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 الملخص:

 األنشطة مستوى  على السياسي واالمني االضطراب آثار الورقة هذه تناقش
 ةالورق تبحث هذه إذ .بدول البحر االبيض المتوسط السياحية النامية البلدان في السياحية

 يثح بعض البلدان السياحية من على وآثاره عدم االستقرار السياسي واألمني طبيعة في
 الحكومات دودر  فحص من خالل ،الوافدين اليها في السياح العدد والتنوع على المترتبة اآلثار

 المتوفرة يةالبحث الدولي باإلضافة الى مقارنتها ببعض الدراسات والمجتمع اإلعالم ووسائل
 ثرحجم ومدة األ لمعرفة السياحي الطلب على السياسي واالمني االستقرار معد آثار حول

من بعده المادي والزمني على االنشطة السياحة بهذه الدول التي تعتمد في ايراداتها  المحتمل
 استقرار عدم من الدول السياحية التي عرفت حالة ومصر وتمثل تونس. على السياحة
 في التغيراتو  الوافدين وعدد في التنوع القائمة بالتغييراتوعالقتهما  شديد سياسي وامني

 . السياحة حجم ونوع االنشطة
ي واألمني، السياس االستقرار عدم السياحة، االستثمار السياحي،التنمية : المفتاحية كلماتال

  االعالمية.الصورة 
Abstract:   

The paper examine the impacts of political and security instability on 

the level of tourism activities in developing countries. And explores 

the nature of the political and security instability and their impact on 

the developing countries such as Tunisia and Egypt in terms of the 

effects on the number and kind of tourists. By examined The 

responses of the governments, the media and the international 

communities and compared by the Research themes which emerge 
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from available studies include impacts of political and security 

instability on tourist demand.  Egypt and Tunisia lived a events of 

political and security instability such Many cases of terrorist attacks 

and their relationship to changes in kinds and numbers of tourists and 

changes of the tourism activities types. 

  Keywords: Tourism development, tourism investment, Political 

Instability, Media Image.  

 مقدمة:
 حيوي  كقطاع السياحة برزت العالم أنحاء جميع وفي الواحد والعشرين، القرن  في

 ألجنبيا النقد عائدات العمل، وفرص الدخل في المكاسب حيث من كبير تنموي  تأثير لها
 ليها، فالعديدع تنطوي  التي التحتية البنى وانتشار للسكان االصليين قطاع النشاطات ونمو
افة باإلض السياحة، تجعل من أولوياتها توسيع ومضاعفة االنشطة الدول وحكوماتها من

 .لشريكةا البلدان اإلقليمية مع الحوار السياحي في المشاركة خالل من إقليميا نموها الى دعم
 لقطاع جديدا قياسيا رقما مسجال ،8008 عام في العالم في سائح مليار واحد سافر وقد

 في الخدمات صادرات من ٪30 و وظيفة 08 كل من واحدا يمثل الذي الدولي السياحة
في بيان ( UNWTO) المتحدة لألمم التابعة العالمية السياحة كما تتوقع المنظمة (1)العالم،
 5بمعدل ) دوالر أمريكي تريليون  8 إلى سيصل العالمي السنوي  السياحي اإلنفاق لها أن

 مليار سنة 0.5 إلى ليصل األجانب السياح من وعدد( اليوم بليون دوالر أمريكي في
8080.(2) 

 دمع الطبيعية، الكوارث مثل الخارجية للصدمات عرضة لكن تبقى السياحة
 إن، (3)قةوالث األمن استهالكها على أساسصناعة يكون  واالمني ألنها السياسي االستقرار

 وتؤثر حيالسيا النظام استقرار وتؤدي الى زعزعة ُتضُر بعنصر األمن والثقة األحداث هذه
لطلب على ا تقلبات عبر المحيطة به الداخلي، باإلضافة الى البيئات عناصر بنائه على

