
  معوقات السياحة في قطاع غزة
  

  

  .م ل الصناعة األولى في العاةفي الوقت الذي تصبح فيه السياح

  .ة   للقيام بالسياحد وفي الوقت الذي يتسابق فيه األفرا

قام بزيارة األماكن األكثر شهرة في العالم مسجال ذلك في اإلنسان  بأنه فيه في الوقت الذي يتباهى و 

نجد أنفسنا ................ وفي الوقت ................ وفي الوقت ................ في الوقت و...........تاريخه

نحن أبناء قطاع غزة في منئا عن ذلك ، وكأننا حعلينا أن نكون خارج هذه المعمورة ، أو أن ال يكون لنا أثر كم 

  : وهنا نطرح السؤال  التالي ................ في هذه الحياة 

  لماذا تقف السياحة منا هذا الموقف ؟ 

 أو لماذا نقف نحن من السياحة هذا الموقف ؟ 

أو يخفف عنها  لعلنا نجد ألنفسنا ما يواسيها  ، المحاصرفاإلجابة تقودنا إلى البحث عن معوقات السياحة في قطاعنا 

  !!! بالسياحة مقلة حيلتنا أو تقاعسنا عن القيا

  

  :من أبرز هذه المعوقات :    احة في قطاع غزة معوقات السيتعالوا نُعايش 

، فقطاع ) ما عنا امتداد جغرافي ، هذا ما وجدنا عليه آبائنا ( األفقي الجغرافي  لالمتداد  و فقدان األراضي– 1

 بل عبارة عن سجن كبير محاط بأسالك شائكة يبلع  ، 2كم365 ال تتعدى مساحته غزة عبارة عن شريط ضيق ،

   .  ونعايش هذا السجن بشكل يومي شاالقتراب يعرضك إلطالق النار فنحن نعي توب عليها كم مك62مداها 

 السياحة  وتنمية عائقا بل وقفت كسد منيع في تطورلقد شكلت الظروف السياسية التي عايشها قطاعنا الحبيب   -2

  : هي جع من بعدها سعيدا ، والظروف السياسية رمت سكانه من القيام بأي رحلة يرح، ف

  .وما أدراكم ما بريطانيا وعد بلفور  االحتالل البريطاني لفلسطين -* 

  . اإلدارة المصرية  -* 

  . االحتالل اإلسرائيلي -* 

     .  الحصار وما أدراكم مالحصار -* 

 ، يرجع مهزوما مكسور الوجدان ، ر لهذا الشاطئ ويرى التعديات عليه تشوه منظر شاطئ بحر غزة  ، الناظ– 3

   . في غياب الضمير وتضيع األمانة يتشوه شاطئ بحر غزة كم  مهم لنا كثير ، لكن 42ذا الشاطئ أل ه

   . ) كانت عن هذا الموضوع ىالعلمية األولة فالندو(  مياه بحر غزة تلوث  – 4

ها تُمل من المرة األماكن كل !!! ويبين يعني أنا أروح  مناطق القصد أو الزيارة تفتقر إلى الدافع للقيام بالرحلة– 5

   .............. ىاألول

، وظلت لهذا غابت الثقافة السياحة عن حياتنا ،  مضيعة للوقت والمال أنها علي  النظرة االجتماعية للسياحة– 6

 وما أدراكم كم المستمر للهمومالك الترا ماتت فينا السياحة ساعدها في ذنقول أنه)  إن صح التعبير (حتى 

  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
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طالب ( عن إعجابي بكم وعلى شكركم قبطان السفينة في التعبير وفي الختام ال يسعني إال أن أفتخر بعجزي 

  .  إلى بر األمان واالستقالل اهللا أن توصلوناعواد أو) اإلسالمية 

  

  . والسالـــــــــــــــــــــــ م  عليكم 
            


