommends to design a capacity building program targeting the
tourism cadre to improve the quality services of the tourism in Gaza and to
encourage the tourism investment through tax incentives and discounts.

 -1مقدمة:

يمعب القطاع السياحي دو اًر بار اًز في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدوؿ؛ وذلؾ ألنو يعد
مصد اًر ميماً مف مصادر الدخؿ بالعممة الصعبة ،وخمؽ فرص عمؿ مباشرة في القطاع السياحي
واألنشطة المختمفة وفرص غير مباشرة داخؿ القطاعات التي تمد النشاط السياحي بالسمع.

مزود لمخدمات في العالـ وتد ّؿ إحصائيات منظمة السياحة
وأصبح قطاع السياحة والسفر أكبر قطاع ّ
العالمية ،أنو وبرغـ الصدمات التي يعانييا القطاع السياحي في بعض المناطؽ في العالـ ،إال أف
نمو عدد السياح ينمو بدوف انقطاع تقريباً ) .(WTO, 2013حيث نما عدد السياح مف  25مميوف
سائح في العاـ  1950إلى 278مميوف سائح في العاـ  ،1980إلى  528مميوف سائح في العاـ

 ،1995حتى وصؿ إلى1035مميوف سائح في نياية عاـ  2012في آخر اإلحصائيات ،كما
وتتوقع أف ينمو عدد السياح سنوياً ليصؿ عاـ  2023إلى  1.8بميوف سائح).(WTO, 2013

وتعد السياحة واحدة مف أىـ مصادر الدخؿ في االقتصاد الوطني لمعديد مف الدوؿ العربية ،وتشكؿ

المعوؿ عمييا لممساىمة في رفع النمو االقتصادي ،ومف ثـ تحقيؽ التنمية
أحد أىـ القطاعات
ّ
االقتصادية واالجتماعية المنشودة ،كما تمثؿ أحد أىـ مكونات الصادرات الخدمية ذات التأثير الكبير
في ميزاف المدفوعات ،وىي مف األنشطة التي تساىـ بفعالية في زيادة الناتج المحمي اإلجمالي،

وزيادة إيرادات النقد األجنبي (سعداوي ،2010 ،ص.)6

عمى رغـ مف تمتع فمسطيف بالعديد مف المقومات السياحية الطبيعية ،إال أف نصيب فمسطيف مف

السياحة العالمية مازاؿ ضعيفاً جداً ،وىو ما يستدعي ضرورة تدعيـ السياحة ،مف منطمؽ أنيا

أصبحت صناعة ليا مقومات ميمة وأساسية متعددة تتجاوز بكثير التراث التاريخي والموارد الطبيعية

(حماد ،2003 :ص.)104
ّ
 -2مشكمة الدراسة:

بمغت مساىمة القطاع السياحي الفمسطيني المباشر في الناتج المحمي اإلجمالي حوالي  ،%4حيث
تعد ىذه المساىمة منخفضة إذا ما قورنت بنظرييا في (إسرائيؿ)  ،%6أو في الدوؿ العربية

المجاورة ،مثؿ األردف ،%20مصر  ،%13ولبناف  .%10كذلؾ تنعكس ىذه النتيجة أيضاً عمى
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مساىمة القطاع السياحي الفمسطيني المباشر في التوظيؼ اإلجمالي والتي ال تتجاوز  ،%2حيث

تعد ىذه المساىمة األكثر انخفاضاً عمى المستوى اإلقميمي ،حيث بمغت  %8في (اسرائيؿ)%19 ،

في األردف %11 ،في مصر ،وحوالي  %4في لبناف .وعمى المستوى المحمي ،تشير اإلحصاءات

إلى تدني األداء االقتصادي لمقطاع السياحي إذا ما قورف بقطاعات اقتصادية أخرى ،مثؿ القطاع
الصناعي والذي تزيد إنتاجية عمالو بحوالي  %20عف القطاع السياحي (الفالح ،2012 ،ص.)16

وبناء عمى ما تقدـ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي :ما ىي العوامل المؤثرة
ً
في التنمية السياحية بفنادق قطاع غزة ،وما ىي آفاق تطويرىا؟
أىداف الدراسة:

جاءت ىذه الدراسة لتحقق األىداف التالية:

 .1تشخيص واقع السياحة في فنادؽ قطاع غزة.
 .2التعريؼ بأىمية بدور قطاع السياحة في تحقيؽ التنمية االقتصادية في قطاع غزة.

 .3تسميط الضوء عمى الفنادؽ السياحية العاممة في قطاع غزة ،ومساىمة الحكومة في دعـ
ىذه االستثمارات.

 .4حصر المعوقات التي يعاني منيا قطاع السياحة في قطاع غزة وكيفية تجاوزىا.
 .5البحث في كيفية رفع القدرة التنافسية لمفنادؽ السياحية بقطاع غزة لمواكبة التطورات
السياحية عمى المستوى اإلقميمي والعالمي.

 .6بياف كيفية االستفادة مف تجارب الدوؿ المتطورة سياحياً والمشابية في بنيتيا السياحية لما

مقومات ،وتقديـ التوصيات المناسبة لمجيات ذات العالقة.
يمتمكو قطاع غزة مف ّ
 -3متغيرات الدراسة:
أوالً المتغير التابع :وىو "التنمية السياحية بفنادق قطاع غزة" ،ويقاس من خالل:
 .1حجـ رأس الماس المستثمر.
 .2عدد النزالء.

 .3حجـ اإليرادات.
وجميعيا متغيرات كمية يمكف قياسيا مف خالؿ االستبانة.

ثانياً المتغيرات المستقمة :وتشمل:

 .1خبرة فريؽ العمؿ .وتقاس مف خالؿ التدريب والتطوير المستمر لمعنصر البشري.
 .2التسويؽ والترويج .ويقاس بمدى إنفاؽ الفنادؽ عمى الدعاية واإلعالف.

 .3الدعـ الحكومي .ويقاس مف خالؿ مساىمة الحكومة في تشجيع االستثمار السياحي.
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 .4دور الييئة الفمسطينية لممطاعـ والفنادؽ والخدمات السياحية في تنمية السياحة .ويقاس
بالخدمات التطويرية والتدريبية والقانونية واإلدارية التي تقدميا الييئة لمفنادؽ.

 .5الواقع السياسي .ويقاس مف خالؿ أثر التغيرات السياسية عمى التنمية السياحية.

 -4منيجية الدراسة وطرق جمع المعمومات:

عدة مناىج لموصوؿ إلى إثبات الفرضيات كالمنيج التاريخي في دراسة تطور
تستخدـ ىذه الدراسة ّ
عالمياً ومحمياً ،والمنيج الوصفي التحميمي في عرض واقع االقتصاد السياحي في فمسطيف
السياحة
ّ
ّ

سيتـ استخداـ
وخصوصاً منطقة الدراسة قطاع غزة مف حيث بنية العرض والطمب السياحي ،كما ّ
أسموب التحميؿ اإلحصائي لمبيانات التي سيتـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ استبياف الستطالع آراء

الميدانية) وىي التي تمثؿ
(الدراسة
أصحاب ومدراء المنشآت السياحية العاممة في قطاع غزة ّ
ّ
المصادر األولية في جمع البيانات ،وسيتـ تحميؿ البيانات الكميَّة المتوفّرة باستخداـ برنامج التحميؿ

اإلحصائي .SPSS

ويعتمد الباحثوف أيضاً في جمع البيانات عمى المصادر الثانوية المتمثمة في الكتب والمراجع
والمنشورات والمجالت العممية مع ،إمكانية استخداـ مصادر اإلنترنت.

ويتـ تطبيؽ الدراسة بأسموب الحصر الشامؿ عمى كافة أفراد مجتمع الدراسة البالغ ( )12فندقاَ يعمؿ

في المجاؿ السياحي بقطاع غزة ،ويقدـ خدمة المبيت ،وذلؾ مف خالؿ القائمة الخاصة بالفنادؽ

السياحية ،التي تـ الحصوؿ عمييا مف و ازرة السياحة واآلثار الفمسطينية ،حيث سيتـ توزيع االستبانة

عمى العامميف في اإلدارة العميا والوسطى.
 -5الدراسات السابقة:

 .1دراسة الفالح ( ،)2012بعنوان" :السياحة في األراضي الفمسطينية ،تحميل األىمية واألثر".
ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى واقع السياحة الفمسطيني مف خالؿ وصؼ أىـ المؤشرات

السياحية خالؿ السنوات السابقة ،وتقدير التأثير االقتصادي لمسياحة عمى الناتج اإلجمالي ونسب
التوظيؼ لمعديد مف القطاعات االقتصادية المحمية في الفترة ما بيف  1998إلى  .2010واتبعت

الدراسة المنيج التحميمي في تحميؿ األثر الحدي لمنشاطات السياحية ،مقاسةً بعدد ليالي المبيت
الفندقية ،عمى اإلنتاج المحمي اإلجمالي الحقيقي ،ونسب التوظيؼ في الفترة ما بيف ،1998

و . 2010وكانت عينة الدراسة مكونة مف كافة الفنادؽ العاممة في مدينة القدس ،بيت لحـ ،راـ اهلل،
وأريحا.
وأشارت النتائج إلى أف تأثر القطاع السياحي الفمسطيني بالتقمبات السياسية واألمنية ،وخصوصاً مع

اندالع االنتفاضة الثانية ،واعادة سيطرة االحتالؿ اإلسرائيمي عمى المدف الفمسطينية تباعاً .وكاف مف
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أىـ توصيات الدراسة ،تحفيز القطاع الخاص لزيادة مساىمتو في االستثمار السياحي في المرافؽ

السياحية ،واعادة تأىيؿ وترميـ العديد مف المواقع ذات الثراء السياحي باختالؼ تنوعيا.

حماد ( ،)2012بعنوان" :التطمعات السياحية في قطاع غزة -دراسة في جغرافية
 .2دراسة ّ
السياحة".
ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى إظيػػار مػػا يحتويػػو قطػػاع غ ػزة مػػف مقومػػات جغرافيػػة ،وامكانيػػات مختمفػػة يمكػػف
تنميتيا ليصبح القطاع مف المناطؽ السياحية عمى خريطة فمسطيف السياحية .واعتمدت الد ارسػة عمػى

الم ػػنيج اإلقميم ػػي ،عم ػػى اعتب ػػار أنن ػػا نتن ػػاوؿ مقوم ػػات الس ػػياحة ف ػػي إقم ػػيـ مح ػػدود ،وى ػػو قط ػػاع غػ ػزة،

باإلضافة إلى المنيج األصولي الذي ييتـ بتحميؿ الظاىرة الجغرافية وعناصرىا المختمفػة ،وصػوالً إلػى

العوامؿ المؤثرة فييا.

