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المستخلص:
قطاع النقل الجوي وتطبيق سياسة السماوات المفتوحة مازال محل اختالف بينهما ،إذ يطالب الفريق األول بحتميةة تحريةر القطةاع لجميةع المطةارات
دون قيود بهدف انتعاش الحركة السياحية وتحقيق المزيد من المنافع االقتصادية واالجتماعية.
في حين يرى األخر أن التحرير المطلق اآلن دون شروط سوف يةنعكس بصةور مباشةر علةى طلةب المصةريين والسةاححين الوافةدين لمصةر لصةال
الشركات األجنبية وخاصة الشركات العربية التي قد تعرض أسعاراً شديد االنخفاض ،وهو ما يؤثر سةلباً علةى مسةتقبل شةركة مصةر للطيةران نظةراً
لتفاوت اإلمكانيات بينهما ،باإلضافة إلى أن حجم أسطولها حاليًا ال يستطيع تلبية الطلب السياحي المتوقع وهذا يعني فقد جانب كبير مةن النقةد األجنبةي
لحساب تلك الشركات ،وصعوبة تحويل مطار القةاهر الةدولي إلةى مطةار محةوري كمةا هةو مخطة لة ،،باإلضةافة إلةى االزدحةا المتوقةع بالمطةارات
نظراً النخفاض الطاقة االستيعابية لمعظمهم ،مع العلم بأن أبرز المعوقات التي تحول دون تطوير مصةر للطيةران والمطةارات هةو الةدعم المةادي مةن
الدولة.
الكلمات المفتاحية - :السماوات المفتوحة ،تحرير قطاع النقل الجوي ،المنافع االقتصادية ،المنافع االجتماعية ،الطاقة االستيعابية ،الدعم المادي.
مقدمة-:
تعد السةياحة أحةد الصةناعات الخدميةة المركبةة ،فهةي تتكةون مةن
عد صناعات تمثل كل منها صناعة قاحمة بذاتها فمنهةا مةثالً صةناعة
النقةةل ،وسةةاحل اإلقامةةة ،شةةركات السةةياحة ،بجانةةب مقومةةات العةةرض
السياحي مةن عوامةل الجةذب السةياحية المختلفةة ،ويةدعم كةل هةذا بةال
شك البنية األساسية الفوقية والتحتية بالدولة والتي تتكامل مع بعضةها
البعض لتكون في نهاية األمر المنةت السةياحي )Middleton and
)Clarke, 2014
كما يعد النقل الجوي المدني مةن أهةم وسةاحل النقةل بصةفة عامةة،
كما أن ،أحدث وساحل النقل وأسرعها وأكثرهةا راحةة وأمةان ومرونةة
وتطوراً لهذا فهو أفضةل وسةيلة لنقةل األشةخاص والبضةاحع علةى حةد
سواء وهو ما جعل الطلب الةدولي علية ،يةزداد يومةًا بعةد اآلخةر ،كمةا
يوجد ارتباط وثيق مةا بةين السةياحة والنقةل الجةوي حيةا يعةد األخيةر
المهةيمن علةةى النقةةل السةةياحي بةين المقاصةةد السةةياحية المختلفةةة .وفةةى
الوقت الحالي يستخد ما يزيد عةن نصةف السةاححين يسةتخدموا النقةل
الجوى للوصول إلى العديد من المقاصد السياحية المستهدفة ،كمةا أن
السياحة تساهم بشةكل كبيةر فةي عاحةدات النقةل الجةوي ،مةع العلةم بةأن
هةةذا القطةةاع يخضةةع إلةةى العديةةد مةةن المتتيةةرات التةةي يتةةأثر بهةةا ومةةن
أهمهةا المتتيةرات السياسةية واالقتصةادية يشةوقي2010 ،؛ Cook
and others, 2012؛ ، (Jones and Haven, 2013وفى مصر
حصةةل النقةةل الجةةوى علةةى  %91.4مةةن أجمةةالي الحركةةة السةةياحية
الوافد إلى مصر لعا  2015ثم النقل البرى بنسةبة  %5.4وأخيةراً
النقةةةل البحةةةةري بنسةةةبة  %3.2يالجهةةةةاز المركةةةزي للتعبمةةةةة العامةةةةة
واإلحصاء المصري.(2016 ،
مشكلة البحث
يعد تطبيق سياسة السماوات المفتوحة أمراً حتمياً سواء لرفةع الكفةاء
وتخفيض النفقات أو لزياد القدر والحركة الجوية ومن ثم العاحد

المةةادي ،لةةذا قامةةت العديةةد مةةن الةةدول بتطبيةةق هةةذ السياسةةة بهةةدف
انتعةةاش الحركةةة السةةياحية ولزيةةاد الحركةةة الجويةةة لةةديها كمةةا طبقهةةا
الةةبعض فةةي شةةكل اتفاقيةةات ثناحيةةة ،وفةةى مصةةر ينةةادى القةةاحمين علةةى
القطاع السياحي بضرور تطبيق هذ السياسة لما تحمل ،مةن انتعةاش
للحركةة واإليةرادات واالقتصةةاد السةياحي عامةة كمةةا حةدث بالمقاصةةد
السياحية األخرى المنافسة بمنطقة الشرق األوس مثل تركيةا ودبةي،
وعلةةى الجانةةب األخةةر هنةةا تخوفةةات داخةةل قطةةاع الطيةةران المةةدني
حيةةال تطبيةةق هةةذ السياسةةة وخاصةةة علةةى مسةةتقبل الشةةركة الوطنيةةة
الوحيةةد شةةركة مصةةر للطيةةران ومةةدى قةةدرتها علةةى الصةةمود أمةةا
المنافسةةة المحتملةةة مةةن الشةةركات األجنبيةةة وخاصةةة العربيةةةيرجب،
2009؛ عبد الصادق.(2010 ،
ولما كان لهذ السياسة تأثير قوى ومباشر على كةل مةن قطةاع النقةل
المدني والقطاع السةياحي بةات مةن الضةروري التعةرف علةى موقةف
الطيةةران المةةدني وخاصةةة شةةركة مصةةر للطيةةران حيةةال هةةذا األمةةر
وتحديةةد مالم ة تخوفاتهةةا وخطواتهةةا الفعليةةة حيةةال التعامةةل مةةع هةةذا
الشأن سواء حالياً أو في المستقبل ،كذلك الوقةوف علةى وضةع مصةر
من هذا التحرير الذي يدفع إلي ،كل من االتحةاد األوروبةي والواليةات
المتحةةةد فضة ةالً عةةةن تراء المختصةةةين فيمةةةا يتعلةةةق باآلثةةةار المترتبةةةة
للتحرير على االقتصاد المصري عامة والسياحي خاصة.
