
 

القطاع السياحي في زمن كورونا: قراءة في المشهد الدولي  
فاطمة حملرحر | باحثة ف الدراسات السياسية والعالقات الدولية. 

مـن مـنـا ال يـحـب الـسـفـر واكـتـشـاف الـعـالـم بـل هـنـاك املـاليـي ممـن يـعـشـقـون الـسـفـر والـتـعـرف عـلـى الـثـقـافـات اجلـديـدة، مـع 
ارتـفـاع وثـيـرة الـسـيـاحـة أصـبـح هـذا الـقـطـاع ركـنـا أسـاسـيـا ف اقـتـصـاديـات الـعـديـد مـن الـدول، وأصـبـحـت الـبـلـدان تـتـسـابـق فـيـما 

بـيـنـهـا جلـذب أكـبـر عـدد مـن الـسـيـاح إلـيـهـا، وف الـعـام املـاضـي سـجـل الـقـطـاع الـسـيـاحـي الـعـاملـي نـسـبـة 8,8 تـريـلـيـون دوالر 

وهـو مـا يـعـادل 10% مـن االقـتـصـاد الـعـاملـي لـيـسـجـل منـوا وصـل إلـى 3,9%، وهـو مـا جـعـلـه يـحـتـل املـرتـبـة الـثـانـيـة كـأسـرع 
الـقـطـاعـات منـوا؛ كـمـا تـعـتـبـر الـسـيـاحـة مـن أهـم الـقـطـاعـات الـتـي تـسـاهـم ف تـوفـيـر الـوظـائـف حـيـث وصـل إجـمـالـي الـوظـائـف 

التي توفرها حوالي 319 وظيفة حول العالم أي بنسبة %10 من الوظائف. 

غـيـر أنـه ومـنـذ بـدايـة سـنـة 2020 واألحـداث الـعـاملـيـة تـتـوالـى بـوثـيـرة غـيـر مـسـبـوقـة وتـضـغـط عـلـى االقـتـصـاد، آخـرهـا فـيـروس 
كـورونـا املـسـتـجـد الـذي أصـاب بـنـحـو أو بـأخـر بـضـربـة قـاضـيـة االقـتـصـاد الـعـاملـي، هـذه االصـابـة كـانـت لـهـا تـداعـيـات عـلـى 
مـخـتـلـف الـقـطـاعـات؛ فـأسـواق األسـهـم الـعـاملـيـة فـقـدت أكـثـر مـن 6 تـريـلـيـونـات دوالر مـنـذ يـنـايـر والـنـشـاط الـصـنـاعـي الـعـاملـي 
انـكـمـش بـأكـبـر وثـيـرة لـه مـنـذ عـشـر سـنـوات، هـذا وتـراجـعـت أسـعـار الـنـفـط بـقـيـمـة –%24 مـسـجـلـة أدنـى مـسـتـوى لـهـا مـنـذ أكـثـر 

من عام. 

القطاع السياحي قراءات ومراجعات: 

صـحـيـح أن األوبـئـة تـكـبـد االقـتـصـاد الـعـاملـي خـسـائـر بـاهـضـة لـكـن املـلـفـت أن اجلـزء األكـبـر مـن هـذه اخلـسـائـر ال يـأتـي مـن هـذه 
األمـراض ولـكـن مـن اخلـوف الـكـبـيـر الـذي حتـدثـه، أكـبـر مـثـال عـلـى ذلـك مـا يـحـدث ف قـطـاع الـسـيـاحـة والـسـفـر، هـذا الـقـطـاع 
الـذي جـاء ف مـقـدمـة املـتـأثـريـن بـفـيـروس كـورونـا بـعـد أن تـسـبـب ف تـقـيـيـد حـركـة الـسـفـر ف عـدة بـلـدان، وإلـغـاء الـعـديـد مـن 
األشـخـاص خلـطـط الـسـفـر اخلـاصـة بـهـم، ومـا فـاقـم مـن سـوء األوضـاع هـو تـزامـن ظـهـور الـفـيـروس مـع احـتـفـاالت الـسـنـة 
الـقـمـريـة ف الـصـي، حـيـث كـان مـن املـفـتـرض قـيـام أكـثـر مـن مـلـيـون صـيـنـي بـالـسـفـر مـن أجـل االحـتـفـاالت، الـصـي الـتـي 
خـرج مـنـهـا أكـثـر مـن 150 مـلـيـون سـائـح سـنـة 2018 وأنـفـقـوا حـوالـي 277 مـلـيـار دوالر، بـعـد أن كـانـت الـصـي رابـع وجـهـة 
سـيـاحـيـة بـعـد كـل مـن فـرنـسـا واسـبـانـيـا والـواليـات املـتـحـدة األمـريـكـيـة، إذ اسـتـقـبـلـت ف سـنـة 2018 أكـثـر مـن 141 مـلـيـون 

سائح. 