ولقد توصؿ الباحث إلى العديد مف النتائج كاف مف أبرزىا ،أف المقومات الجغرافيػة الطبيعيػة والبشػرية
فػػي قطػػاع غػػزة تعتبػػر عناصػػر ايجابيػػة تشػػجع عمػػى تطػػور الحركػػة السػػياحية فيػػو وازدىارىػػا ،إذا تػػوفر
االستقرار السياسي واألمني واالقتصادي.

وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ،ضرورة تفعيؿ صناعة السياحة في قطاع غزة ،والعمؿ عمى زيادة
عناصر الجذب السياحي في المنطقة ،بما يتالءـ والتوجييات السياحية الدولية في ىذا المجاؿ.

 .3دراسة مقداد ( ،)2012بعنوان "االستثمار في القطاع السياحي في فمسطين".

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى االستثمار السياحي في فمسطيف في ظؿ الوضع الفمسطيني

الراىف وىو الحصار واالنقساـ الجغرافي .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي في وظؼ
القطاع السياحي في فمسطيف بشكؿ عاـ وقطاع غزة بشكؿ خاص.

وكاف مف أىـ نتائج الدراسة أف فمسطيف تعتبر دولة جاذبة لمسياحة ولدييا كافة مقومات التنمية

السياحية غير اف اهلل تعالى ابتمى أىميا باالحتالؿ اإلسرائيمي .وكذلؾ توجد معوقات حقيقية أماـ

السياحة بأنواعيا المختمفة الداخمية والخارجية.

وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ،ضرورة تكامؿ األدوار بيف القطاع العاـ والخاص بعيداً عف التنافس
والمزاحمة ،وكذلؾ أف تقوـ الحكومة بدورىا الفاعؿ في مجاؿ التنمية السياحية بتحديد األولويات

السياحية.

حماد ( ،)2011بعنوان" :دور الجامعات الفمسطينية في التنمية السياحية".
 .4دراسة ّ
ىدفت الدراسة إلى إظيار دور الجامعات في التنمية السياحية ،وتناولت الدراسة دور أىمية اإلعالـ
واإلعالف السياحي لما لو مف أىمية كبرى في التنمية السياحية والترويج السياحي .كما واستخدمت

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.
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وكانت أىـ النتائج المتعمقة بأىمية تنمية الوعي السياحي ،أف األسر الفمسطينية غير ميتمة بتنمية

الوعي السياحي لدى أفرادىا ،والجيؿ بأىمية السياحة ،وكذلؾ قصور الدور الذي تقوـ بو وسائؿ
اإلعالـ عمى اختالفيا لتنمية الوعي السياحي لدى أفراد المجتمع الفمسطيني.

أف عمى الجامعات
وكاف مف أىـ توصيات الدراسة لتنمية دور الجامعات في نشر الوعي السياحيّ ،
الفمسطينية تخريج كوادر مؤىمة ومدربة ،وتعزيز الوعي السياحي لدى الطمبة ،والتركيز عمى المكانة
التي تتمتع بيا فمسطيف عمى الخارطة السياحية العالمية.

 .5دراسة إبراىيم ( ،)2011بعنوان" :واقع السياحة في قطاع غزة بين عوامل الجذب والنفور-
دراسة في أثر البيئة عمى السياحة".

ىدفت الدراسة إلى إظيار أثر الضغوط البيئة عمى مقومات الجذب والنفور السياحي في قطاع غزة،

واعتمدت عمى المنيج اإلقميمي ،عمى اعتبار أنيا تتناوؿ مقومات السياحة في إقميـ قطاع غزة.

وكاف مف أىـ نتائج الدراسة ،أنو مف الضروري وضع جودة البيئة الطبيعية في بؤرة االىتماـ إلى
جانب جودة الخدمات السياحية ،مما يجعؿ ذلؾ بالضرورة أسس السياحة الجديدة لكؿ مقصد
سياحي .وأشارت الدراسة أنو لتحقيؽ ذلؾ ،يجب وضع خطة تنفيذية فعالة لمسيرة العمؿ بيف السياحة
والبيئة في كؿ دوؿ العالـ ،وذلؾ بتضافر الجيود بيف أجيزة شئوف البيئة وو ازرات السياحة في كؿ

دوؿ العالـ النامي والمتقدـ.

وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ،العمؿ عمى إعادة تأىيؿ المحميات الطبيعية ،باإلضافة إلى شاطئ

البحر ،ووادي غزة ،وذلؾ مف خالؿ وقؼ تصريؼ مياه الصرؼ الصحي عبر وادي غزة إلى البحر،
باإلضافة إلى إقامة قرى سياحية مجيزة بكافة اإلمكانات والتسييالت والمقومات السياحية ،مما يعمؿ

عمى زيادة إنفاؽ الزائر ومدة إقامتو في فمسطيف ،باإلضافة إلى وضع استراتيجية شاممة لتسويؽ
قطاع غزة سياحياً في الخارج ضمف خطة شاممة لتسويؽ فمسطيف.

 .6دراسة أبو زيد ( ،)2011بعنوان" :السياحة الدينية في الضفة الغربية في فمسطين".
ىدفت الدارسة إلى معرفة السياحة بصفة عامة في الضفة الغربية ،والسياحة الدينية عمى وجو

الخصوص ،مف أجؿ التعرؼ عمى أماكف السياحة الدينية في فمسطيف ،وتأثير االحتالؿ اإلسرائيمي
عمى السياحة الدينية في الضفة الغربية ،وصوالً إلى تشخيص مشكمة ضعؼ السياحة الدينية في

فمسطيف.

أف غياب االستقرار السياسي واالقتصادي واألمني
وقد توصمت الدارسة لعدد مف النتائج كاف أىمياّ ،
في الضفة الغربية ،أثر بصورة سمبية وخطيرة عمى صناعة السياحة التي كانت قد أحرزت قفزة كبيرة
في الفترة ما بيف قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية وحتى عاـ  2000مع انطالؽ انتفاضة األقصى
24

واقع السياحة بقطاع غزة وآفاق تنميتيا

في سبتمبر عاـ  ،2000والتي أدت لتراجع ممحوظ في أعداد السياح والحركة السياحية في الضفة

الغربية.

وأوصت الدراسة بضرورة تعميـ وتدريب الكفاءات البشرية التي يحتاج إلييا القطاع السياحي ،ووضع

استراتيجية شاممة لتسويؽ فمسطيف سياحياً في مختمؼ أسواؽ السياحة الدولية ،والعمؿ عمى إقامة
شبكة مف الفنادؽ الجديدة والحديثة والخدمات المختمفة.

الدراسات العربية:

 .7دراسة اإلمامي ( ،)2013بعنوان" :التنمية السياحية في العراق وارتباطيا بالتنمية
االقتصادية".

ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى أىمية التنمية السياحية وصناعتيا ،وبياف األسس التي يقوـ عمييا

قطاع السياحة ،باإلضافة إلى بياف اآلثار السمبية واإليجابية ،والتي تتأثر فييا التنمية السياحية
بالتنمية االقتصادية والتنمية االجتماعية .واتبعت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،كوف التنمية

السياحية موضوع يتناوؿ تحميؿ السياحة في العراؽ كصناعة ذات تأثيرات ميمة عمى العديد مف
المجاالت االقتصادية ،السياسية ،الثقافية ،واالجتماعية.

وكاف مف أىـ نتائج الدراسة ،وجود طمب عالمي متزايد عمى السياحة الدينية في العراؽ ،والمتمثؿ في
زيارة العتبات المقدسة ،واستنتجت الدراسة أف الطبيعة الخالبة في كردستاف العراؽ -حاؿ تطويرىا-
يمكف أف تصبح منافسة لمقاصد السياحة الترفييية في سوريا ولبناف؛ لجذب السياح مف دوؿ الخميج

العربي.

وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ،ضرورة االىتماـ بتحسيف دخؿ المواطنيف ،لما لو مف آثار إيجابية

عمى السياحة المحمية وتشجيع رأس الماؿ األجنبي عمى االستثمار المباشر في صناعة السياحة
العراقية ،باعتبارىا وسيمة فعالة لتحقيؽ التطور وكفاءة األداء.

 .8دراسة شوباصي ( ،)2012بعنوان" :أىمية السياحة واالستثمار السياحي في االقتصاد
السوري".

ىدفت الدراسة إلى تشخيص واقع القطاع السياحي في سورية ،مف حيث بنية الطمب والعرض

السياحي ،وأىمية تحقيؽ التّوازف بينيما ،وكذلؾ تسميط الضوء عمى االستثمارات السياحية العاممة،
واالستثمارات السياحية قيد اإلنشاء ،وحصر المعوقات التي يعاني منيا قطاع السياحة في سورية
وكيفية تجاوزىا .واستخدمت الدراسة المنيج التاريخي ،وكذلؾ المنيج الوصفي التحميمي في عرض
واقع االقتصاد السياحي في سورية.
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معدالت
أف القطاع السياحي في سورية يعاني مف وجود فجوة بيف ّ
وكاف مف أىـ نتائج الدراسةّ ،
تطور ك ّؿ مف الطمب السياحي والعرض السياحي ،وكذلؾ يتّصؼ القطاع الخاص بمرونتو وخبرتو
عد االستثمار الخاص ىو االستثمار األكثر جدوى في
الكبيرة في إدارة المشاريع السياحية ،لذا ُي ّ

القطاع السياحي.

وأوصت الدراسة بضرورة وضع استراتيجية الستثمار كؿ المقومات السياحية المتوفرة في سورية،

انطالقاً مف المخزوف الطبيعي ،وصوالً إلى الثقافي والحضاري في عمؽ التاريخ ،وأف تخضع إقامة
المشاريع السياحية إلى خطة ممنيجة.

 .9دراسة عراقي ،وعطا اهلل ( ،)2007بعنوان" :التنمية السياحية المستدامة في جميورية مصر
العربية-دراسة تقويمية بالتطبيق عمى محافظة اإلسكندرية".

اىتمت الدراسة بصفة عامة بتبني مبادئ التنمية السياحية المستدامة ،وعمدت الدراسة إلى وصؼ

الوضع الراىف لمتنمية السياحية المستدامة في مصر ،وعرض دراسة حالة لمحافظة اإلسكندرية.

وقد توصمت الدراسة إلى أف مفيوـ التنمية السياحية ليس حالة ثابتة مف التوازف بيف تحقيؽ الفوائد

االقتصادية وبيف حماية البيئة ،وأظيرت أيض ًا مفيوـ أفضؿ ممارسة بيئية قد يختمؼ مف منطقة

ألخرى مف منطمؽ اختالؼ مشكالت وظروؼ التنمية في كؿ منطقة ،األمر الذي يترتب عميو

اختالؼ مفيوـ التنمية السياحية المستدامة.

كما وكاف مف أىـ توصيات الدراسة ،ضرورة استخداـ الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح ما

أمكف ،مع عدـ التضحية بالتكمفة ،وتبني اإلرشادات التي تساعد عمى ترشيد استيالؾ الطاقة في
مختمؼ أقساـ الفنادؽ والمنشآت السياحية ،إضافةً إلى محاولة االستفادة مف المخمفات الصمبة،
وكذلؾ استخداـ بدائؿ تحد مف استخداـ المواد الصمبة ،أو إعادة تدويرىا.