 (4)السياحة.
 حيث احة،للسي التقديرية األشكال في خصوصا مرتفعا األحداث يكون  مثل هذه كما أن أثر

 Travel)صناعة قرارتهم للسفر  تعتمد الذين تكون زيارتهم األولى، وخصوصا السياح
Decission Making) (5)التي ينوون الذهاب اليها. صورة الوجهة على كبير حد إلى 
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 يتم أنه يثبح السياحي، المنتج للخدمة في نوعها من الفريدة الخصائص بسبب أساسا هذا
 (6).شرائه لقب اختباره يمكن ال وبالتالي واحد في وقت ويستهلك المنتج السياحي إنتاج

 تدفق لىع كبير بشكل تؤثر أن يمكن اإلنسان فيها يتسبب التي الكوارث من إن العديد
 خويفت إلى يميل السياسي واالمني االضطراب يصاحب الذي بالخطر والتهديد السياحة،
لصدد ا هذا العشوائي، وفي السياسي واإلرهاب العنف من أشد الخوف المحتملين السياح
 واإلرهاب عدم االستقرار السياسي أن  إلى Fletcher, J. and Morakabati يشير
 الرئيسية االثار ومن أبرز .(7)على السياحة خاص وبشكل قدر كبير من األثر لديهما
 تدفق نم كبير بشكل تحد قد الكوارث هذه فإن مثل المادية، األضرار عن النظر بصرف
دراك اليقين وعدم الخوف تصاعد بسبب المتضررة، الوجهة نحو السياح  يف المخاطر وا 
 (8).األفراد عقول

 التي ياسيةالس واالضطرابات اإلرهابية الحوادث نتائج تكثيف تواصل األخيرة، اآلونة في 
 العالم، أنحاء جميع في والمرئية منها وسائل االعالم المختلفة المكتوبة عناوين تتصدر
ابية المضطربة والهجمات االره السياسية األوضاع تأثير بين التشابه استخالص ويمكن

وبين التصعيد االعالمي في التأثير على االنشطة السياحة،  السياح تهدد التي العشوائية
 السياحي. خاصة في البلدان النامية والتي تعتمد وارداتها اساسا على العائد

I- :أثر عدم االستقرار السياسي واالمني على التنمية السياحية 
 يةالسياس االضطرابات السياسي بأنه مجموعة من االستقرار عدم تعريف يتم
 ومظاهرات شغب أو أعمال أهلية، حرب إلى تؤدي أن لبلد ما يمكن واالجتماعية

 داناألحيان في البل من كثير في السياسي االستقرار عدم يكون  Williamوحسب (9)عامة.
 أو نقالب،اال أعقاب في الفصائل العسكرية عليها تسيطر أو حكوماتها، اسقاط يتم حيث
 شكلب أو معطلة مستقرة غير على النظام االجتماعي للسيطرة األساسية الوظائف حيث
الحكم  تكون فيها شروط التي الحالة إلى يشير السياسي االستقرار عدم أن كما يرى . دوري 

 خارج نم تعمل عناصر وجماعات قبل من السياسية في شرعيتها ُطعن وسلطة القانون قد
  .(10)السياسي للنظام العادية دائرة العمليات
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 ياحيةالس التنمية تعيق أن بصفة عامة هذه االشكال من عدم االستقرار السياسي يمكن
Tourism development ين الباحث من العديد المتضررة، حيث أن البلدان في والنمو

 المحلي لناتجا نمو على قوية سلبية آثار له السياسي االستقرار عدم أن االقتصاديين وَثُقوا
 لرأسماليةا التراكمات عن فضال اإلجمالية واإلنتاجية التضخم الخاص، االستثمار اإلجمالي،

 (11).والبشرية المادية
 يلسب على السياسي، االستقرار عدم من متفاوتة درجات هناك أن الواضح ومن