مـن خـالل هـذه األرقـام مـن املـفـتـرض أن يـتـراجـع االقـتـصـاد الـصـيـنـي إذا اسـتـمـرت أرقـام الـسـيـاحـة بـالـتـراجـع وال سـيـمـا أنـهـا 
مـسـؤولـة عـن 11%  مـن الـنـات الـعـام احملـلـي ويـعـمـل بـهـا أكـثـر مـن 80 مـلـيـون شـخـص بـشـكـل مـبـاشـر وغـيـر مـبـاشـر، الـتـأثـيـر قـد 

ال يـقـتـصـر فـقـط عـلـى الـصـي، فـاالقـتـصـاد الـعـاملـي يـعـتـمـد بـشـكـل كـبـيـر عـلـى إيـرادات الـسـيـاحـة الـتـي وصـلـت إلـى حـوالـي 1,7 
تريليون دوالر،  وتوفر حوالي 319 مليون وظيفة حول العالم. 

هـذا، وتـطـبـق ايـطـالـيـا حـجـرا صـحـيـا شـامـال عـلـى املـنـطـقـة الـشـمـالـيـة ف مـحـاولـة الحـتـواء فـيـروس كـورونـا، ممـا جـعـل حـركـة 
الـسـيـاحـة مـن إيـطـالـيـا وإلـيـهـا تـكـون أول املـتـأثـريـن بـفـيـروس كـورونـا ف الـدولـة األوروبـيـة الـشـاطـئـيـة الـشـهـر املـاضـي، إذ دخـلـت 



الـبـالد الـتـي تـعـد مـن أهـم األسـواق املـسـتـقـبـلـة واملـصـدرة لـلـسـيـاحـة ف انـتـكـاسـة اقـتـصـاديـة، نـتـيـجـة بـدأ جـيـرانـهـا مـنـذ مـنـتـصـف 
شهر فبراير ف تشديد إجراءاتهم االحترازية على احلدود وفرضت رقابة صارمة على حركة السفر من ايطاليا وإليها. 

ومـقـارنـة بـالـسـنـة املـاضـيـة، كـانـت إيـطـالـيـا مـن أكـثـر الـدول الـتـي يـعـرف قـطـاعـهـا الـسـيـاحـي منـوا بـنـسـبـة 7% بـحـسـب مـنـظـمـة 
السياحة العاملية، لكن هذا املستجد األخير سيفاقم أزمتها وأزمة دول جوارها. 

وعـلـيـه، ميـكـنـنـا الـقـول بـأن الـتـأثـيـر الـسـلـبـي جلـائـحـة كـورونـا لـن يـكـون فـقـط عـلـى احلـيـاة الـصـحـيـة ف إيـطـالـيـا، بـل أثـر ف 
السياحة العاملية التي حتتل فيها إيطاليا جزء كبيرا، فهي تعد أهم الوجهات السياحية ف العالم. 

إلـى جـانـب إيـطـالـيـا، فـرنـسـا هـي بـدورهـا لـم يـسـلـم قـطـاعـهـا الـسـيـاحـي مـن الـتـأثـيـرات الـسـلـبـيـة ل كـوفـيـد19، حـيـث تـأثـرت 
الـسـيـاحـة ف فـرنـسـا بـشـكـل مـلـحـوظ بـسـبـب تـفـشـي هـذا الـفـيـروس ف عـدة بـلـدان السـيـمـا ف الـصـي، إذ تـراجـع عـدد الـسـيـاح 
الـوافـديـن، وهـو مـا جـعـل قـصـور فـرنـسـا املـعـروفـة عـاملـيـا تـعـانـي مـثـل، فـيـرسـاي وشـانـيـتـه فـبـدت أروقـتـهـا فـارغـة وتـكـبـدت 
خـسـائـر كـبـيـرة بـسـبـب اإلجـراءات االحـتـوائـيـة، كـمـا تـسـجـل وكـاالت األسـفـار أرقـامـا مـتـدنـيـة بـلـغـت مـسـتـوى قـيـاسـي 

وأصبحت برامجها فارغة؛ مما تسبب ف معاناة وأزمة خانقة، وبالتالي فهي مهددة باإلفالس. 