 .10دراسة عبد القادر ( ،)2006بعنوان" :واقع السياحة في الجزائر وآفاق تطورىا".

ىدفت الدراسة إلى إبراز المكانة االقتصادية والدور الممكف أف تمعبو في عممية التنمية ،ومحاولة
معرفة نقاط الضعؼ في السياسات السياحية في الجزائر ،مف خالؿ تقييـ أداء السياسات ،وكذلؾ

تسميط الضوء عمى المشاريع السياحية الجديدة ،ومقارنتيا بالدوؿ المجاورة ،ومعرفة األسباب الحقيقية

لتقيقر المنتج السياحي في الجزائر ،وأخي ار اقتراح حموؿ مناسبة لدفع عجمة السياحة في الجزائر.

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وىو المنيج المالئـ لتشخيص القطاع السياحي
واعطاء صورة واضحة عنو ،واستخدمت أيضاً المنيج المقارف في مقارنة السياحة الج ازئرية ببعض

التجارب الناجحة لدى بمداف أخرى.
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وتوصمت الدراسة إلى مجموعة نتائج مفادىا أف السياحة في الجزائر تعترييا مجموعة مف المعوقات،

أىميا عدـ وجود استراتيجية واضحة لتطوير القطاع السياحي ،وذلؾ لتبني الجزائر سياسة
الصناعات المصنعة ،والتي تتطمب أمواؿ كبيرة لجمب التجييزات والمعدات ،وكاف ينظر لمقطاع

السياحي بأنو قطاع ثانوي ،إضافةً إلى اىتماـ الدولة بالسياحة الخارجية عمى حساب السياحة
الداخمية ،مف أجؿ جمب العمالت الصعبة.

كما وأوصت الدراسة بأىمية إعطاء القطاع السياحية وزنو ،بحيث ال يقؿ االىتماـ بو عف باقي

القطاعات األخرى ،وتخصيص إمكانات مادية وبشرية لتطوير السياحة ،وأوصت أيض ًا بضرورة
إصدار المزيد مف التحفيزات االستثمارية واإلعفاءات الضريبية ،باإلضافة إلى إرساء الثقافة السياحية

لدى أفراد المجتمع ،واالىتماـ بالبنى التحتية وتحديثيا خصوصاً الطرؽ.

الدراسات االجنبية:

 .11دراسة  ،)2007( Hughes, Martinبعنوان:
"Revisiting Tourism Regional Economic Impact: Accounting for
Secondary, Household Employment".
عنونت الدراسة بػ "إعادة النظر باألثر االقتصادي اإلقميمي لمسياحة" ،وأجريت الدراسة عاـ 2007
بدعـ مف صندوؽ التنمية ،وىو مؤسسة مالية داعمة لمتنمية في والية بنسمفانيا األمريكية ،وتختص
في القروض لمشركات السياحية القائمة في  31محافظة ريفية في والية بنسمفانيا.

وبينت نتائج الدراسة ،أف السياحة ال تقدـ مساىمة كبيرة في االقتصاد اإلقميمي مف حيث فرص
العمؿ والدخؿ ،وأف السياحة تخدـ في المقاـ األوؿ األسر المحمية كعمؿ ثاني إضافي وتنتشر عبر

جميع مستويات الدخؿ في ىذه المناطؽ الريفية ،وتقدر الدراسة بأف  %33.6مف دخؿ األسرة مف

فئة الدخؿ  $35000إلى  $50000جاءت مف العمالة الثانوية ذات الصمة بالسياحة .ويرتفع ىذا

الرقـ إلى  %39.8مف دخؿ األسرى مف  $75000إلى  $100000مف العمؿ بالخدمات الغذائية.
وتخمص الدراسة إلى أنو عموماً قد تؤدي الخدمات السياحية إلى رفع معدالت التنمية االقتصادية في

المناطؽ الريفية.

 .12دراسة  ،)2005( Asheبعنوان:
;"Tourism investment as a tool for development and poverty reduction
")the experience in small Island Developing States (SIDS
عنونت ىذه الدراسة بػ "االستثمار السياحي كأداة لمتنمية والحد مف الفقر" ،وىدفت الدراسة إلى إظيار
أىمية قطاع السياحة في اقتصاديات الدوؿ النامية بشكؿ عاـ ،ودوؿ الدراسة بشكؿ خاص.
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وكاف مف أىـ استنتاجات الدراسة ،أف السياحة تعتبر عنصر أساسي لكؿ مف التنمية االقتصادية
والحد مف الفقر والبطالة في الدوؿ النامية ،وكذلؾ أكدت الدراسة عمى أىمية الوعي بأف السياحة ليا

دو اًر أساسياً في التنمية االقتصادية ،ويجب إنزاليا منزلتيا الصحيحة ودعميا ،كذلؾ ال بد مف
التكامؿ االقتصادي بيف القطاعات العاممة في الدولة ،وتخطيط السياحة في استراتيجيات التنمية

الوطنية الشاممة.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات كاف أىميا ،وجود قاعدة بيانات موثوقة عف السياحة
والسوؽ ،لممساعدة في تنمية السياحة والحد مف الفقر ،وكذلؾ تقديـ التدريب لصناعي السياسات

والمديريف حوؿ التنمية السياحية لصالح الفقراء ،وتخطيط البنية التحتية والتنمية التي تدعـ خطط
التنمية المؤيدة لمفقراء.

 -6األىمية االقتصادية لمسياحة في قطاع غزة:
تكمف األىمية االقتصادية لمسياحة مف حيث اإلنفاؽ السياحي ،ويشمؿ شراء السمع والخدمات

المتعمقة بالسفر واإلقامة والمواصالت وغيرىا ،وىذا اإلنفاؽ ىو بمثابة تحويؿ لألمواؿ مف طرؼ
فعاؿ عمى جميع القطاعات
لمسواح .والحركة السياحية ليا تأثير ّ
السائحيف إلى الدوؿ المستقبمة ّ
األخرى مف خالؿ ما يمي( :عبد القادر ،2006 :ص)19

أوالً  -قطاع النقل :يساىـ قطاع السياحة في تفعيؿ الحركة البرية والجوية والبحرية ،ىذا ما سيؤدي
إلى زيادة الدخؿ االقتصادي لمدولة المستقبمة لمسياحة.

ويشيد قطاع النقؿ البري في غزة اآلف تطورات جيدة ،ويجب أف يوظؼ جيداً في خدمة السياحة.

ويقتصر قطاع النقؿ في غزة حالياً عمى قطاع النقؿ البري فقط في مساحة صغيرة ال تتجاوز 365
كـ ،2وتعاني غزة وفمسطيف بشكؿ عاـ مف سياسة االحتالؿ (الصييوني) التي تمحو المكونات
االستراتيجية لفمسطيف مف موانئ ومطارات وغيرىا.

ثانياً -القطاع الصناعي (الحرفي) :يسيـ قطاع السياحة في تشغيؿ القطاع الصناعي الحرفي،
حيث المشغوالت اليدوية التي يقوـ بصناعتيا السكاف المحمييف والتي تعبر عف التراث الثقافي

والحضاري والتاريخي لمدولة .وفي قطاع غزة بشكؿ خاص ىناؾ الكثير مف الحرؼ اليدوية التي يقوـ
بصناعتيا السكاف ،فغالبية الفنادؽ العاممة بقطاع غزة لدييا زاوية لبيع المشغوالت اليدوية التراثية،

وتدر دخوالً عمى فنادؽ غزة بمتوسط  $2500لمفندؽ الواحد سنوياً ،ويمكف في حاؿ تحسف األوضاع
السياحية في قطاع غزة أف تحقؽ المشغوالت الحرفية عوائد أكبر.

ثالثاً -أثر السياحة عمى ميزان المدفوعات :يعرؼ ميزاف المدفوعات عمى أنو وىو عبارة عف تقدير
مالي لجميع المعامالت التجارية والمالية التي تتـ بيف الدولة والعالـ الخارجي خالؿ فترة زمنية معينة
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غالبا ما تكوف سنة( .)2013 :Wikipediaوتساىـ السياحة بصفتيا قطاع خدمي في رفد ميزاف
المدفوعات بالنقد األجنبي واإليرادات التي مف شأنيا مساعدة الدولة في سداد ديونيا والوفاء

بالتزاماتيا مع الدوؿ األخرى( .السكر ،1994 :ص)42

األىمية االجتماعية لمسياحة في قطاع غزة:

باإلضافة إلى أف لمسياحة دو ًار مف الناحية االقتصادية مف خالؿ مساىمتيا في الناتج المحمي
اإلجمالي ومساىمتيا في الصادرات مف السمع والخدمات ،فإف لمسياحة آثار عمى االقتصاد الوطني

مف الناحية االجتماعية مف خالؿ توفير فرص العمؿ وتحسيف المستوى المعيشي لألفراد .وتعد

السياحة مف أكبر القطاعات توليدًا لموظائؼ في مجاالت عديدة ومتنوعة ،فيي صناعة كثيفة
العمالة ،كما أف معدؿ خمؽ الوظائؼ في قطاع السياحة يعد أسرع مف المعدالت السائدة في

القطاعات األخرى بنمو  ،%1.5ويعد لمنشاط السياحي دو اًر ىاماً في خمؽ فرص التوظيؼ سواء
بشكؿ مباشر ،أو غير مباشر(.بوعمشة ،2012 :ص)151

وطبقاً لدراسات مكتب العمؿ الدولي فإف معدؿ خمؽ وظائؼ مباشرة في قطاع الفنادؽ فقد يتراوح بيف

 0.5إلى فرصة عمؿ واحدة لكؿ غرفة جديدة في فندؽ ،ويرتفع ىذا المعدؿ في الدوؿ ذات الرواتب
المنخفضة نسبياً ليصؿ إلى  1.5أو أكثر( .جامعة الدوؿ العربية ،2005 :ص)16-15

وفي فمسطيف يمكف اعتبار التشغيؿ في المجاؿ السياحي أنو يتطور عبر الزمف ،ومف جية أخرى

تعتبر ىذه األرقاـ ضعيفة مقارنة بما تممكو فمسطيف مف مقومات وامكانيات ،فقد بمغ عدد العامميف
في المؤسسات السياحية في فمسطيف (مباشر وغير مباشر)  15,108عامؿ ذكر و 882أنثى ،بينما

بمغت تعويضات العامميف الذكور  $54,345ألؼ دوالر ،وتعويضات العامميف اإلناث بمغت

 $5,410ألؼ دوالر( .موقع الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)2013 :

ويساىـ رفع القدرة التشغيمية في القطاع السياحي الفمسطيني إلى تحسف المستوى المعيشي لمسكاف

والمساىمة في تحقيؽ الرفاه االجتماعي ليـ ،ويتطمب ىذا تضافر الجيود واستراتيجيات وخطط
تنموية شامؿ لالىتماـ بالقطاع السياحي الفمسطيني حتى يتمكف مف أف يكوف قطاعاً رائداً يساىـ في

الوصوؿ إلى الدولة الفمسطينية إلى مصاؼ الدوؿ المتقدمة.