أهداف البحث
 .1تحديةةةد موقةةةف مسةةةمولي الطيةةةران المةةةدني حيةةةال تحريةةةر قطةةةاع
الطيران وتطبيق سياسة السموات المفتوحة بمصر.
 .2تقيةةيم الخطةةةوات الحاليةةةة والمسةةةتقبلية لمسةةةمولي الطيةةةران المةةةدني
بمصر حيال تحرير قطاع الطيران المدني وتطبيةق سياسةة السةموات
المفتوحة بمصر.
 .3اقتراح مجموعةة مةن التوصةيات مةن شةأنها تقةارب وجهةات نظةر
مسةةمولي القطةةاع السةةياحي والطيةةران المةةدني بمصةةر وتحديةةداً شةةركة

عنوان المؤلف :احمدعبدالشافى  .مدرس مساعد بقسم الدراسات السياحية -كلية السياحة والفنادق -جامعة  6أكتوبر
_______________________ E-mail:

احمد عبدالشافى

,المجلة العلمية لجامعة  6أكتوبر  ،2017مجلد  ،4عدد  ،2صفحة ي)106 -100

مصر للطيران حيال تطبيق سياسة السموات المفتوحة وتحرير النقةل
الجوى المدني ومن ثم تحقيق المصلحة المشتركة لكل من القطاعين.
أهميـــة البحث
ينتظةةةر مةةةن تحريةةةر قطةةةاع الطيةةةران وتطبيةةةق سياسةةةة السةةةموات
المفتوحةةة انتعةةاش الحركةةة السةةياحية الوافةةد لمصةةر ومةةن ثةةم تعظةةيم
العاحد االقتصادي واالجتمةاعي للدولةة ،ولكةن هنةا بعةض التخوفةات
من عد جهات أبرزها مسمولي قطاع الطيران المدني وخاصةة علةى
مستقبل شركة مصر للطيران حاملة العلم جراء تطبيق هذ السياسة،
لةةذا تكمةةن األهميةةة العمليةةة للبحةةا فةةي تناولةة ،وجهةةة نظةةر كةةل مةةن
مسةةمولي القطةةاع السةةياحي والطيةةران المةةدني وخاصةةة شةةركة مصةةر
للطيران حيال هذا األمر ،ومن ثم تقديم عةدد مةن النتةاح والتوصةيات
التةةي مةةن شةةأنها أن تسةةاهم فةةي تحقيةةق المصةةلحة المشةةتركة للطةةرفين
وتفادى الوقوع في سلبيات تطبيق هذ السياسة.
فرض البحا
 .1تضارب في وجهةة نظةر القةاحمين علةى الطيةران المةدني والقطةاع
السياحي بمصر حيال تطبيق سياسة السموات المفتوحة.
 .2عةةد اسةةتعداد معظةةم المطةةارات المصةةرية لحجةةم الحركةةة التوقةةع
حال تطبيق سياسة السموات المفتوحة بمصر.
 .3تخةةوف مسةةمولي شةةركة مصةةر للطيةةةران مةةن عةةد القةةدر علةةةى
منافسةةةة الشةةةركات األجنبيةةةة خاصةةةة مةةةن الناحيةةةة التسةةةويقية وحجةةةم
األسطول واألسعار المقدمة.
أطار البحث
المبحا األول :أثر النقل الجوي على االقتصاد العالمي والسياحي.
المبحا الثاني :تحرير قطاع النقل الجوى والسماوات المفتوحة.
المبحةةةا الثالةةةا :موقةةةف مصةةةر حيةةةال تحريةةةر قطةةةاع النقةةةل الجةةةوى
المدني وسياسة السموات المفتوحة.
منهجية البحث
لصةةيا ة اإلطةةار العةةا ولتحقيةةق أهةةداف واختبةةار صةةحة فةةروض
البحا تم االعتمةاد علةى المةنه األسةتقراحى إلعةداد اإلطةار النظةري
مةةةن خةةةالل االسةةةتعانة بمصةةةادر البيانةةةات الثانويةةةة والتةةةي تتمثةةةل فةةةي
المراجةةةةةةع العربيةةةةةةة واألجنبيةةةةةةة والةةةةةةدوريات العلميةةةةةةة والنشةةةةةةرات
المتخصصةةةةة التةةةةي تعنةةةةى باصةةةةدارها الجهةةةةات السةةةةياحية الرسةةةةمية
والجهات المعنية ،باإلضافة إلى التقارير واألبحاث والرساحل العلميةة
والدراسةةات يةةر المنشةةور التةةي تناولةةت موضةةوع البحةةةا أو ذات
الصةةةلة ،بجانةةةب االسةةةتعانة بةةةالمواقع االلكترونيةةةة لةةةبعض الجهةةةات
الرسةةمية لالستشةةهاد بالبيانةةات الةةوارد بهةةا ذات الصةةلة والتةةي تخةةد
وتفيد موضوع البحا.