 طبيعة ىإل ذلك يرجع وربما جدا، قصيرة الماضي في اإليطالية حياة الحكومات كانت المثال
 لىع عموما تمكن اإليطالي النظام فإن ذلك، ومع اإليطالي واالنتخابي السياسي النظام
 الصين ريةجمهو  كانت وبالمثل، .عليه السياحية المفروضة مع المطالب والتغيير التكيف
خر آ الشيوعية، وكانت تمثل األنظمة من الرغم على معقول بشكل مستقرة أيضا الشعبية

 .الشرقية إال انها حافظت على نفسها كوجهة سياحية عالمية أوروبا في تنهار دولة شيوعية
 ذلك، غير أو ةالديمقراطي لطبيعة بالنسبة صالحا حكما ليس هو السياسي وبالتالي االستقرار

 لرسميةا المعارضة تحد من التي االستبدادية الدول بعض أن صحيحا يكون  قد الواقع في
 على. هاتزدهر في ظل أن للسياحة يمكن للغاية مستقرة سياسية بيئات توفر أن للحكومة

 السياحة رورةبالض تردع ال قد القمعية السياسية االنظمة عن المتصورة الطبيعة المثال، سبيل
بل  رومص تونسوهذا ما اثبته واقع بعض االنظمة في البلدان السياحية مثل  ،(12)الدولية

 أن مكني ما إطار في الدولية السياحة في صناعة جدا قدرات كبيرة تنمية أنها ساهمت في
 .الدكتاتورية باألنظمة يعتبر

 انبلد من تمتد أن المرجح من السياحة على الضارة اآلثار أن البعض كما يرى 
ظرا السياحية، أو ن الوجهات القتران نتيجة يكون  أن يمكن وهذا األحيان، بعض في أخرى 

 على (13).لكون هذه البلدان المجاورة تعتبر أفضل مورد بشري للنشاط السياحي بالمنطقة
 االهلي بالعنف والتوتر السياسي والصراع تتأثر أن يمكن تونس في السياحة المثال، سبيل
 لليبيةا، أو بسبب التوتر على الحدود تونسالى  الليبيون من ناحية عدد السياح  ليبيا في

ما يقدم صورة سلبية عن الوضع السياسي في المنطقة للراغبين في الزيارات  التونسية
ر النزاع والتوت من كيف استفادت تركيا هنا إلى كما تجدر االشارة  .تونسالسياحية الى 
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 منطقة آمنة تمثل حيث اعتبروها السياح أنها وسوريا ،لبنان ،إسرائيل ،مصر في السياسي
 من وجهة نظرهم، كما وجدوا فيها بعض مشاهد وأساليب الحياة االجتماعية القديمة بالشرق 

 األوسط.
 الوطني، االقتصاد من مهم قطاع السياحة تمثل بعض البلدان من للعديد وبالنسبة

اعات القط من لغيرها طبيعته الهشة، وخالفا رغم القطاع هذا نمو بقاءها على يعتمد إذ
ي تعتمد واالضطرابات السياسية في البلدان الت باألحداث كبير بشكل السياحة تتأثر التنموية

ن لم نقل كليا في مداخليها الوطنية على قطاع السياحة  لسياحفقضاء ا .بشكل كبير وا 
 الوصول نيمك التجارب وهذه والترفيه، االسترخاء، الراحة، الهدوء، المتعة عطالتهم من أجل

 بعض أن من الرغم على (14)ثابتة، المضيف للبلد السياسية الظروف تكون  عندما فقط إليها
هم، األخرى ال يمكنها ردع العنف وأعمال والشغب الصراع وحوادث المغامرة يفضلون  السياح

ي الذي رغم عدم االستقرار السياس تونسبكثرة على  السائح الجزائري وهذا ما يجسده توافد 
 المخاطر في وهو خبير Morakabati كانت تشهده في السنوات االخيرة. ويقول في هذا