(حماد ،2011 :ص :)210-208
 -7أنماط السياحة في قطاع غزة ّ
أوالً /السياحة السياسية :ويقصد بيذا النمط مف السياحة تمؾ التي تتـ بقصد االشتراؾ في حدث ذي
أىمية فذة ،كتتويج ممكة بريطانياً مثالً الذي اجتذب األلوؼ مف الزائريف األجانب إلى لندف (الحوري،

والدباغ ،2001 :ص  .)74ويتضمف ىذا النوع مف السياحة االشتراؾ في المناسبات أو األحداث
السياسية ،حيث تتيح بيا ما يصاحبيا مف تسييالت السفر وميرجانات واحتفاالت فرصة مغرية عمى
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السياحة .وشيد قطاع غزة عشرات المناسبات السياسية التي تساعد عمى الترويج لصناعة السياحة،
سواء كانت الداخمية أو الخارجية ،ولعؿ أبرز مثاؿ عمى ذلؾ قدوـ آالؼ الصحفييف والزوار لتغطية

وصوؿ الرئيس الفمسطيني الراحؿ لمعبر رفح ،وكذلؾ تغطية األحداث السياسية التي تعيشيا فمسطيف

في االنتفاضتيف األولى والثانية والمستمرة ليومنا الحاضر.

ثانياً /السياحة االقتصادية :وىي التي تشمؿ بصفة خاصة الرحالت بمناسبة المعارض الدولية ،كما
تشمؿ السياحة المينية التي قد ال تندرج تحت نمط مف أنماط السياحة ،ومع ذلؾ يجب أف ال يغيب

عف أذىاننا أف ىذه السياحة أو السياحة بقصد إنجاز األعماؿ تنبثؽ عنيا أو تترتب عمييا حركة

سياحية ىامة .فالمناسبات والميرجانات االقتصادية ال تجتذب مشتريف فحسب ،بؿ إنيا بسبب المزايا
وتسييالت السفر التي تمنح لمراغبيف في حضورىا ،والبرامج االجتماعية التي تعد ليا تجذب أيضاً
أعدادًا كبيرة مف المتشوقيف لمشاىدتيا ،كما أف المنشآت الصناعية الكبيرة كمحطات القوة الكيربائية

والمناطؽ التي تطبؽ فييا تجارب استغالؿ زراعي أو صناعي رائدة تغري في غالب األحياف عمى
زراعتيا .وقد شيد قطاع غزة منذ قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية إقامة فعاليات سياحية لـ تحفز

النشاط السياحي بشكؿ ممحوظ لعدـ وجود الخبرة الالزمة لتنظيـ مثؿ ىذه الفعاليات ،مثؿ ميرجاف
الزىور السنوي ،وميرجاف مايوما الفني ،ومعارض الكتب ،ومعارض المنتجات الوطنية والمستوردة.

وال شؾ أف تنشيط ىذه الميرجانات يشكؿ حاف اًز لتنشيط السياحة في قطاع غزة.

ثالثاً /السياحة الدينية في غزة :يمتمؾ قطاع غزة العديد مقومات السياحة الدينية سواء بالنسبة

لممسمميف أو المسيحييف وغيرىـ مثؿ العديد مف المساجد التاريخية مثؿ المسجد العمري ،ومسجد سيد
ىاشـ ،وزاوية الشيخ أحمد البدوي ،ومسجد ابف عثماف ،ومقاـ الشيح أبو العزـ ،ومقاـ خميؿ الرحمف،

وكنيسة القديس بورفيريوس ،وغير ذلؾ الكثير مف المقومات الدينية ،فضالً عف الميرجانات الدينية
الدولية التي أقيمت ،مثؿ :الميرجانات التي تقيميا و ازرة األوقاؼ والشئوف الدينية لحفظة القرآف

الكريـ.

رابعاً /السياحة االجتماعية :وىدفيا األساسي زيارة األصدقاء والمعارؼ (مقابمة ،وذيب،2000 ،

ص  .)48وممكف تحفيز ىذا النمط مف السياحة لتشجيع آالؼ األقارب و األصدقاء والمعارؼ لزيارة
قطاع غزة ،سيما بعد تولي السمطة الفمسطينية مقاليد األمور في قطاع غزة ومعبر رفح الحدودي.

خامساً /سياحة الشباب :وىو شكؿ خاص مف السياحة يمكف فصمو عف بقية األنماط لمتركيز عمى
العناية الخاصة التي تعطى لو بسبب أىداؼ التربوية واإلعالمية .وقد شيدت السنوات الماضية
العديد مف مخيمات الشباب الدولية التي أقامتيا و ازرة الشباب والرياضة ،والتي تضمنت جمب
44

واقع السياحة بقطاع غزة وآفاق تنميتيا

المئات مف الشباب مف مختمؼ الجنسيات وأصبحت الفرصة اآلف مواتية لالىتماـ بيذا النمط

السياحي في قطاع غزة.

سادساً /السياحة الصيفية :وىي السياحة التي تعقد أثناء أشير الصيؼ ،والشمس ىنا ترتبط
بالسياحة واالستحماـ في البحر كعامؿ أساسي ،وىذا النوع مف السياحة تزاولو جماعات كبيرة .ويمكف

أف يمارس ىذا النمط مف السياحة باعثاً عمى تنشيط السياحة الداخمية ،واالىتماـ بالمظاىر العمرانية
المنتشرة عمى امتداد الساحؿ ،ووقؼ لالنتياكات واالعتداءات عمى شواطئ البحر.

سابعاً /سياحة المؤتمرات في غزة :وىي مف األنماط السياحية الحديثة في العالـ بشكؿ عاـ،
وفمسطيف بشكؿ خاص .وارتبط ىذا النوع مف السياحة بالتطور الكبير الذي شيده العالـ عمى مختمؼ

الصعد االقتصادية واالجتماعية والحضارية ،مما أدى إلى تطور كافة أشكاؿ العالقات بيف دوؿ
العالـ .ويستخدـ اصطالح مؤتمر عمى اجتماع يحضره أطراؼ متعددة لتحقيؽ غرض ما سياسي،

عممي ،فني أو ميني (بظاظو ،2009 :ص .)271وشيد قطاع غزة التئاـ العديد مف المؤتمرات
خاصة في السنوات األولى لقياـ السمطة الوطنية في مجاالت متعددة اقتصادية وسياسية وطبية
وعممية ..إلخ ،وما زالت حتى يومنا ىذا ،مما كاف لو أكبر األثر في تنشيط الحركة السياحية في
منطقة الدراسة.

ثامناً /سياحة كسر الحصار والجدار الفاصل :تعتبر سياحة كسر الحصار مف األنواع السياحية

التي اشتيرت بيا فمسطيف وخصوصاً قطاع غزة ،حيث أدى الحصار (اإلسرائيمي) الشامؿ لقطاع

غزة وعزلو جغرافيا عف العالـ الخارجي إلى تشجيع ىذا النوع مف السياحة تحدياً لمغطرسة
(اإلسرائيمية) ،حيث قامت العديد مف المؤسسات الدولية والشعبية بتنظيـ رحالت سياحية لكسر

جو مف المغامرات في مثؿ ىذا النوع مف السياحة ،كذلؾ سياحة
الحصار عف غزة ،فضالً عف وجود ّ
مقاومة جدار الفصؿ العنصري الذي أقامو االحتالؿ ليفصؿ الضفة الغربية عف فمسطيف التاريخية

المحتمة عاـ  ،1948حيث يأتي السياح المناىضيف لمعنصرية والعنجيية (اإلسرائيمية) لمشاركة أبناء
فمسطيف في تصدييـ واحتجاجاتيـ السممية إلزالة ىذا الجدار العنصري (مقداد ،2012 :ص.)5

 -8السوق السياحي الفمسطيني:

يعتبر السوؽ السياحي في قطاع غزة مف األسواؽ التي تشتكي مف قمة الفنادؽ السياحية ،ويمكف

اعتبار ىذا سوؽ "احتكار القمة" ،ويتميز ىذا السوق بالخصائص التالية:

 .1قمة المنشآت التي تممؾ حصة كبيرة مف السوؽ .إذ بمغ عدد الفنادؽ السياحية العاممة في
قطاع غزة  12فندقاً حسب بيانات و ازرة السياحة واآلثار .2013
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 .2المنافسة غير السعرية .حيث تتقارب أسعار الخدمات السياحية في غالبية الفنادؽ العاممة
بقطاع غزة في السعر ،إال أنيا تختمؼ مف حيث جودة المنتج أو الخدمة في بعض

األحياف.

 .3العوائؽ تمنع دخوؿ منتجيف جدد إلى السوؽ .إذ ىناؾ العديد مف األمور تحد مف دخوؿ
اء مف المستثمريف المحمييف أو العرب
مستثمريف جدد إلى السوؽ السياحي الفمسطيني سو ً
واألجانب .إذ إف سوء األوضاع السياسية في قطاع غزة نتيجة الحصار اإلسرائيمي أدت
إلى قياـ بعض الفنادؽ باستغالؿ أجزاء مف الفندؽ ألغراض أخرى تساعد في تعويض

خسائر الحصار المفروض عمى قطاع غزة.
 -9االستثمار السياحي في قطاع غزة:

االستثمار ىو المجاؿ الذي يسمح بخمؽ ثروة جديدة وتجديد الثروات القائمة ،وىو أحد المراحؿ

الرئيسة في الدورة االقتصادية التي تتمثؿ في اإلنتاج ،التوزيع ،االستيالؾ ،االدخار واالستثمار.