باإلضافة إلةى المةنه التحليلةي لتحليةل أراء الخبةراء والمختصةين
لموضع البحا بجانب أجةراء مقةابالت شخصةية بمسةمولي التحالفةات
واالنةةةةدماجات بشةةةةركة مصةةةةر للطيةةةةران لمعرفةةةةة موقةةةةف الشةةةةركة
والخطةةةوات الماضةةةية والحاليةةةة والمسةةةتقبلية نحةةةو موضةةةوع البحةةةا
الخاص بتطبيةق سياسةة السةموات المفتوحةة وتحريةر قطةاع الطيةران
المدني بمصر.
المبحث األول :أثر النقل الجوي المدني على االقتصاد.
أثر النقل الجوي المدني على االقتصاد العالمي
تتصف صناعة الطيةران الجةوي المةدني بدينامكيةة متسةارعة وبنمةو
مطرد ،كما تعد عالمياً ضمن أهم الصناعات حيت تلعب دورا ً مهمةاً
في تطوير االقتصاد العالمي من خالل األنشطة والخةدمات المرتبطةة
بالنقةةةل الجةةةوي وباالبتكةةةارات والمسةةةتجدات والتجهيةةةزات واآلليةةةات
والمعدات التكنولوجية الدقيقة التي تدخل في صةناعة الطةاحرات وفةي
المكونةةات البنيويةةة الفنيةةة للمطةةارات وخاصةةة المتعلقةةة بةةالتجهيزات
المتطور للمالحة الجويةة عبةر األقمةار الصةناعية والمعةدات الحديثةة
لضمان األمن والسالمة لمنظومة الطيران.
كما يلعب النقل الجةوى دورًا حيويةًا فةي التجةار الدوليةة والتنقةل فيمةا
بين القارات وبعضها البعض ،باإلضافة إلةى أنة ،يةدعم أكثةر مةن 60
مليون وظيفة حةول العةالم ،لةذا فهةو يعةد مصةدر رحيسةي ومباشةر فةي
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توليةةد الكثيةةةر مةةن فةةةرص العمةةل وذلةةةك مةةن خةةةالل أعمةةال شةةةركات
الطيةةران والمطةةارات واألنشةةطة المقدمةةة للمسةةافرين ،باإلضةةافة إلةةى
العةةاملين فةةي شةةركات تصةةنيع الطةةاحرات واألجهةةز المرتبطةةة بهةةا،
وتشير اإلحصاحيات الدولية إلى أن إيرادات وأرباح صناعة الطيةران
المةةدني والتةةدفق النقةةدي لةةديها عالمي ةاً يتفةةوق علةةى صةةناعة كةةل مةةن
األدوية والمنسوجات والسيارات ،كما أنها المسمولة عن نقل مةا يزيةد
عةةن ثلةةا التجةةار الدوليةةة) Graham, 2013؛ (Paul and
.(others, 2014.
ويعةةد قطةةاع الطيةةران ذا أهميةةة اقتصةةادية للكثيةةر مةةن دول العةةالم لمةةا
يوفر من موارد مالية للدولة وذلك مةن خةالل الضةراحب المفروضةة
على شركات الطيران بجانةب رسةو مقابةل الخةدمات فةي المطةارات
واستخدا المجال الجوي وعدد من الضراحب األخرى التةي تفرضةها
الحكومات لتعزيز خزينة الدولة والعاحد المةادي لةديها ،باإلضةافة إلةى
الضةةةةراحب علةةةةى الةةةةدخل والملكيةةةةة وأربةةةةاح بيةةةةع الوقةةةةود واألدوات
واألجهةةةةز المرتبطةة ةة بةةةةذلك القطةةةةاع ومةةةةؤخراً ضةةةةراحب ألهةةةةداف
اجتماعيةةة واقتصةةادية مثةةل ضةةراحب مسةةاعد الةةدول الناميةةة والتتيةةر
المنةةاخي ياالتحةةاد العربةةي للنقةةل الجةةوي2012 ،؛ (Mike and
.(Wallace, 2014.
أثر النقل الجوي على القطاع السياحي
يشير كل من ياالتحاد العربي للنقل الجةوي2010 ،؛ (Paul and
others, 2014إلةةةى انةةة ،بشةةةكل عةةةا لكةةةي تخةةةد وسةةةاحل النقةةةل
والمواصةةالت األ ةةراض السةةياحية بالشةةكل األمثةةل يجةةب أن تتةةوافر
فيها عد شروط أهمهةا تةوافر الراحةة الجسةدية والنفسةية للسةاح بهةا،
وجةةةود مسةةةتوى جيةةةد مةةةن األمةةةان لمشةةةخاص وتةةةأمين األمتعةةةة مةةةن
الضةةياع والتلةةف ،بجانةةب االنتظةةا حيةةا أن االلتةةزا بمواعيةةد السةةفر
يبعا الثقة للمسافرين ويساعد الساححين على استتالل أوقةاتهم بشةكل
أفضل ويةوفر االسةتتالل األمثةل للوقةت بمةا يةؤدي إلةى تخطةي أمثةل
للرحلةةةة السةةةياحية ،عةةةالو علةةةى التعةةةدد فةةةي تةةةوفير أوقةةةات مختلفةةةة
ومتعةةدد ومتكةةرر يوميةةًا للسةةفر بةةين الةةدول والمةةدن السةةياحية ممةةا
يعطي الساح مجال االختيار في الوقت الذي يناسب ،للسفر ويقلل مةن
فتةةةرات االنتظةةةار ،وكةةةذلك الشةةةمول إي تتضةةةمن الرحلةةةة السةةةياحية
اسةتخدا أكثةر مةن وسةةيلة مةن وسةاحل النقةل وقةةد تتكامةل الوسةاحل مةةع
بعضةةها لخدمةةة السةةاح كتكامةةل النقةةل بالسةةيارات مةةع القطةةارات أو
السيارات مع الطاحرات  ،التكلفةة المناسةبة كةي يةتمكن عةددًا أكبةر مةن
السةةاححين مةةن السةةفر لممةةاكن السةةياحية ،وأيض ةاً المسةةؤولية بمعنةةى
ينبتةةي أن تتحمةةل وسةةيلة النقةةل مسةةمولية كةةل مةةن نقةةل المسةةافرين أو
الساححين واألمتعة بأمان وضمان وتعويضهم عن األضرار في حةال
الحوادث والكوارث وفقدان األمتعة.