 من أعلى الوجهة جاذبية األحيان بعض في. "البريطانية بورنموث جامعة في والسياحة
 حد ىيفوق إل آمنة رحلة يريدون  الذين السياح عدد أن ، إال أنه يمكن القول"الخطر مستوى 
 (15).العالية المخاطر ذات المغامرة يريدون  الذين أولئك كبير

 البريطانية السفر وكالء جمعية وجدت 8000 لسنةالسياحة  سوق  تقرير في
 السياسية االضطرابات بسبب للمواطنين تأثرت العطالت أن عدد كبير من وجهات

 دأتب التي مصر هذه المناطق أبرز وكانت واالقتصادية في بعض المناطق واالجتماعية
 ال كبيرلزلز  تعرض ولكن هذا العدد ،البريطانيين الزائرين أعداد كبيرة من مع 8003 عام

 صائح منبن مصرتغييرات في الوجهة الى  أدت إلى التي السياسية االضطرابات بسبب
 دةع شهدت التي مصرنفس المصدر أن  أضاف المتحدة. كما المملكة في الخارجية وزارة

 الى الزوار أعداد في السنوي  انخفاض المتوسط وراء السياسية، االضطرابات من سنوات
 .8000-8000 ممتدة من ٪02.5 المتحدة بـ المملكة
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II- سلوك السائح: على عدم االستقرار السياسي واالمني أثر 
 ائال،ه يكون  أن يمكن السياحة صناعة على واألمني السياسي االستقرار عدم أثر

لى الكثير االنكماش االقتصادي التشرد البطالة، إلى يؤدي أن يمكن إذ  العلل من وا 
 نم العديد في بعض التداعيات األخرى، باإلضافة الى ترك واالقتصادية االجتماعية
 حالتوالم والفنادق، المطاعم الطيران شركات مثل بالسياحة المرتبطة األخرى  الصناعات
  (16).الصلة ذات والخدمات السياح احتياجات تلبي التي التجارية

 أو راجعفي ت ما يتسبب السياحي الطلب من أنماط اإلرهابية مثال؛ يغير الهجمات آثار إن
 إلغاء على دةالمتزاي الطلبات إليه تشير السياحية، وهذا ما األماكن بعض في السياح اختفاء

 للهجومات تعرضتالمخطط لها في االماكن السياحية التي  للعطل حجوزات السفر
 سياحة،ال على بعض الحوادث اإلرهابية عن تأثير األمثلة وهذا ما أكدته بعض 17اإلرهابية،
 في ويتجلى مثال آخر سائح، 000000 من الحد إلى أدى إسبانيا في اإلرهابي فالحادث

 أن يزور المتوقع من كان الوقت ذلك وفي. 0825 عام في أوروبا زاروا أمريكي ماليين 6
 كذل في اإلرهابي النشاط تزايد إال أنه ومع. 0826 عام في أوروبا أمريكيسائح  ماليين 7

 ميةالعال السياحة منظمة عزت نفسه العام وفي. من السياح حجوزاتهم  ٪50 ألغى الوقت،
 . (18)اإلرهاب إلى السياحة عائدات مليار دوالر من 005 بقيمة خسائر

 ناسال يحمل شأنه أن الذي من الخوف من النوع هذا ُيلهم أن دائما اإلرهاب يهدف
تي األسباب ال من واحد هو الهجمات االرهابية تكرار من فالخوف .سلوكهم تغيير على
 في ضالبع كما صرح عقب الهجمة اإلرهابية تونس بترك بريطاني سائحا 3500 بـ دفعت
 ارةوز  كما حذرت .إجازاتهم في تونس إنهاء على عازمون  أنهم االجتماعية اإلعالم وسائل

هجمات  ذلك إمكانية في بما تونس، في أخرى  إرهابية من تكرار هجمات الخارجية التونسية
 (19)."األجانب يزورها التي السياحية واألماكن إرهابية عشوائية تستهدف المنتجعات