كـمـا تـعـطـل املـوسـم الـسـيـاحـي ف تـركـيـا، ممـا أثـر عـلـى كـل املـرافـق واألمـاكـن الـسـيـاحـيـة ف هـذه الـدولـة الـتـي يـسـاهـم فـيـهـا 

الـقـطـاع الـسـيـاحـي ف االقـتـصـاد الـوطـنـي بـنـسـبـة 12,1% مـن الـنـات اإلجـمـالـي الـتـركـي، ويـبـلـغ عـدد الـعـامـلـي املـسـجـلـي رسـمـيـا 

ف قـطـاع الـسـيـاحـة 20% مـن تـعـداد الـعـامـلـي الـكـلـي؛ غـيـر أنـه مـا يـزال تـأثـر املـشـهـد الـسـيـاحـي ف تـركـيـا مـلـتـبـسـا بـسـبـب تـضـارب 
الـبـيـانـات بـي تـلـك الـتـي تـتـحـدث عـن خـسـائـر مـحـدودة وأخـرى تـشـيـر إلـى كـون تركـيـا واحـدة مـن الـوجـهـات الـسـيـاحـيـة 

القليلة اآلمنة. 

وممـا سـبـقـت اإلشـارة إلـيـه، يـحـق لـنـا الـقـول بـأن الـتـداعـيـات االقـتـصـاديـة لـفـيـروس كـورونـا عـلـى الـقـطـاع الـسـيـاحـي أصـبـحـت 
واضـحـة خـاصـة عـلـى أكـثـر املـنـاطـق الـسـيـاحـيـة ف أوروبـا، وهـو مـا قـد يـؤدي بـهـذا الـقـطـاع احلـيـوي إلـى أزمـة داخـل االقـتـصـاد 

األوربي. 

تأمالت ف املشهد السياحي العربي: 

وأمـام تـراجـع أغـلـب األسـواق الـسـيـاحـيـة األوروبـيـة عـلـى خـلـفـيـة انـتـشـار فـيـروس كـورونـا، ومـا سـبـبـه مـن اضـطـراب وشـلـل 
ف الـقـطـاعـات املـرتـبـطـة بـالـسـيـاحـة، فـإن تـونـس وكـمـعـظـم الـوجـهـات الـسـيـاحـيـة الـعـاملـيـة سـتـتـأثـر سـلـبـا بـهـذه األزمـة الـصـحـيـة، 
ممـا قـد يـؤدي إلـى تـراجـع عـدد الـوافـديـن إلـيـهـا بـحـوالـي %40، بـسـبـب إلـغـاء حـوالـي 42 مـن سـلـسـلـة الـرحـاالت اجلـويـة بـي 

العاصمة تونس والعديد من العواصم األوربية والعربية. 

وف نـفـس الـسـيـاق، أثـرت أزمـة كـورونـا عـلـى الـقـطـاع الـسـيـاحـي املـغـربـي بـسـبـب تـدنـي عـدد الـسـيـاح الـوافـديـن وصـلـت إلـى 
مـاليـيـر الـدراهـم مـنـذ بـدايـة األزمـة ممـا سـيـؤدي إلـى ركـود طـويـل حـتـى يـزول خـطـر فـيـرس كـورونـا، نـتـيـجـة اإلجـراءات 
الـوقـائـيـة املـفـروضـة حـول الـعـالـم؛ ولـلـتـذكـيـر يـشـكـل الـقـطـاع الـسـيـاحـي ف املـغـرب 7% مـن الـنـات الـداخـلـي اإلجـمـالـي ويـوفـر 

أكثر من 750 ألف فرصة عمل. 

وبـالـنـظـر لـألهـمـيـة الـتـي يـحـتـلـهـا هـذا الـقـطـاع ف االقـتـصـاد املـغـربـي، فـإن هـذا األخـيـر سـيـجـل منـوا سـلـبـيـا، ممـا سـيـفـرض حتـديـات 
جديدة على املغرب بحصيلة موجعة من العجز والديون. 