كمةةا أن ازدهةةار صةةناعة السةةياحة فةةي أقةةاليم ودول العةةالم المختلفةةة
يةةرتب بشةةكل كبيةةر بتقةةد طةةرق ووسةةاحل النقةةل ،فةةال يمكةةن للمواقةةع
السةةياحية أن تكةةون أكثةةر جةةذبًا للسةةاححين مةةا لةةم تتةةوافر بهةةا إمكانيةةة
الوصةةول بتةةض النظةةر عمةةا تقدمةة ،خةةدمات سةةياحية ،حيةةا إمكانيةةة
الوصةةةول للموقةةةع السةةةياحي تلعةةةب دوراً مهمة ةاً ال يكةةةاد يختلةةةف عةةةن
الخصاحص الجمالية للموقع نفس.(Jones and Haven, 2013)،
لذلك لعبت شركات الطيران والمطارات دوراً بارزاً في فت وجهات
سياحية جديد  ،حيةا أنة ،بةدون الخطةوط الجويةة بةين بعةض القةارات
والعديةد مةن البلةدان والمنةاطق والجةزر مةا كةان أحةد يمكنة ،الوصةول
إليها وحتةى المقاصةد السةياحية الموجةود بالفعةل سيصةب لةديها عةدد
أقل بكثير من الساححين أو في كثير من الحاالت عةد وجةود سةاححين
على اإلطالق ،كمةا أن النمةو والتوسةع فةي خةدمات الطيةران قةد مكةن
العديد من المقاصد السياحية في الكشف عن خدماتها للزاحرين بشةكل
أكثةةر ،وقةةد سةةاهمت شةركات الطيةةران منخفضةةة التكةةاليف علةةى وجةة،
الخصةةةوص فةةةي انتعةةةاش السةةةياحة ورفةةةع القةةةدر التنافسةةةية للمقاصةةةد
السةياحية الجديةةد  ،فقةد كةةان الطيةةران بشةكل عةةا هةو الةةدافع الرحيسةةي
لنمةةةو السةةةياحة فةةةي العديةةةد مةةةن المقاصةةةد السةةةياحية المحليةةةة وأكثةةةر
المناطق الناحية.
وقد ساعد على ذلك التقد في تصميم الطاحرات والتقةد التكنولةوجي
ممةةا سةةاهم فةةي خفةةض تكلفةةة السةةفر الجةةوي وأتسةةاع قطةةاع السةةياحة
ليشةةةمل شةةةراح أكبةةةر مةةةن سةةةكان العةةةالم ،حيةةةا انةةة ،بةةةالرجوع إلةةةى
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الستينيات كانت تكلفة تذكر السفر من أوروبا إلى استراليا مةا يعةادل
أجر  10أشهر من متوس الدخل ولكن اآلن تكلفتهةا أقةرب إلةى أجةر
العمل في بضعة أسابيع يمجلة البحوث السياحية ،يونيو ).2014
وتشةةةير الدراسةةةات إلةةةى أنةةة ،المطةةةارات تةةةدعم الكثيةةةر مةةةن الوظةةةاحف
عالميةةاً ،ففةةةي أوروبةةا علةةةى سةةةبيل المثةةال لكةةةل مليةةون راكةةةب تةةةدعم
المطارات ما يقرب من  3000وظيفة على الصعيد الوطني ،وكةذلك
 2000علةةةى الصةةةعيد اإلقليمةةةي و 1500وظيفةةةة شةةةب ،إقليميةةةة ،كمةةةا
تلعب المطارات دوراً رحيسياً في قطاع السةياحة الداخليةة والخارجيةة
معًا وذلةك مةن خةالل تسةهيل طةرق الوصةول إلةى المقاصةد السةياحية
المختلفة ،بجانب توفير القدر الالزمة الستيعاب حركة النقةل الجةوي
للسةةاححين خةةالل فتةةرات ارتفةةاع الطلةةب يمجلةةة البحةةوث السةةياحية،
يونيو  )2014وأتفةق معة (Mike and Wallace, 2014) ،ومةن
أهم التقارير التي أصدرتها منظمة السةياحة العالميةة UNWTO),
 )2013كان تقريرها حول العالقة بين السةياحة والطيةران الةذي أكةد
فيةة ،خبةةراء المنظمةةة أهميةةة التعةةاون بةةين السةةياحة وشةةركات الطيةةران
ال منهمةةا يسةةاعد علةةى رفةةع مسةةتوى
والمطةةارات مةةن منط لةةق أن كةة ً
األخةر ،وقةةد ذكةر إن النمةةو فةةي صةناعة السةةياحة لةةم يكةن يحةةدث لةةوال
التوسةةع واالبتكةةار الةةذي شةةاهدت ،بةةالتوازي صةةناعة الطيةةران العالميةةة
خاصةةة أن األرقةةا تشةةير إلةةى أن نصةةف حركةةة النقةةل الجةةوى هةةي
المسمولة عن أكثر من نصف حركة النقل السياحي عبر دول العالم.