مد تكون نتائجها طويلة اال على السياحة واألمني السياسي االستقرار عدم فأثار 
لف بالنسبة الى اإلرهابيين، وهذا يخت أهدافا عندما يكون السياح على سبيل المثالخاصة 

عندما تكون الهجمات االرهابية تستهدف صناعة السياحة )وسائل النقل، المحالت 
 اإلرهاب ماتهج بين التجارية...الخ(، في ظل هذه الحقيقة يمكن التمييز على سبيل المثال
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 أن على يدل النقل، مما كانت على شبكة المتحدة )لندن( ةوالمملك اسبانيا )مدريد( في
 وه ال يكون السائح عندما الحال هو كما شديدة ليست السياحة صناعة على اإلرهاب آثار

 صرمفي المقابل ما حدث من هجمات ارهابية في  .الرئيسي من الهجمات االرهابية الهدف
استهدفت السياح االجانب خاصة من الدول االوروبية قد شكل فارق كبيرا من حيث  وتونس

 وصناعة قراره السياحي نحو الدولتين. Tourist Behaviourاالثر في سلوك السائح 
III - السياحية االستثمارات على واألمني السياسي االستقرار عدم أثر: 

ار القر  صناع آفاق تقليص إلىيؤدي  السياسي االستقرار عدم أن المرجح من
المدى، ودون  سياسات قصيرة وضع إلى يؤدي مما السياسي في العديد من الحكومات

 Aisen) لهذه الدول. الكلي االقتصاد أداء على سلًبا ؤثرمستوى الجدوى المطلوبة، ما ي
& Veiga، 2011.)(20) 

ن الذي يأخذه بعي حاسمال عاملبمثابة ال بلد واألمنية ألي السياسية المخاطرإن 
إذ  (21)(.Moosa، 2002) يةاالستثمار  تهمقرار  اتخاذ أثناء األجانب المستثمرون  االعتبار
 ،همبممتلكات راراإلض أو المصادرة واالمنية بالنسبة للمستثمرين في: السياسية المخاطر ترتبط

 معينة، بأعمال يامالق علىتهم قدر  تعوق  التي التشغيلية القيود ذلك في بما لألفراد التهديدات
 راديبو ز،دانيل)  الكلي االقتصاد إدارة أو التنظيمية البيئة في والتغييرات الشغب أعمال

 (22)(.2002 وسوليفان،
 الثابت مبرأسماله والمخاطرة االستثمار عدم المحليين واالجانب المستثمرون  يفضل

 في المباشر ماراالستث تدفقات من كبير بشكل قللسياسيا وأمنيا، ت مستقرة غير اتبيئ في
  (23)(.Woo and Heo، 2009)بلدانهذه ال

ة لمباشر اات االستثمار  بين العالقة لتحديد أجريت التي الدراسات من ديعدال هناك
 اقتصادات في االقتصادي والنمو (FDIوخاصة االجنبية منها )االستثمار االجنبي المباشر 

 ريؤث المباشر األجنبي االستثمار أن الدراسات هذه معظم حددت وقد. العديد من الدول
حددت أيضا انه هناك عالقة عكسية  كما. إيجابي بشكل ألي بلد االقتصادي النمو على
عدد من البلدان ل االقتصادي النموبين تراجع و  المباشر األجنبي االستثمار تدفقتراجع  بين

 .وتونس كمصرالتي تعتمد على االستثمار االجنبي في مجال السياحة 
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 مناخ لىع سلبي يؤثر بشكل واألمني السياسي االستقرار عدمفإن  عام، بشكلو  
 بطء لىإ ما يؤدي ،المباشر األجنبي االستثمار تدفقات من يقلل بدوره والذي ،االستثمار

 في وأمنيا ياسياً س مستقرة الغير النامية البلدان من العديدف. المختلفة ااقتصادياته في النمو
في العديد من القطاعات االقتصادية، وبشكل مباشر التي تعتمد  ئهاأدا من تعاني العالم