معدالت االدخار تساعد عمى ارتفاع معدالت االستثمار،
بأف ارتفاع ّ
وتؤكد الدراسات االقتصادية ّ
نمو أكبر والعكس بالعكس (زريؽ ،2001 :ص.)1
والذي يؤدي إلى معدؿ ّ
وكاف لتطور حجـ االستثمارات السياحية تأثي اًر واضحاً عمى تطور صناعة السياحة عمى المستوى

العالمي .ويتجمّى ذلؾ في الزيادة الممحوظة في تدفؽ االستثمار األجنبي عمى المستوى العالمي منذ

أف حوالي  %85كانت
العقد األخير مف القرف الماضي .وتؤ ّكد بيانات المنظمة العالمية لمسياحة ّ
استثمارات متبادلة بيف الدوؿ الرأسمالية الصناعية المتقدمة ،كالواليات المتحدة األمريكية وكندا
واالتحاد األوروبي والياباف .أما الجزء الباقي لمدوؿ النامية يتركز عمى ٍ
عدد محدود منيا ال يزيد إال
ّ
قميالً عمى عدد أصابع اليد الواحدة ).(Ashe: 2005, p68

ويظ ّؿ تطور االستثمارات السياحية متوقفاً عمى مدى تدفّؽ رؤوس األمواؿ المحمية واألجنبية
لالستثمار في القطاع السياحي ،وعمى مدى قوة عناصر الجذب السياحي ،وعمى الضمانات والحوافز
الممنوحة لممستثمريف في ىذا المجاؿ (حمارنة ،1996 :ص.)27

ويعتبر حجـ االستثمار في القطاع السياحي الفمسطيني استثمار قميؿ ،حيث يتركز االستثمار
السياحي في الفنادؽ والمطاعـ والمنتجعات السياحية المنتشرة عمى ساحؿ قطاع غزة (نصر:
 ،2008ص.)3

وبمغ حجـ االستثمار في القطاع السياحي الفندقي في قطاع غزة.$84060207كما وبمغ متوسط

اإليرادات السنوية لمفنادؽ ما يقارب ( )$327653لمفندؽ الواحد (الدراسة الميدانية لمباحثوف).
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ويرى الباحثوف أف االستثمار في القطاع السياحي الفمسطيني وخاصة في قطاع غزة يمكف أف يكوف
واعداً إذا ما توفرت لو الظروؼ السياسية المناسبة وكذلؾ االستقرار األمني المطموب ،حيث لوحظ
في فترات االستقرار األمني إنشاء فنادؽ دولية في قطاع غزة ،مثؿ فندؽ الموفنبيؾ ،الذي كاف

مخططاً إلنشائو قبؿ اتفاقية أوسمو لمتسوية مع (إسرائيؿ) إال أنو بدء إنشاءه عاـ  ،1997مف قبؿ
الشركة المالكة لمسمسمة الفنادؽ العالمية (الموفنبيؾ) ،ونظ اًر لمظروؼ السياسية في قطاع غزة
خصوصاً وبعد االنسحاب (اإلسرائيمي) مف قطاع غزة عاـ  2005تـ افتتاح الفندؽ لمعمؿ في قطاع
غزة؛ إال أف الظروؼ الفمسطينية الداخمية بعد ذلؾ التي تمت االنتخابات الرئاسية والتشريعية عاـ

 ،2006وما تبعيا مف انقساـ سياسي بيف شطري الوطف في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ووجود
خالؼ آخر عمى التصنيؼ الدولي لمفندؽ المذكور ،حيث إف سمسمة الفنادؽ الموفنبيؾ تصنؼ بػ

خمس نجوـ ،إال أنيا لـ تصنؼ كذلؾ في قطاع غزة نظ اًر لموازع الديني بتحريـ البيع أو المتاجرة
بالخمور ،وبعض العادات والتقاليد االجتماعية أجبرت إدارة السمسمة العالمية لفنادؽ الموفنبيؾ ببيع

الفندؽ الذي بمغ رأس مالو ما يقارب  37مميوف دوالر ،إلى الشركة الفمسطينية القابضة "باديكو"،
وقامت األخيرة بتأجير الفندؽ عمى حالو إلى شركة اآلركميند األسبانية ،وىي سمسمة فنادؽ عالمية
أيضاً؛ إال أنيا بعد عاـ واحد لـ تقـ بتجديد التعاقد وانسحبت ،وأبقي الفندؽ ممكاً لشركة باديكو ،وتـ
تغيير اسـ الفندؽ إلى (فندؽ المشتؿ) (المصري.)2013 :

-10

القطاع الفندقي في غزة:

يعتبر القطاع الفندقي ىو العنصر األساسي الداعـ لمسياحة ،فال سياحة بدوف قطاع فندقي .ويحتوي

قطاع غزة عمى مجموعة مف الفنادؽ السياحية والبالغ عددىا  12فندقاً سياحياً ،ونقصد بالفندؽ ىنا

الفنادؽ التي تقدـ خدمة المبيت ،إذ يوجد مجموعة مف الفنادؽ الغزية التي ال تقدـ خدمة المبيت،

حيث يبمغ عدد الغرؼ الفندقية في قطاع غزة ما يزيد عف  480غرفة ،تحتوي عمى ما يزيد عف

 780سري اًر .وتتركز جميع فنادؽ القطاع في مدينة غزة ،لما ليذه المدينة مف أىمية ،فيي المركز
التجاري لمقطاع ،وتمتد الفنادؽ عمى طوؿ الساحؿ الموازي لممدينة مف منطقة ميناء الصياديف جنوباً
حتى أرض السودانية شماؿ بحر مدينة غزة ،وفيما يمي قائمة بيذه الفنادؽ في الجدوؿ رقـ (.)1
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جدول رقم ( :)1قائمة بالفنادق العاممة في قطاع غزة (الباحثون)2013 :
اسم الفندق

م

اسم الفندق

م

.1

فندؽ المشتؿ

.7

فندؽ فمسطيف

.2

فندؽ المتحؼ

.8

فندؽ البيتش

.3

فندؽ الديرة

.9

فندؽ الروتس

.4

فندؽ القدس الدولي

.10

فندؽ الكومودور

.5

فندؽ غزة الدولي

.11

فندؽ جراند باالس

.6

فندؽ آدـ

خصائص القطاع الفندقي في محافظات غزة:
مف خالؿ الدراسة الميدانية ،تـ إضافة جزء في نياية االستبانة يتعمؽ بالبيانات الخاصة بيذه
الفنادؽ ،وتـ توجيو األسئمة فييا إلى المدير العاـ لمفندؽ أو مف ينوب عنو ،وىذه المعمومات تعتبر

إحصاءات مف شأنيا المساىمة في إعطاء تبياف حقيقية القطاع الفندقي في غزة والتي تثري في ىذا

البحث الجزء المتعمؽ بالقطاع الفندقي المحمي في غزة .والجدوؿ التالي رقـ ( )2يبيف خصائص
الفنادؽ بقطاع غزة والتي تمت جمعيا مف خالؿ الدراسة الميدانية.

جدول رقم ( :)2المتوسط الحسابي لبعض متغيرات الدراسة
المتوسط الحسابي

المتغير
عدد الغرف

42.91837

األسرة
عدد ِّ

70.04082

متوسط عدد النزالء أسبوعياخالل الثالث شيور الماضية

36.36735

عدد الكراسي

387.2222

عدد العمال الدائمين

24.65306

بمغ متوسط عدد الغرؼ الفندقية لفنادؽ قطاع غزة ( )42.9غرفة فندقية لمفندقالواحد ،وتتوافؽ ىذه
النسة مع بيانات الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،إذ بمغ متوسط الغرؼ الفندقية في قطاع غزة

( )42.5غرفة لمفندؽ الواحد .كما وتوافقت النسبة أيضاً مع عدد األسرة ،حيث بمغ متوسط عدد
األسرة لمفندؽ الواحد بقطاع غزة ( )71.9سرير لمفندؽ الواحد (الجياز المركزي لإلحصاء

الفمسطيني ،2010 :ص.)27

وقد بمغ متوسط عدد النزالء أسبوعياً خالؿ الثالث شيور الماضية لجمع البيانات أي (أغسطس،

سبتمبر ،أكتوبر  )2013ما قيمتو ( )36.4نزيؿ خالؿ الثالث شيور لمفندؽ الواحد ،وتـ إيجاد ىذه
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النسبة بجمع متوسط عدد النزالء في األسبوع الواحد وضرب القيمة في  12أسبوع (3شيور)

لمحصوؿ عمى المتوسط أعاله.

 -ىل يحتوي الفندق عمى مطعم؟

جدول رقم ( :)3ىل يحتوي الفندق عمى مطعم

ىل يحتوي الفندق عمى مطعم

التكرار

النسبة المئوية

نعـ

7

%64

ال

4

36%

المجموع

11

100.0

يبيف جدوؿ رقـ ( )3أف  %64مف الفنادؽ تحتوي عمى مطعـ بينما  36%مف الفنادؽ ال تحتوي

عمى مطعـ.

 -التصنيف السياحي لمفندق:

جدول رقم ( :)4التصنيف السياحي لمفندق

التصنيف السياحي لمفندق

التكرار

النسبة المئوية

شعبي

0

0.0

نجمة واحدة

0

0.0

نجمتيف

1

%9.09

ثالث نجوـ

2

%18.2

أربع نجوـ

2

%18.2

خمس نجوـ

1

%9.09

ال يوجد تصنيؼ

5

%45.4

المجموع

11

100.0

يبيف جدوؿ رقـ ( )4أف  %9.09مف الفنادؽ التصنيؼ السياحي لمفندؽ "نجمتيف"  ،و %18.2مف

الفنادؽ التصنيؼ السياحي لمفندؽ "ثالث نجوـ" ،و %18.2مف الفنادؽ التصنيؼ السياحي لمفندؽ

"أربع نجوـ" ،و %9.09مف الفنادؽ التصنيؼ السياحي لمفندؽ "خمس نجوـ" ،و %45.4مف الفنادؽ
"ال يوجد ليا تصنيؼ" .واجماالً ،إف التصنيؼ الحالي لمفنادؽ الفمسطينية بشكؿ عاـ ىو تصنيؼ
قديـ ،حيث تعمؿ و ازرة السياحة واآلثار عمى تصنيؼ جديد لمفنادؽ السياحية في فمسطيف بصفة
عامة تأتي نتائج في بدايات العاـ الحالي.
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 ىل يوجد في الفندق زاوية لبيع المشغوالت التراثية الفمسطينية اليدوية؟جدول رقم ( :)5بيع المشغوالت
االجابة

التكرار

النسبة المئوية

نعم

6

%54.5

ال

5

%45.5

المجموع

11

100.0

يبيف جدوؿ رقـ ( )5أف  %54.5مف الفنادؽ يوجد فييا زاوية لبيع المشغوالت التراثية الفمسطينية
اليدوية بينما  %45.5مف الفنادؽ ال يوجد فييا زاوية لبيع المشغوالت التراثية الفمسطينية اليدوية.
 -ممكية الفندق:

جدول رقم ( :)6ممكية الفندق
ممكية الفندق

التكرار

النسبة المئوية

قطاع عام

0

0.0

قطاع خاص

11

100.0

قطاع مشترك

0

0.0

المجموع

11

100.0

يتربع القطاع الخاص عمى االستثمار في المجاؿ السياحي في قطاع غزة ،وىذا يعطي فرصة جيدة
ألف تمعب االستثمارات الخاصة دو اًر ىاما في االقتصاد الفمسطيني ،حيث يوجد ىناؾ استثمارات
سياحية حكومية ومشتركة في القطاعات السياحية عالمياً واقميمياً.
 -جنسية مالك/ي الفندق:

جدول رقم ( :)7جنسية مالك/ي الفندق

جنسية مالك/ي الفندق

التكرار

النسبة المئوية

فمسطيني

11

100.0

عربي

0

0.0

أجنبي

0

0.0

متعدد الجنسيات

0

0.0

المجموع

11

100.0

يبيف جدوؿ رقـ ( )7أف جميع الفنادؽ يمتمكيا فمسطينييف ،ويدؿ ىذا عمى عزوؼ االستثمارات مف
أصؿ غير فمسطيني نتيجة عدـ االستقرار السياسي واألمني في قطاع غزة.
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 -شركة اإلدارة:

جدول رقم ( :)8شركة اإلدارة
شركة اإلدارة

التكرار

النسبة المئوية

الجية المالكة

9

%81.8

شركة إدارة خاصة

2

%18.2

المجموع

11

100.0

يبيف جدوؿ رقـ ( )8أف  %81.8مف الفنادؽ شركة اإلدارة ىي"الجية المالكة " ،و %18.2مف

الفنادؽ شركة اإلدارة ىي " شركة إدارة خاصة ".
 -نوع شركة اإلدارة الخاصة:

جدول رقم ( :)9نوع شركة اإلدارة الخاصة

شركة اإلدارة

التكرار

النسبة المئوية

شركة إدارة محمية

2

%18.8

شركة إدارة عربية

0

0.0

شركة إدارة أجنبية

0

0.0

المجموع

2

%18.8

يتضح مف البيانات في الجدوليف السابقيف أف غالبية الفنادؽ العاممة في قطاع غزة تديرىا الشركة
المالكة نفسيا ،وكذلؾ جزء قميؿ تديره شركة خاصة محمية .ويعزو الباحثوف ذلؾ إلى أف بعض

الفنادؽ قامت بتأجير الفندؽ إلدارات أخرى بسبب تريدي األوضاع السياسية في قطاع غزة .وقمة

اإليرادات.

 -يعد ترخيص الفندق السياحي –حسب تجربتكم-في فمسطين:

والجدوؿ التالي يوضح إجابات المبحوثيف حوؿ السؤاؿ أعاله بالتفصيؿ:
جدول رقم ( :)10ترخيص الفندق السياحي
التكرار

ترخيص الفندق السياحي

النسبة المئوية

أمر معقد ويستغرؽ زمف وجيد كبير

2

%9.09

أمر سيؿ جداً ويستغرؽ زمف قصير

0

0.0

7

%63

يحتاج لتعديؿ في التشريعات واألسموب

3

%27.1

المجموع

11

100.0

أمر عادي ويستغرؽ زمف منطقي
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يبيف جدوؿ رقـ ( )10أف  %9.09مف عينة الدراسة يعتقدوف بأف ترخيص الفندؽ السياحي ىو "أمر
معقد ويستغرؽ زمف وجيد كبير" ،و %63مف عينة الدراسة يعتقدوف بأف ترخيص الفندؽ السياحي
ىو "أمر عادي ويستغرؽ زمف منطقي"  ،و  %27.1مف عينة الدراسة يعتقدوف بأف ترخيص الفندؽ

السياحي "يحتاج لتعديؿ في التشريعات واألسموب".

أف ىناؾ قصور في التشريعات وتعقيد في زمف الترخيص
ويرى الباحثوف أنو ومما سبؽ نجد ّ
ليمعب دوره
السياحي ،وىذا ُيش ّكؿ أحد األسباب التي لـ تُفسح المجاؿ بعد أماـ القطاع السياحي
َ
فعمي لمقطاع السياحي -مف وجية نظر أصحاب الفنادؽ السياحية ،-والتحميؿ
كمحرٍؾ
الحقيقي
ّ
ّ
السابؽ ُيفيد بضرورة إعادة النظر بالتشريعات والق اررات الخاصة بالترخيص السياحي واألساليب التي
ألف عمميةَ الترخيص
تتّبعيا الجيات الحكومية الستكماؿ عممية الترخيص بمراحميا المختمفةّ ،
ثنائي االتجاه ،فكمما زادت المرونة والديناميكية في
حد ذاتيا دو ًار
السياحي وأسموب تنفيذىا
تمعب في ّ
ُ
ّ
الترخيص السياحي وقصرت مدة تنفيذه كمما شجع ذلؾ عمى تنشيط حركة االستثمار السياحي

والعكس بالعكس.

 ما وضع المنافسة بين الفنادق السياحية التي تعممون في إطارىا؟جدول رقم ( :)11ما ىو وضع المنافسة بين الفنادق السياحية التي تعممون في إطارىا
التكرار

النسبة المئوية

ما ىو وضع المنافسة بين الفنادق السياحية التي تعممون في إطارىا
منافسة قوية جدا

4

%36.4

منافسة عادية

3

%27.2

منافسة ضعيفة

2

%18.2

ال يوجد منافسة

2

%18.2

المجموع

11

100.0

يبيف جدوؿ رقـ ( )11أف  %36.4مف الفنادؽ تواجو "منافسة قوية جدا" ،و %27.2مف الفنادؽ
تواجو "منافسة عادية" ،و %18.2مف الفنادؽ تواجو "منافسة ضعيفة" ،و %18.2مف الفنادؽ "ال

يوجد منافسة".
-11

خسائر القطاع السياحي في قطاع غزة نتيجة الحصار اإلسرائيمي (و ازرة التخطيط:

:)2010

نتيجة لمحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة منذ عاـ ( )2010-2008فقد أصاب القطاع السياحي
شمؿ كامؿ وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر والبالغ عددىا  39شركة ومكتب عمى اإلفالس
نتيجة إغالؽ المعابر وعدـ حرية السفر ،كما أصاب الضرر أصحاب الفنادؽ السياحية والبالغ
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عددىا  11فندؽ سياحي ،وتدنت نسبة اإلشغاؿ الفندقي إلى الصفر نتيجة إغالؽ المعابر وتأثرت

المطاعـ السياحية والبالغ عددىا  35مطعـ سياحي وأصبحت جميعيا ميددة باإلغالؽ نتيجة عدـ
تغطية المصاريؼ الجارية اليومية مما أدى إلى فقداف أكثر مف  500عامؿ لعمميـ في المنشآت

السياحية.

كما أدى الحصار الخانؽ إلى ضياع فرص االستثمارات في التنمية السياحية وىروب االستثمارات

األجنبية والمحمية إلى الخارج وتوقفت السياحة الداخمية بيف الضفة الغربية وقطاع غزة وتوقؼ
السياحة الفمسطينية مف المغتربيف بالدوؿ العربية والخارج.

وقامت قوات االحتالؿ خالؿ فترة الحرب عمى غزة باستيداؼ الفنادؽ والتي تقع عمى شاطئ غزة

وبمغ عدد المنشآت السياحية المستيدفة  39منشأة ،وبمغت الخسائر المباشرة لمقطاع السياحي نتيجة

الحرب حوالي 6.7مميوف دوالر أمريكي .والجدوؿ التالي يوضح الخسائر التي تعرض ليا القطا ع
السياحي الفمسطيني في قطاع غزة لعاـ  .2010والجدوؿ رقـ ( )12يوضح خسائر قطاع السياحة

واآلثار في قطاع غزة حسب المنطقة الجغرافية.

جدول رقم ( :)12توزيع خسائر قطاع السياحة واآلثار في قطاع غزة حسب المنطقة الجغرافية (بالمميون
دوالر)

(الحصار عمى قطاع غزة وانجازات الحكومة في مواجيتو :نشرة وزارة التخطيط-غزة )2010
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حركة القوافل والوفود المساندة لكسر الحصار عن قطاع غزة (و ازرة التخطيط:)2013 :

بعد ظيور نتائج االنتخابات التشريعية في 2006التي أسفرت عف فوز حركة المقاومة اإلسالمية

حماس وتشكيميا الحكومة العاشرة ،فرض االحتالؿ اإلسرائيمي والرباعية الدولية حصا ار عمى قطاع
غزة ،وشدد االحتالؿ ىذا الحصار في حزيراف/يوليو لمعاـ  ،2007ليشمؿ ىذا الحصار إغالؽ كافة

المعابر التجارية ومعابر األفراد.

انقطع سكاف قطاع غزة عف العالـ الخارجي جراء ىذا الحصار ،كما ومنعت المواد الغذائية ،واألدوية

والمعدات الطبية ،والمحروقات الالزمة لتشغيؿ شركة الكيرباء ووسائؿ المواصالت المختمفة مف

الوصوؿ لقطاع غزة ،مما أظير معاناة واضحة لمسكاف.

إف اشتداد ىذا الحصار و بروز آثاره اإلنسانية وتنامي االحتياجات األساسية لسكاف قطاع غزة حرؾ
ضمائر الناشطيف في البمداف المختمفة سواء كانوا مؤسسات أو أفراد أو برلمانات و حتى بعض

الحكومات لمتضامف مع قطاع غزة ومساندتو لكسر الحصار .وكانت ىذه القوافؿ تتشكؿ إما بقوافؿ

برّية عف طريؽ معبر رفح الدولي ،أو بحرية عبر مياه بحر غزة ،والتي أدت إلى اعتراض (إسرائيؿ)
لمعديد مف القوافؿ البحرية واصابة وقتؿ مف فييا مف المتضامنيف األجانب كما حصؿ في مجزرة
أسطوؿ الحرية (سفينة مرمرة)* التركية.

واتخذت ىذه القوافؿ في بدايتيا شكؿ مساعدات غذائية وطبية عبر معبر رفح البري مف جيات
متضامنة عربية وأجنبية ،إلى أف أصبحت بشكؿ وفود بشرية ومتضامنيف أجانب وعرب عمى متف

ىذه القوافؿ ،وأدى وجودىـ إلى نمو الحركة السياحية.

إف أعداد الوافديف في قوافؿ كسر الحصار أثر بشكؿ إيجابي عمى تنمية الحركة السياحية بفنادؽ

قطاع غزة ،حيث شيدت الحركة السياحية في تمؾ الفترة نمواً ممحوظاً ،حيث كاف ىذا النمو يتأرجح

صعوداً وىبوطاً مع أعداد المتضامنيف األجانب والعرب في سفف كسر الحصار عمى غزة (مقابمة مع
عدد مف مدراء الفنادؽ .)2013 :واإلحصاءات التالية توضح أعداد المتضامنيف في قوافؿ كسر

الحصار عمى قطاع غزة.