وأشار إلى صةناعة السةياحة مدينةة بالفضةل لحركةة النقةل الجةوى فةي
النمو واالزدهار الذي حققت ،السةياحة العالميةة ،حيةا تخطةت المليةار
ساح منذ  2012بعد أن كةان الةرقم ال يتعةدى  25مليةون سةاح فةي
عا  ، 1950وأكد على أن النمو في السياحة العالميةة فةي السةنوات
المقبلة مشروط بحدوث نمو وتطوير مماثةل فةي حركةة النقةل الةدولي
والمطارات وشركات الخطوط الجوية
وكةةان الجةةزء األكثةةر أهميةةة مةةن التقريةةر هةةو ذلةةك الةةذي تحةةدث عةةن
القةةوانين االقتصةةادية المنظمةةة لحركةةة النقةةل الجةةوي والتةةي يجةةب أن
تكةةون عنصةةراً مسةةاعداً لعمليةةة تحريةةر النقةةل الجةةوي وتخفيةةف القيةةود
علي التأشيرات وتسهيل حركة التنقل بين الدول وإزالة عقبات السفر
وقيةةود االنتقةةال وتقليةةل تكةةاليف السةةفر والةةرحالت السةةياحية وترشةةيد
اإلجراءات وتسهيل حركةة المسةافرين وتشةجيع نمةو حركةة الطيةران
المنخفض التكلفة الذي بات عنصرا أساسيا من عناصر تحقيةق النمةو
في حركة الطيران وبالتالي الحركة السياحية.
وبهةةةةدف إبةةةةراز دور النقةةةةل الجةةةةوى وارتباطةةةة ،بشةةةةكل وثيةةةةق مةةةةع
االسةةتراتيجيات االقتصةةادية الوطنيةةة للةةدول يجةةدر اإلشةةار فةةي هةةذا
الصدد إلةى دبةي كأحةد األسةواق الشةرق األوسةطية والتةي يمثةل النقةل
الجوي بها دورا حيويا في تطوير البنية التحتية والتنمية االقتصادية.
تعد دبي موطناً ألكبر وأعرق مركةز للطيةران فةي منطقةة الشةرق
األوس  ،وقد اتخذت االستثمارات فةي مجةال الطيةران مكانةاً مرموقةاً
في بيمة السياسات لديها والتي تعترف بأهمية قطاع الطيةران وقدرتة،
الفعالةةة فةةي المسةةاهمة بتطةةوير ونمةةو القطاعةةات األخةةرى ،حيةةا كةةان
تةوفير بيمةةة السةماوات المفتوحةة فةةي دولةةة اإلمةارات العربيةةة المتحةةد
بمثابة حافز لشركات الطيران إليجةاد طةرق ومقاصةد سةياحية جديةد
وفرص لالتصال ،فمطار دبي لدية ،سةعة تمكنة ،مةن التعامةل مةع 60
مليون راكب سنوياً ،كما يعةد المطةار مةن أكبةر المطةارات فةي العةالم
حيا يحتل المرتبة الرابعة من حيا عدد الركاب الجوية الدولية بعةد
مطار هيثرو بلندن وشارل ديتول ببةاريس وهونةك كونةك بالصةين ،و
يهةةدف المطةةار بحلةةول عةةا  2020للتعامةةل مةةع  98مليةةون مسةةافر
بجانب الوافدين من الساححين إلى دبي.
ويعد هدف هيمة أبةو ظبةي للسةياحة هةي جةذب أكثةر مةن عةد ماليةين
مةةن المسةةافرين العةةابرين عبةر مطةةار أبةةوطبى الةةدولي لقضةةاء بضةةعة
أيا في اإلمار  ،لذلك فان في جميع أنحاء اإلمةارات العربيةة المتحةد
تعتبةةر السةةياحة اآلن جةةزءاً رحيسةةياً مةةن اقتصةةادها ،وقةةد كةةان أنشةةاء
شركة طيران متميز تعد بمثابة حلقةة واحةد مةن إسةتراتيجية التنميةة
االقتصةةادية المعتمةةد بعةةد أن أكةةد مسةةمولي دولةةة األمةةارات ضةةرور
عد اعتماد اقتصاد الدولة علةى عاحةدات الةنف والتةاز فقة وحاجتهةا
لتنويةةع اقتصةةادها بعيةةداً عةةن صةةادرات مشةةتقات البتةةرول ،وباسةةتخدا
الثرو النفطية الضخمة تعيين على اإلمار تحويةل نفسةها إلةى مركةز
عالمي للسياحة والمالية والنقل وأجزاء أخرى من هذ الخطة تشةمل
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الحةةةداحق لتكةةةون علةةةى مسةةةتوى عةةةالمي بجانةةةب المتةةةاحف والفنةةةادق
ومالعب الجولف يمجلة البحوث السياحية ،يونيو )2014
المبحا الثاني :تحرير قطاع النقل الجوى والسماوات المفتوحة
دفةةع التطةةور الهاحةةل فةةي وسةةاحل االتصةةال اإلنسةةان إلةةى التطلةةع إلةةى
السةةةةماء السةةةةتثمار فضةةةةاحها الواسةةةةع واسةة ةتخدام ،كةةةةأدا لالتصةةةةال
والتواصل بين الشعوب سواء من خالل تسيير خطوط الطيةران التةي
اختزلةةت الحةةدود والمسةةافات أو مةةن خةةالل اسةةتخدا هةةذا الفضةةاء فةةي
عمليةات البةا اإلذاعةي والتليفزيةوني ،ومنةذ ذلةك الحةين أخةذ التنةةافس
يحتد بشد بين الدول بشأن كيفيةة هةذا االسةتخدا وحةدود  ،وقةد كةان
طبيعيةةاً أمةةةا كةةةل هةةةذ المحةةةاوالت الدءوبةةةة ل نسةةةان لالسةةةتفاد مةةةن
الموارد أن يتج ،تفكير لضةرور وضةع القواعةد أو األطةر القانونيةة
التي تحكم هذا االستتالل بهدف تحقيق المزيد من التعاون بين الةدول
من جهة ولتقنين قواعد المسمولية في حالةة وقةوع أضةرار مةن جةراء
هذا االستتالل من جهة أخرى يالرشدي.(2005 ،
وعلى الر م من اتفاق االقتصاديين حةول أهميةة دور النقةل الجةوي
كاحدى دعةاحم التنميةة االقتصةادية للدولةة إال أن تحريةر النقةل الجةوي
الذي يعني رفع يد الحكومة مةن السةيطر علةى النشةاط وعةد الةتحكم
فةةةي كةةةل مةةةن هيكةةةل السةةةوق وإلتةةةاء القيةةةودو ووضةةةع القيةةةود الكميةةةة
والسةةعرية وحريةةة الةةدخول والخةةروق ،وتطبيةةق السةةماوات المفتوحةةة
بما يحقق التحسن الكلي في األداء واالستتالل األمثل للموارد مةازال
محل جدل في دول العالم المتقد والنامي على حد سواء .