 .(مصر، تونسعلى القطاع السياحي )
IV- السياحة: صورة على اإلعالم في وسائل السلبية األحداث آثار 
 على وتأثيره اإلعالم صورة السياحة، دور على تؤثر التي الخارجية المركزية العوامل من

 تنقلةالم االخبارية خاصة منها غير اإلعالم الى وسائل العام. حيث ينظر الرأيتصورات 
حاطتهم إعالم في رئيسيا دورا تلعب ألنها جدا مؤثرة كشخصية الصورة العامة ب المستهلكين وا 

 ذاه األمن وسالمتهم، وسالمتها او من حيث النقل وسائط عن الوجهة السياحية، من حيث
 بيلس عامل مهم يؤدي على الصورة االعالمية همية من حيث اعتباراأل بالغ كله يعتبر أمر

 ،ذلك ومع. وجهة سياحية معينة في حالة الصورة االعالمية االيجابية الى اختيار المثال،
 على سبيل المثال، Negative Media Image االعالمية سلبية الصورة تكون  عندما
  (24)الوجهة. تلك إلى السفر في الرغبة وتشوه تتأثر فسوف

 أنها سببب خصوصا قوي  محتمل تأثير لها اإلرهابية لألحداث اإلعالمية فالتغطية
 االحداث للجمهور عن المتاحة للمعلومات الوحيد المصدر األحيان من كثير تمثل في
 أيضا يكون  دق ولكنه للمعلومات الوحيد المصدر بمثابة ليست اإلعالمية والتغطية االرهابية،
 درجةب لالعتماد عرضة هو العام والجمهور الخصوص، وجه على للتفسير فريدا مصدرا
 أفعالهم لىع المترتبة واآلثار اإلرهابيين، دوافع لفهم اإلعالم وسائل حسابات على كبيرة

 (25)للوضع. األساسي والطابع
 ةسيئ تنقل أخبارا اإلعالم وسائل عندما سلبي اإلعالمي الحدث يكون  ،Nielsen وفقا 

 نهاأ على إليها ينظر أن يمكن التي المسائل من غيرها أو التهديدات، أعمال الشغبعن 
 من دمةالمق القضايا يجب االشارة اليها أن مهمة نقطة. الجمهور قبل من مرغوب فيها غير
بعد عرض  النهائية النتيجة فإن ذلك، ومع. الحقيقة تكون  ال أو تكون  قد اإلعالم وسائل قبل

و غير أ فعلي الحدث كان إذا عند الناس في حالة ما كبير فرق  ذات تكون  هذه االحداث لن
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 لباعندهم ما ينعكس س درجة الشك الخوف وزيادة أو بعدها بالصدمة يشعرون  فالناس ذلك،
 (26 ).بهم الخاصة القرارات على اتخاذ

 الطبيعة سببب تامة بسهولة المواقف في تشكيل تؤثر أن يمكن السلبية اإلعالمية التغطية
 لصورا على كبير بشكل تعتمد والوجهات السياحية السياحة، للتجربة الملموسة غير

 والتسويق السفر خيار في حاسما عامال الصورة تصبح لذلك، ونتيجة. اإليجابية
 فر وفقاالس وجهات يقارنون بين المحتملين السياح القرار صنع عملية خالل (27)السياحي.

 المحتملة لتكاليفل نتيجة السياحية البدائل بعض إلغاء يتم المتصورة، وقدللتكاليف والفوائد 
 التهديدات حول االعالمية بالصور ترتبط كانت إذا وخاصة ،(المتصورة المخاطر أو)

ق الصورة االعالمية في التسوي أهمية من الرغم على السياسية، االضطرابات أو اإلرهابية
 Touristعلى صورة الوجهة السياحية للسياحجدا في تأثيرها  معروفة السياحي

Destination's Imageة االعالمي الصورة في السياسي العنف أو اإلرهاب أثر ، إال أن
  (28)على إختيار الوجهات السياحية لألفراد تعتبر أكثر تأثيرا.