*هً اعحداء عسكري قايث به انقىات اإلسرائٍهٍة وأطهقث عهٍه اسى عًهٍة نسٍى انبحر أو عًهٍة رٌاح انسًاء ،يسحهدفةً
به نشطاء سالو عهى يحن قىارب جابعة ألسطىل انحرٌة ،وقايث بقحم وجرح ين فٍها.
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فرص التنمية السياحية في قطاع غزة:

تعريف التنمية السياحية:

يعبر مصطمح التنمية السياحية عف مختمؼ الخطط والبرامج التي تيدؼ إلى تحقيؽ الزيادة المستمرة

المتوازنة في الموارد السياحية وتعميؽ وترشيد اإلنتاجية في القطاع السياحي؛ فالتخطيط العممي

لمتنمية السياحية ىو السبيؿ الوحيد لتحقيؽ التنسيؽ والتواؤـ بيف مختمؼ القطاعات وايجاد التوازف
بيف المطالب المتنافسة والمتعارضة أحياناً عمى قاعدة الموارد المحدودة وتعظيـ النتائج واآلثار
اإليجابية لمتنمية السياحية مع تخفيؼ النتائج واآلثار السمبية( .البكري ،2004 :ص)61

ىناك أنواع عديدة لمتنمية السياحية والتي يرى الباحثون أن أىميا( :البكري ،2004 :ص)67
 .1التنمية السياحية الشاممة :تنمية شاممة لمنيوض بجميع الجوانب السياحية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية والحضارية والسكانية الموجودة في البالد ،وىي التنمية المنشودة
التي تيدؼ إلييا كثير مف الدوؿ وتسعى لموصوؿ إلييا وتتطمب الكثير مف الجيد والعمؿ

واألمواؿ.

 .2التنمية السياحية المستدامة :تنمية يبدأ تنفيذىا بعد دراسة عممية كاممة ومخططة داخؿ إطار
التخطيط المتكامؿ لمتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية داخؿ الدولة ككؿ أو داخؿ أي إقميـ

مف الدولة تجتمع فيو مقومات التنمية السياحية مف عناصر جذب طبيعية وحضارية أو أييما.
(عراقي ،وآخروف ،2007 :ص)4

وتعرؼ منظمة السياحة العالمية التنمية السياحية المستدامة عمى أنيا "التنمية التي تقابؿ وتشبع
احتياجات السياح والمجتمعات المضيفة الحالية وضماف استفادة األجياؿ المستقبمية ،كما أنيا التنمية

التي تدير الموارد بأسموب يحقؽ الفوائد االقتصادية واالجتماعية والجمالية مع اإلبقاء عمى الوحدة
الثقافية واستم اررية العمميات االيكولوجية والتنوع البيولوجي ومقومات الحياة األساسية" (WTO,

).1995, P:8

والجدوؿ رقـ ( )13يوضح المقارنة بيف التنمية السياحية المستدامة ،والتنمية السياحية التقميدية.
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جدول رقم ( :)13مقارنة بين التنمية السياحية التقميدية والمستدامة
التنمية السياحية المستدامة

التنمية السياحية التقميدية
مفاىيم عامة
تنمية سريعة

تنمية تتـ عمى مراحؿ

ليس ليا حدود

ليا حدود وطاقة استيعابية معينة

قصيرة األجؿ

طويمة األجؿ

سياحة الكـ

سياحة الكيؼ

إدارة عمميات التنمية مف الخارج

إدارة عمميات التنمية عف طريؽ السكاف
المحمييف
استراتيجيات التنمية

تنمية بدوف تخطيط

تخطيط أوالً ثـ تنمية بعد ذلؾ

تخطيط جزئي لقطاعات منفصمة

تخطيط شامؿ متكامؿ

التركيز عمى إنشاء وحدات لقضاء اإلجازات

مراعاة الشروط البيئية في البناء وتخطيط

مباني حضرية تقميدية

أنماط معمارية محمية

برامج وخطط لمشروعات

برامج خطط مبنية عمى مفيوـ االستدامة

األرض

عراقي ،محمد ( ،)2003إدارة الموارد السياحية -دراسة حالة عمى ساحل البحر األحمر في مصر ،ص62

التنمية السياحية المستدامة من واقع التجارب العالمية:

أوالً -تجربة غانا (:)WTO, 1999, pp 49-51

المشكمة :عدـ وجود استراتيجية شاممة لمتنمية السياحية في غانا مناسبة لممجتمع المحمي.
مفيوم التنمية السياحية المستدامة :التخطيط لتنمية سياحية تحافظ عمى التراث البيئي والتاريخي
والثقافي في غانا.

البرامج اإلجراءات التي تم القيام بيا:

 .1إعداد خطة لمتنمية السياحية عمى المستوى القومي.
 .2إعداد برنامج عمؿ وخطة لمتمويؿ المالي لمتنمية السياحية.

 .3تحديد مشروعات التنمية السياحية ذات األولوية في التنفيذ واعداد دراسات الجدوى المختمفة
ليا.

 .4القياـ بالدراسات واألبحاث الخاصة بتدريب العامميف باألجيزة الحكومية العاممة في القطاع
السياحي وبقطاع األعماؿ السياحي.
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 .5تخصيص مبالغ نقدية وفرض رسوـ دخوؿ إلى الم ازرات السياحية لإلنفاؽ عمى برنامج
الحماية ليذه المناطؽ.

 .6التخطيط والتنمية السياحية لمباني القرف التاسع عشر ذات األىمية التاريخية.

 .7برنامج لحماية الحياة البرية عف طريؽ إنشاء منتزىات قومية بوصفيا محميات طبيعية مثؿ
منتزه كاكوـ القومي.

 .8تنمية مراكز لمصناعات الحرفية المحمية في القرى يتـ إدارتيا بواسطة القروييف.
النتائج التي ترتبت عمى ىذه التجربة:

 .1خمؽ فرص لمعمالة ومزيد مف الدخوؿ عف طريؽ فرض رسوـ دخوؿ إلى اآلثار واألماكف
المحمية وكذلؾ مف بيع التحؼ والتذكارات المحمية.

 .2قامت الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية  USAIDبمنح إعانات مالية بصفة منتظمة
لمتشجيع عمى استم اررية ىذه البرامج.

 .3خمؽ سوؽ جديد لمسياحة في غانا ممثؿ في السياحة العرقية (سياحة الحنيف
لمماضي  ،)Ancestral Tourismوذلؾ بقياـ السائحيف األمريكاف مف أصؿ أفريقي
بزيارة مراكز بيع العبيد التي تـ فييا بيع أجدادىـ الزنوج وترحيميـ إلى الواليات المتحدة

األمريكية.

الدروس المستفادة من ىذه التجربة:

ويرى الباحثوف يمكف االستفادة مف ىذه التجربة في كيفية المحافظة عمى التراث الطبيعي والتاريخي
الفمسطيني ،والمحافظة عمى المناطؽ األثرية الموجودة في فمسطيف –وقطاع غزة منطقة الدراسة،

فمثالً يمكف استقطاب السياح مف كافة مناطؽ العالـ باعتبار فمسطيف ميد الديانات السماوية الثالث،

وكذلؾ استقطاب السياح الفمسطينييف الميجريف في الخارج تماشياً مع سياحة الحنيف إلى الماضي،
حيث ىجروا مف فمسطيف بعد االحتالؿ اإلسرائيمي وىجرة عاـ 1948ـ.

ثانياً -تجربة الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا)(Biliana, Knecht: 1998, p225
المشكمة :تداخؿ النشاطات االقتصادية وعدـ االستغالؿ األمثؿ لمموارد في المنطقة.

مفيوم التنمية السياحية المستدامة :التخطيط االستراتيجي لتنمية سياحية متكاممة ألعظـ حاجز

مرجاني في العالـ.
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ما تم اتخاذه من خطوات:

 .1إعالف المنطقة محمية بحرية طبيعية متعددة االستخداـ في عاـ  ،1975وتسجيميا كتراث
عالمي في  ،1981وتصنيفيا كمنطقة ذات حساسية خاصة في عاـ  1990طبقاً لمعايير

منظمة المالحة العالمية.

 .2وضع المنطقة تحت إشراؼ ومتابعة أكبر سمطة حكومية وىي الكومنولث األسترالي.

 .3وضع خطة استراتيجية طويمة األجؿ لممنطقة لمدة  25سنة بدأت منذ عاـ  1994وسوؼ
تنتيي عاـ .2019

 .4وضع خطة قصيرة األجؿ لمدة  5سنوات بتمويؿ  100مميوف دوالر سنوياً إلدارة المنطقة.

 .5تقسيـ المنطقة إلى مناطؽ أصغر بنظاـ  Sub-Systemsلكؿ منيا استخداـ خاص بيا
مما يساعد عمى عدـ تداخؿ النشاطات مع توفير الخرائط واألدلة المناسبة.

النتائج التي ترتبت عمى ىذه التجربة:

 .1تطورت السياحة بالمنطقة مف المستوى العادي والعائمي إلى السياحة المعتمدة عمى
تكنولوجيا عالية ومستوى تسويقي رفيع.
 .2تحقيؽ دخؿ سنوي يقدر بػ  700مميوف دوالر مف الرياضات البحرية.

 .3تحقيؽ حوالي  400مميوف دوالر سنوياً مف الصيد التجاري والترفييي والتقميدي لألسماؾ.

الدروس المستفادة من ىذه التجربة:

ويرى الباحثوف أنو مف الضروري اتباع أفضؿ األساليب في إدارة المحميات الطبيعية البحرية عمى
الساحؿ ،ويمكف أيضاً تطوير نشاط الصيد عمى شاطئ بحر غزة ،إضافة إلى أىمية استخداـ
أساليب جديدة وطرح أفكار لجعؿ واد غزة محمية طبيعية ميمة لما تحتويو مف عناصر بيئية ميمة

كالطيور المياجرة بأنواعيا والكائنات األخرى التي تعيش بيا.

ثالثاً/تجربة الفمبين (:)WTO, 1993, p110

المشكمة :تموث البيئة البحرية الناتج عف األخطاء المترتبة عمى ممارسة الصيد بمختمؼ أشكالو

التجاري ومنيا السياحي.

مفيوم التنمية السياحية المستدامة :وضع قوانيف الصيد موضع التنفيذ لمحفاظ عمى الحياة البحرية،
وتحسيف معيشة العائالت التي تعتمد عمى الصيد ،وذلؾ مف خالؿ المشاركة الشعبية لممجتمع

المحمي.

اإلجراءات التي تم اتخاذىا:
 .1إنشاء اتحاد يتكوف مف  115صياد يشرفوف عمى عمميات الصيد.
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 .2إعداد برنامج لمتوعية البيئية البحرية وكيفية الحفاظ عمييا.

 .3إنشاء شعاب مرجانية صناعية في  16موقع باستخداـ إطارات العربات المستخدمة.
 .4إعادة زراعة مستنقعات المانجروؼ في  8مواقع.

 .5خمؽ مصادر رزؽ جديدة مثؿ حرفة الزراعة وجمع المحار ،ووضع ىياكؿ صخرية
لتتجمع حوليا األسماؾ وتنمو فييا الشعاب المرجانية.

النتائج التي ترتبت عمى ىذه التجربة:

مزيد مف الحماية لمبيئة البحرية وتحسيف األحواؿ المعيشية لمصياديف والسكاف المحمييف.

الدروس المستفادة من ىذه التجربة كما يراىا الباحثون:

 .1العمؿ عمى تنويع النشاطات االقتصادية في الناطؽ الساحمية وعدـ اقتصارىا عمى النشاط
السياحي فقط.