فمثالً في الوقت الذي يدافع المؤيدون عن التحرير ويرون أن ،السةبيل
لنمةةو أعةةداد السةةاححين بمةةا يحقةةق مزيةةد مةةن تةةدفق للعمةةالت األجنبيةةة
وزياد األرباح وإيجاد فرص عمل جديد إلى جانب ظهور المنافسةة
التي تؤدي إلى كفاء تخصةيص المةوارد وإتاحةة إمكانيةة رفةع رفاهةة
المسةةتهلك تعلةةوا أصةةوات المعارضةةين الةةذين يتخوفةةون مةةن الفوضةةى
التةةي يمكةةن أن تنشةةأ مةةن جةةراء هةةذا التحريةةر فةةي دولةةة مةةا ،حيةةا إن
زياد العرض عن الطلب قد تدفع بمستوى الخدمة إلى االنهيةار ،كمةا
يةرون أن تةةدني األسةةعار بشةةكل يةةر عةادل سةةواء مةةن جانةةب القطةةاع
الخاص المحلي أو الشركات األجنبية المنافسة قد تهدد الشركة حاملة
العلةةم فةةي هةةذ الدولةةة خاصةةة عنةةدما يةةتم دعةةم الشةةركات األجنبيةةة مةةن
جانب حكوماتها ) Graham, 2013؛ رجب.(2005 ،
سياسة السموات المفتوحة
تعنةةى السةةموات المفتوحةةة إمةةا اتفةةاق ثنةةاحي أو متعةةدد األطةةراف بشةةأن
النقل الجوي ويحةرر هةذا االتفةاق القواعةد الخاصةة بأسةواق الطيةران
الدوليةةة ويقلةةل مةةن تةةدخل الحكومةةة فةةي البنةةود التةةي تطبةةق علةةى نقةةل
الركةةةةاب والشةةةةحن الجةةةةوى ،أي ال يةةةةتم تحديةةةةد لعةةةةدد الةةةةرحالت وال
لشركات الطيران وال تحديد لخة السةير ،أي إزالةة كافةة القيةود علةى
الحركة بين شركات الطيةران وعلةى الحقةوق الجويةة لتلةك الشةركات
داخل كل دولة بما في ذلك النقل الداخلي.
لذا فهى تعنى فت األسواق أما شركات الطيران لتقةديم خةدماتها مةن
خةةالل حريةةة فةةي السةةعة والحركةةة وتقةةديم أسةةعار مناسةةبة تحقةةق مةةن
خاللها المكاسةب لكةل مةن الركةاب والشةحن الجةوي ومقةدمي الخدمةة
والمجتمةةع ككةةل ،وهةةذا يعنةةي مزيةةداً مةةن المرونةةة فةةي تطبيةةق حريةةات
النقةةل الجةةوي المعمةةول بهةةا بمعاهةةد شةةيكا و  1944لتنظةةيم حركةةة
النقةل الجةوي العةالمي وذلةك مةن خةالل فةت المطةارات وإلتةاء جميةةع
القيود على عدد الةرحالت وحقةوق تشةتيل الخطةوط مةع ضةمان عةد
وجةةود أي ممارسةةات يةةر متكافمةةة أو تمييزيةةة مةةن قبةةل أي شةةركة
طيران واالستتناء عن الدعم واإلعانةات الحكوميةة أو أي احتكةارات
أخرى لضمان تحقيق المنافسة العادلةة ،وقةد تأخةذ هةذ السياسةة ثالثةة
أشكال:
 االتفةةاق مةةن طةةرف واحةةد :أي فةةت السةةماوات أمةةا جميةةع الةةدولبشركاتها المتعدد .
 االتفاق الثناحي :هي اختيار دولة بعينها لفت الحركة معها.متعةةدد األطةةراف :والةةذي يعنةةي اشةةترا أكثةةر مةةن دولةةة فيمةةا بينهةةالتطبيق هذ السياسة دون السماح لآلخةرين باالسةتفاد مةن مزايةا هةذا
االتفاق )رجب2005 ،؛ صفوت2008 ،؛ عبد الصادق.(2010 ،
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وجهة نظر الدول حيال سياسة السماوات المفتوحة
 االتجا األول ينظرية الفضاء الجوي) :تمثل ،بعةض الةدول الكبةرىكالواليات المتحد ويقةو علةى المنةادا بوجةوب فةت سةماوات الةدول
كافة أما حركة الطيران باعتبار أن هذ السماوات مةا هةي إال تةراث
مشتر ل نسانية جمعاء.
مؤيدي هذ النظرية يشيروا إلى أن الفضةاء الجةوي الةذي يعلةو إقلةيم
أي دولة من يابسة وماء ال يجب النظر إلية ،علةى أنة ،مجةال محجةوز
لهةةةذ الدولةةةة وحةةةدها وإنمةةةا يجةةةب التعامةةةل معةةة ،بوصةةةف ،أدا ربة ة
واتصال وتواصل بين أعضاء المجتمع الدولي كافة .