هـي املـرة األولـى الـتـي يـتـوقـف فـيـهـا الـنـشـاط الـسـيـاحـي ف مـصـر، إذ اعـتـبـر الـقـطـاع الـسـيـاحـة ف هـذا الـبـلـد أحـد أكـثـر الـقـطـاعـات 
الـنـات  مـن  بـنـسـبـة %15  يـسـاهـم  الـذي  الـقـطـاع  هـذا  حـول  واضـحـة  غـيـر  الـصـورة  وبـدت  كـورونـا،  فـيـروس  بـتـفـشـي  تـأثـرا 
اإلجـمـالـي ويـوظـف نـحـو ثـالثـة مـاليـي عـامـل وتـوصـف اخلـسـائـر بـالـكـارثـيـة إذ تـقـدر مبـلـيـون مـلـيـار دوالر شهـريـا لـلـقـطـاع، ف 
ظـل تـعـلـيـق الـرحـالت اجلـويـة وتـوقـف حـركـة الـسـفـر والـسـيـاحـة ف الـعـالـم؛ ونـشـيـر ف هـذا اإلطـار إلـى أن الـقـطـاع الـسـيـاحـي 
ف مـصـر كـان قـد بـدأ بـالـتـعـاف بـعـد سـنـوات طـويـلـة مـن الـتـراجـع بـسـبـب االضـطـرابـات الـسـيـاسـيـة واألمـنـيـة الـتـي أعـقـبـت ثـورة 

سنة 2011. 

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، شـهـدت األردن ولـبـنـان إفـالسـا ف الـقـطـاع الـسـيـاحـي نـتـيـجـة إلـغـاء احلـجـوزات الـسـيـاحـيـة وتـوقـف 
الـطـلـب عـلـى الـبـرامـج الـسـيـاحـيـة، بـسـبـب حـظـر الـطـيـران وعـدم اسـتـقـبـال مـجـمـوعـات سـيـاحـيـة مـن الـصـي وكـوريـا اجلـنـوبـيـة 
وإيـطـالـيـا وإيـران وهـي أكـثـر املـنـاطـق تـضـررا مـن تـفـشـي فـيـروس كـوفـيـد 19؛ ويـؤكـد خـبـراء ف اجملـال الـسـيـاحـي أن اخلـطـورة 

تكمن ف توقف احلجوزات املستقبلية، وبالتالي فحالة من اإلفالس تهدد شركات الطيران واملكاتب السياحية. 

إن الـتـراجـع الـكـبـيـر لـقـطـاع الـسـيـاحـة ف لـبـنـان أثـر عـلـى مـورد رزق الـكـثـيـر مـن الـعـائـالت بـعـد إغـالق املـطـاعـم والـفـنـادق، 
فـاألزمـة الـتـي يـشـهـدهـا الـقـطـاع الـسـيـاحـي ف هـذا الـبـلـد بـسـبـب كـورونـا هـي أشـد مـن تـلـك الـتـي تـسـبـبـت بـهـا أعـتـى احلـروب ف 

هذا البلد؛ بالتالي فلبنان مهدد بكارثة اجتماعية إذا تواصل تطبيق االجراءات االحترازية خالل األشهر القادمة. 

رسالة إلى اجملتمع الدولي: 

أخـيـرا، نـسـتـطـيـع الـقـول أنـه مـع حتـول تـفـشـي فـيـروس كـورونـا إلـى جـائـحـة سـيـؤدي إلـى كـارثـة اقـتـصـاديـة فـاإلجـراءات 
االحـتـرازيـة الـتـي اتـخـذتـهـا جـل احلـكـومـات حـول الـعـالـم وضـعـت األسـواق الـعـاملـيـة ف صـدمـة، وف ظـل كـل ذلـك تـلـقـى 
قـطـاع صـنـاعـة الـسـيـاحـة ضـربـة قـاضـيـة؛ بـسـبـب الـركـود الـشـديـد ف حـركـة الـتـنـقـل والـسـفـر ممـا أدى إلـى حـدوث انـكـمـاش 

سيكون حادا ومن املتوقع أن متتد آثاره لسنوات. 

وف ظـل هـذه الـوضـعـيـة احلـرجـة الـتـي يـشـهـدهـا الـقـطـاع الـسـيـاحـي، مـن الـواضـح أن هـنـاك حـجـة واضـحـة تـدعـو إلـى تـنـسـيـق 
اجلـهـود عـلـى املـسـتـوى الـدولـي والـوطـنـي، فـاجملـتـمـع الـدولـي مـلـزم بـأن يـسـاعـد الـبـلـدان الـتـي لديـهـا قـدرات مـحـدودة مـن 
خـالل تـسـهـيـالت اإلقـراض اخملـتـلـفـة، كـمـا سـيـتـعـي عـلـى صـنـاع الـسـيـاسـات تـنـفـيـذ إجـراءات جـوهـريـة مـوجـهـة عـلـى مـسـتـوى 

املالية العامة والسياسة النقدية، والسوق املالية، ملساعدة األسر ومنشآت األعمال املتضررة.