 .2تبني األساليب المختمفة لحماية المكوف األيكولوجي /البيئي في المناطؽ الساحمية بأشكالو
المختمفة مف شعاب مرجانية وغيرىا.

 .3العمؿ عمى حماية البيئة البحرية مف مياه الصرؼ الصحي التي تصب في البحر بابتكار
طرؽ أخرى إلعادة استخداـ مياه الصرؼ الصحي أو مياه األمطار المجمعة في عمميات

أخرى كالري الزراعي وغيره.

 .4إمكانية االستفادة مف التجربة كما ىي لما ليا مف أىمية كبرى تتطابؽ مع واقع قطاع غزة
وخاصة لتطوير قطاع الصيد والحفاظ عمى البيئة البحرية.

 .5المحافظة عمى البيئة الساحمية وانقاذ منطقة معسكر الشاطئ التي طغت مياه البحر عمى
ساحميا في المنطقة الممتدة مف ميناء الصياديف جنوباً إلى منطقة السودانية شماالً ،حيث
أثر بناء ميناء الصيد عمى حسر الرماؿ التي تجمبيا الرياح الشمالية الغربية التي تيب

عمى فمسطيف في المنطقة الساحمية وعمؿ عمى انحسارىا جنوب الميناء في المنطقة
المذكورة مما عمؿ عمى ارتفاع منسوب المياه وغمر الساحؿ بالمياه بشكؿ كامؿ مما منع

االستفادة نيائياً ألي نشاط ترفييي أو صيد في ىذه المنطقة.

مف تحميؿ التجارب العممية السابقة يتضح لنا أنيا جميعاً تخاطب التنمية السياحية المستدامة بمداخؿ

مختمفة ،فمنيا ما يخاطب التخطيط لمتنمية السياحية المستدامة باعتبارىا سياسة شاممة عمى نطاؽ

اإلقميـ أو الدولة ككؿ ،ومنيا ما يخاطب جزئية معينة مف التخطيط محؿ االىتماـ ،فقد تكوف
المشاركة الشعبية لممجتمع المحمي في التنمية أو المعالجة لمياه الصرؼ الصحي بالطرؽ المالئمة
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بيئياً أو التخمص مف المخمفات الصمبة أو ترشيد استيالؾ الطاقة وادارة المياه العذبة أو تخطيط
المساحات األرضية وغيرىا ف القضايا محؿ اىتماـ التنمية السياحية المستدامة.
نتائج الدراسة:
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تؤثر خبرة فريؽ العمؿ في التنمية االقتصادية لفنادؽ قطاع غزة ،حيث إنو كمما كانت
العمالة في القطاع السياحي ماىرة ومدربة ومتخصصة ،يؤدي ذلؾ إلى دعـ التنمية

السياحية.


تقوـ الفنادؽ بدرجة متوسطة بتعييف الموظفيف مف خريجي الكميات السياحية والمينية



تقوـ الحكومة بدورىا الرقابي عمى العمؿ الفندقي في قطاع غزة وفقاً لمقوانيف الموجودة.

المتخصصة.


ىناؾ معيقات تحوؿ دوف أف تقوـ الحكومة بدور كافي في تشجيع االستثمارات السياحية

بقطاع غزة ،عمى رأسيا المعوقات المالية والسياسية ،وكذلؾ االحتالؿ.



تعتبر الوظيفة التسويقية ميمة جداً وذات تأثير قوي عمى التنمية السياحية ،إذ تفتقد فنادؽ

قطاع غزة في الغالب ليذا الدور .كما وترى إدارة الفنادؽ بأف ىناؾ حاجة ممحة لمقياـ

بالتسويؽ السياحي.


ىناؾ قصور في دور الييئات والغرؼ السياحية مف حيث الكـ ،وكذلؾ مف حيث المياـ

الموكمة ليا .إذ تتمتع ىذه الييئات والغرؼ بصالحيات محدودة مف قبؿ الحكومة ،مما

يؤثر عمى مساىمتيا في تنمية وتطوير القطاع السياحي الفمسطيني.


أثّرت ممارسات (إسرائيؿ) وصعوبات التنقؿ بيف الضفة الغربية وقطاع غزة بشكؿ سمبي



كما وأثر حصار غزة لفترة طويمة عمى تآكؿ السياحة في قطاع غزة ،إذ تتأرجح السياحة

عمى حركة السياحة في قطاع غزة.

إيجاباً وسمباً مع تخفيؼ وتضييؽ الحصار عمى قطاع غزة ،حيث ساىمت وفود كسر
الحصار إلى قطاع غزة في تنشيط السياحة في فترة ما بعد حرب الفرقاف.

النتائج المتعمقة بالمعمومات عن الفنادق السياحية في قطاع غزة:


جميع الفنادؽ العاممة في قطاع غزة ىي ممكاً لمقطاع الخاص ،مما يتيح فرصة جيدة

لمساىمتيا في تنمية السياحة في حاؿ تحسنت الظروؼ السياسية واالقتصادية لسكاف

القطاع.


كما أف جميع مالكي الفنادؽ العاممة في قطاع غزة ىـ مف فمسطينيي الجنسية ،حيث

يعزؼ الكثير مف الجنسيات األخرى عمى االستثمار في القطاع السياحي في غزة نتيجة
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األوضاع السياسية واألمنية المتزعزعة بفعؿ اإلحتالؿ (اإلسرائيمي) والحصار بشكؿ

أساسي.


توجد منافسة ما بيف عادية إلى قوية جدًا بيف الفنادؽ السياحية العاممة في قطاع غزة عمى
أساس الخدمات السياحية التي تقدميا الفنادؽ.
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توصيات الدراسة:

أو ًال -توصيات لمفنادق السياحية:


ضرورة أف تقوـ إدارة الفنادؽ بإعداد برنامجاً خاصاً لبناء قدرات الكادر البشري الذي يعمؿ



أىمية أف تقوـ إدارة الفندؽ بتعييف الموظفيف لدييا مف خريجي الكميات السياحية والمينية



االىتماـ بالتسويؽ السياحي مف خالؿ عمؿ إعالنات في القنوات التمفزيونية واإلذاعات

في المجاؿ السياحي ،لممساىمة في تحسيف جودة الخدمات السياحية بفنادؽ قطاع غزة.

المتخصصة لما لو مف أىمية في تحسيف جودة الخدمات السياحية بفنادؽ قطاع غزة.
والصحؼ المحمية بشكؿ يساىـ في الترويج لمسياحة الداخمية والخارجية.
ثانياً -توصيات خاصة بالحكومة:


تشجيع االستثمار في القطاع السياحي الفندقي بقطاع غزة بصورة أكبرة ،وذلؾ مف خالؿ

اإلعفاء الضريبي أو عمؿ تخفيضات ضريبية.


تطوير البنية التحتية المناسبة والمساعدة في تنمية السياحة بقطاع غزة مف خالؿ المشاريع



وضع استراتيجية شاممة لتسويؽ قطاع غزة سياحياً في الخارج ضمف خطة شاممة لتسويؽ

البيئية خاصةً عمى ساحؿ بحر قطاع غزة.

فمسطيف ،مع التركيز عمى الجانب اإلعالمي في ىذا المضمار بشكؿ يبرز األىمية الدينية

والتاريخية والسياحية لفمسطيف عامة وقطاع غزة عمى وجو الخصوص.


ضرورة توزيع الفنادؽ السياحية بشكؿ متكافئ في محافظات قطاع غزة بتشجيع مف
الحكومة بإعطاء تراخيص مخفضة أو معفاة مف الضرائب لممستثمريف الجدد في مناطؽ

جنوب وشماؿ ووسط قطاع غزة ،حيث تتركز جميع الفنادؽ حالياً في مدينة غزة وعمى

شاطئ البحر فقط ،وأف تخضع عممية إقامة الفنادؽ السياحية إلى خطة ممنيجة.



العمؿ عمى إعادة ترميـ مطار غزة الدولي ،وانشاء ميناء بحري بمواصفات حديثة ،مف
خالؿ جيود دبموماسية وضمانات دولية تمنع االحتالؿ مف التعرض لو تحت أي ظرؼ،
لما لو مف أىمية رئيسية في تطوير حركة السياحة في قطاع غزة.
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ىناؾ فرصة واسعة لرأس الماؿ األجنبي لمولوج في ىذا المجاؿ ضمف شروط معينة تتمثؿ

في تحديد حجـ األرباح المحولة لمخارج ونسب المساىمة في رأس الماؿ ومراعاة القوانيف

الخاصة ،وىذا يتوازى مع تحسف األوضاع السياسية في قطاع غزة.


العمؿ عمى تشجيع السياحة الداخمية بصورة أكبر ،لما ليا مف أىمية في تنمية القطاع

السياحي الفندقي ،وذلؾ مف خالؿ مراعاة الطبقات االجتماعية في قطاع غزة.


أف تقوـ و ازرة التربية والتعميـ العالي بعمؿ منح دراسية لمطمبة الراغبيف في دراسة السياحة

والفندقة في الكميات المينية المتخصصة في قطاع غزة ،مثؿ :كمية مجتمع األقصى
لمدراسات المتوسطة -وىي كمية حكومية تابعة لجامعة األقصى ،وكمية مجتمع غزة
لمدراسات السياحية ،وعقد اتفاقيات مع الفنادؽ العاممة بقاع غزة بتوظيؼ النخبة مف

الخريجيف.


إدخاؿ موضوعات السياحة في فمسطيف ضمف المنياج الفمسطيني المقرر في المراحؿ
الثالث وفي بعض المباحث ذات العالقة ،حتى تسيـ في بناء جيؿ مؤمف بأىمية السياحة

في بناء دولتنا الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ.


العمؿ عمى زيادة الدراسات العممية التي تيتـ بمجاؿ السياحة في فمسطيف إللقاء الضوء

عمى أىمية ىذا القطاع ومساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي وأنو ليس قطاعاً ىامشياً إذا
أحسف استغاللو عمى أكمؿ وجو.

توصيات خاصة بالغرف والييئات السياحية:


ضرورة قياـ الييئات والغرؼ السياحية بالدور المنوط بيا مف أجؿ دعـ وتنمية السياحة
بقطاع غزة ،كما عمييا أف تقوـ بتوفير المعمومات واإلحصاءات إلدارات الفنادؽ السياحية

بقطاع غزة لما ليا مف أىمية في مساعدة اإلدارات في اتخاذ الق اررات المناسبة.

توصيات خاصة بصانعي القرار السياسي الفمسطيني:


أىمية التالحـ الوطني بيف شطري الوطف ،ألف ذلؾ يعتبر عائقاً نحف قادروف عمى تجاوزه
–بإذف اهلل  -لما لالنقساـ مف آثار سمبية عمى جميع مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية

والسياسية.


ضرورة العمؿ عمى زيادة الطمب عمى القطاع السياحي بتضافر الجيود الحكومية والييئات

المحمية لنشر الوعي السياحي لدى المواطنيف.
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