وبناء على ذلةك فةان هةذا الفضةاء يتعةين أن يكةون مفتوحةًا مةن حيةا
إمكانية استخدام ،واالنتفاع ب ،أمةا كافةة الةدول وعلةى قةد المسةاوا ،
إي إن هذا الفضاء الجوي هو من قبيل األشياء الشاحعة التي ال يجةوز
ألحد أن يدعي ملكيتها أو أن يقرر أي حقوق سياد عليها.
 االتجا الثةاني ينظريةة السةياد المطلقةة للدولةة) :يعبةر عنة ،التالبيةةالعظمةةى مةةن الةةدول خاصةةة الصةةترى منهةةا ،ويؤكةةد أصةةحاب هةةذا
االتجةةةا علةةةى وجةةةوب التسةةةليم لكةةةل دولةةةة بسةةةلطانها علةةةى سةةةماواتها
باعتبار أن مصلحة دولة اإلقليم هي التةي يجةب أن تكةون دومةاً أولةى
بالرعاية .
وتنطلةةق هةةذ النظريةةة مةةن مبةةدأ أساسةةي مفةةاد أن لكةةل دولةةة مسةةتقلة
وذات سةةياد الحةةق فةةي أن تباشةةر وحةةدها علةةى سةةبيل االسةةتمثار كافةةة
مظاهر السياد على إقليمها ليس فق اليابس من ،وإنما أيضاً ما يعلو
من فضاء وما قد يلحق ب ،من ميا داخلية كانت أو إقليميةة وذلةك مةن
أجل حماية أمنها الوطني ومصالحها الحيوية.
 االتجا الثاالا مبةدأ سياسةة التنظةيم فةي الجةو يالنظريةة التوفيقيةة):فةةي محاولةةة للتقريةةب بةةين هةةذين االتجةةاهين السةةابق ذكرهمةةا نةةةادي
أنصار هذا االتجةا بضةرور إخضةاع الفضةاء الجةوي لسةلطان دولةة
اإلقليم ولكن في ظل قيود معينة تعمل في صةال كةل مةن دعةم مرفةق
الطيةةةةران المةةةةدني الةةةةدولي وتعزيةةةةز وخدمةةةةة المصةةةةال المشةةةةتركة
ل نسةةانية وذلةةك فةةي إطةةار مةةا تةةم تسةةميت ،بسياسةةة التنظةةيم فةةي الجةةو
"Order in Air".
وتقو هذ النظرية علةى محاولةة تحقيةق درجةة مناسةبة مةن التةوازن
بين مصال الدول كل على حد في حماية أمنهةا الةوطني ومصةالحها
الحيويةة مةن جهةةة وبةين مصةةلحة المجتمةع الةدولي فةةي تكامةل أجزاحةة،
ومناطق ،الجترافية المختلفة واتصالها ببعضها من جهة أخرى.
وانطالقاً من هذ الرؤية اعتبر أنصار هذ النظرية التوفيقية أن ،لةيس
من المقبةول النظةر إلةى سةماوات الدولةة أو فضةاحها الجةوي علةى أنة،
فضةةاء مفتةةوح يحةةق لكةةل دولةةة أخةةرى اسةةتخدام ،واالنتفةةاع بةة ،دون
ال فةي الوقةت ذاتة ،التسةليم بوجهةة النظةر
ضواب  ،كمةا أنة ،لةيس مقبةو ً
التةةي تقةةول بوجةةوب قصةةر االسةةتفاد مةةن سةةماوات كةةل دولةةة عليهةةا
وحةدها وبالتةالي حرمةان الةدول األخةةرى مةن ذلةك ،فمةن شةأن القبةةول
بوجهةة النظةر األخيةر هةذ أي قصةر االنتفةاع بالفضةاء الةدولي علةةى
دولةةة اإلقلةةيم وحةةدها الحةةد مةةن قةةدر المجتمةةع الةةدولي علةةى تحقيةةق
التكامةةل بةةين أجزاحةة ،ومناطقةة ،،لةةذلك مالةةت هةةذ النظريةةة إلةةى القبةةول
فهذا االتجا الوسةطى الةرافض لمبةدأي السةماوات المفتوحةة والسةياد
المطلقة للدولة على فضاحها الجوي فةي تن واحةد هةو الةذي أخةذت بة،
االتفاقات الدولية ذات الصلة وبخاصةة اتفاقيةة شةيكا و لعةا 1944
يلرشدي2005 ،؛ رجب2005 ،؛ (Graham, 2013.
الدول المستفيدة من سياسات السماوات المفتوحة
الدول ذوات المساحات الشاسعة
اتسةةاع مسةةاحة إقلةةيم الدولةةة يتةةي لهةةا فرصةةة أكبةةر لتيسةةير خطةةوط
الطيران بين المواقع المختلفة داخل هةذا اإلقلةيم ،وينةدرق ضةمن هةذ
الطاحفةةة مجموعةةة الةةدول التةةي تةةنج فةةي تحقيةةق درجةةة مناسةةبة مةةن
التكامل اإلقليمي والتوحد السياسي فيما بينها كدول االتحاد األوروبي
والتي أصب إقليمها إقليماً واحداً فيما يتعلق بحركة النقةل الجةوي منةذ
إبريل  ، 1997حيا سمحت دول االتحاد بالنقل الداخلي ألي شةركة
طيران تابعة ألي دولة منها وبذلك أستحوذ عالميةاً دول االتحةاد علةى
نسبة كبير من حركة النقل الجوي العالمي بجانةب الواليةات المتحةد
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األمريكيةةة حيةةا يسةةتحوذان علةةى مةةا يقةةرب مةةن ثلثةةي حركةةة النقةةل
الجوي على مستوى العالم.
الدول ذوات األساطيل الجوية الكبيرة.