في  اليفب. الموقع جاذبية في الحال هو كما كبير، جذب عامل هي السياحية الوجهة صورة
 فقد عبر وسائل اإلعالم، اإلرهاب دمرها التي الوجهة لصورة مثال خير تعتبر اندونيسيا

االنفجار  بلق االستراليين السياح للشباب الرئيسية الطبيعي من عوامل الجذب كانت بجمالها
 زائر 000.000 عن يقرب ما بالياالرهابي، ولكن بعد الصورة االعالمية السلبية خسرت 

 (29).بديلة سياحية وجهات إلى بتغيير رحالتهمقاموا  أسترالي
 عدمب تحذيرات ونصائح الى إدراج بالحكومات أن تؤدي السلبية اإلعالمية للصورة يمكن
ذا أماكن التوتر واالضطرابات السياسية أو العنف واإلرهاب، إلى السفر  حكوماتال قامت وا 

 ليست ةالحقيق في االماكنأن هذه  يعتقدون  السياح يجعل فهذا السفر تحذيرات بإصدار
 سترخاءلال عطلة يقضون فيها إلى أماكن ذاهبون  بأنهم يشعروا أن يحبون  فالسياح. آمنة
لسياحية ا الوجهات عن سلبية صور تنتج اإلعالم وبهذا فوسائل. للخطر عرضة تكون  وأال

هذا  تصبح أن السفر، ومن المرجح تحذيرات إصدار تستجيب بموجبها الى والحكومات
 .كوجهة سياحية للسياح جذابة غير االماكن
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 مناقشـة
 سياسيلا استقرار عدمطبيعة العالقة بين  تسليط الضوء على الورقة هذه حاولت

، وبين توجيه االستثمارات المحلية وتونس مصر في عديد من الدول على غرار منياالو 
 ناعةص بين عكسية عالقة دو وجتأكد  أين. بهذه الدول السياحة صناعة واألجنبية نحو

توجيه  كبير أمام عقبة إذ يمثل هذا االخير مني،االو  سياسيال استقرار عدموبين  السياحة
تهلكي وحتى مس جهود الحكومات من ساسة وقادة الرأي العام الى مستثمرين محليين وأجانب

السياحة من السواح المحليين واالجانب نحو صناعة السياحة بهذه الدول، وتمثل مصر 
ونس نموذجا قويا إلثبات طبيعة هذه العالقة العكسية، من خالل تتبع مختلف الدراسات وت

جاءت تشير  التيوالتقارير حول االقتصاد السياحي بالدولتين بعد أحداث الربيع العربي، و 
كلها الى تراجع وتأثر اقتصادات هاتين الدولتين باألحداث االمنية والسياسية المختلفة التي 

  ولتين. عرفتها الد
 انعيتفيد ص الهامة كما أنه ومن خالل هذه الورقة يمكن استخالص بعض النقاط

 ياساتهاس أن تدرك أن الحكومات على يتعين ،أوال. السياحية بالبلدان سيما وال السياسات
 الطلب حيث نم االقتصادية العواقب بعض لها السياسي االستقرار على بالحفاظ يتعلق فيما
 والحفاظ ةالجريم من الحد البلدان السياحية في الحكومات على ينبغي ،ثانيا. السياحة على
 قد للمواطنين، ملع فرص وخلق التعليمية البرامج تقديم ،ثالثا. والثقافية الدينية العدالة على
 على ينيتع ،وأخيرا. البالد في السياسي االستقرار عدم على في السيطرة مفيدا يكون 

الل الصورة للبلد من خ السياسي االستقرار على التركيز السفر ووكاالت السياحية الشركات
 ذهن في ريوف االعالمية االيجابية للوجهات السياحية، كي تساهم في صناعة قرار السفر
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