إن ضيق األسواق الداخلية بهذ الدول أمةا حركةة النقةل الجةوي بهةا،
ومن ثةم تكةون سياسةات السةماوات المفتوحةة هةي المخةرق للشةركات
الوطنية بها لكي تظل في حالة تشتيل.
الدول ذوات األقاليم صغيرة المساحة وقليلة السكان.
هذ الدول مثل سنتافور حيا ال تحتاق بالنظر إلةى صةتر مسةاحتها
وقلة سكانها إلى حركة نقل جوي كبيةر ممةا يجعلهةا تعتمةد فةي كثيةر
مةةن األحيةةان علةةى الحركةةة العةةابر للنقةةل الجةةوى الةةدولي ،لةةذلك فانهةةا
ليس لديها ما تخشى فقد إذا ما أخةذت بسياسةات السةماوات المفتوحةة
يالرشةدي (2005 ،ويةذكر يالسيسةى2003 ،؛ (Graham, 2013
إلى ان ،ي مكةن تقسةيم الةدول التةي تةدعو إلةى مبةدأ السةماوات المفتوحةة
إلى الفمات التالية :
• دول تمتلك سوقاً كبيراً وكذلك شةركات طيةران كبيةر وقويةة ولكةن
السةةوق التةةي تعمةةل مةةن خاللةة ،الشةةركات ال يسةةتوعب هةةذ اإلمكانةةات
الضةةةخمة لةةةديها وبةةةالطبع فانهةةةا سةةةوف تكةةةون أول مةةةن ينةةةادي بهةةةذ
السياسة لتجد السوق المناسبة إلمكانياتها ،باإلضافة إلى أنهةا تسةتطيع
حماية أسواقها من أية منافسة.
• دول صتير ولةيس لةديها شةركات قويةة لةذلك فأنهةا لةيس لةديها مةا
تخسر في حالة تطبيق هذا المبدأ .
• دول تصةةةةنف كنقةةةةاط متوسةةةةطة لحركةةةةة النقةةةةل الجةةةةوي العالميةةةةة
يترانزيةةت) ،حيةةا تمةةر عليهةةا طةةاحرات الشةةركات الكبةةرى للتةةزود
بالوقود والطعا و يرها ،لذا تعمل هذ الدول على تطوير مطاراتهةا
واألسةةواق الحةةر بهةةا وكافةةة أوجةة ،األنشةةطة الترفيهيةةة للركةةاب فةةي
مطاراتهةةةا بهةةةدف تحصةةةيل مزيةةةد مةةةن رسةةةو الهبةةةوط والخةةةدمات
األرضةةةية ،لةةةذا فهةةةذ الةةةدول ال تفةةةرض قيةةةود للطيةةةران إليهةةةا عبةةةر
سةةةماواتها تشةةةجيعًا لشةةةركات الطيةةةران علةةةى المةةةرور مةةةن خاللهةةةا
والتعامل مع مطاراتها.
معوقات تطبيق سياسات "السماوات المفتوحة"
الدعم الحكومي للشركات الوطنية العاملة في مجال النقل الجوي
تزيد هذ المساعدات من قدر هذ الشركات علةى المنافسةة وتحةديا
أسةةطولها الجةةوي وتتطيةةة خس ةاحرها وال شةةك فةةي أن ذلةةك مةةن شةةأن،
مضةةاعفة المخةةاطر التةةي قةةد تتعةةرض لهةةا الشةةركات الوطنيةةة للنقةةل
الجةةوي فةةي الةةدول التةةي ال تملةةك القةةدر علةةى تقةةديم مثةةل هةةذا الةةدعم،
ويأخذ الدعم الحكومي لشركات الطيران أشكاالً متعدد والتةي تسةعى
سياسةةة السةةموات المفتوحةةة إلةةى الةةتخلص منةة ،،وهةةى البةاً فةةي شةةكل
إعانةة حكوميةة كاملةة ،قةةروض ميسةر بشةروط أقةةل مةن السةوق عنةةد
شراء الطاحرات ،تذليل القيود المفروضة على االستثمار في شةركات
الطيةةةةران ،التخفةةةةيض واإلعفةةةةاء مةةةةن رسةةةةو خةةةةدمات المطةةةةارات
والخةةةدمات المالحيةةةة األخةةةرى ،تخفةةةيض أو إعطةةةاء مميةةةزات علةةةى
أسةعار وقةود الطةةاحرات ،إعفةاء مةةن الةديون المسةةتحقة ،حقةوق امتيةةاز
لشركات الطيران في الخدمات األرضية التجارية بشكل احتكاري.
انخفةةاض مسةةتوى جةةود البنيةةة التحتيةةة لةةبعض المطةةارات حيةةا أن
هنا بعض الدول التي ليس لةديها بنيةة تحتيةة قويةة لمطاراتهةا تسةم
لهةةا بالتجةةاوب مةةع التوجهةةات التةةي تفرضةةها هةةذ السياسةةات ونتيجةةة
لةذلك ال تةةتحمس لفكةةر القبةةول بنةةاقلين جةةدد إلةةى مطاراتهةةا فةةي إطةةار
األخذ بالسياسات المذكور  ،وعاد ما تفتعل هذ الدول أسةباب كثيةر
لعد قدر مطاراتهةا علةى التكيةف مةع مقتضةيات سياسةات السةماوات
المفتوحةةةة ،ومةةةن هةةةذ األسةةةباب المفتعلةةةة أو المزعومةةةة عةةةد كفةةةاء
إجةةراءات التشةةتيل ،عةةد كفةةاء التسةةهيالت المالحيةةة الجويةةة ،تقييةةد
إجراءات الدخول والخروق بالنسبة لمجانب إلى إقلةيم الدولةة إال مةن
خالل استخدا ناقل معين ،أو تقديم تيسيرات أكبر في هةذا الشةأن فةي
حالة استخدا الناقل الوطني.

احمد عبدالشافى
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تخوف الجهات األمنية لعدد من الدول
حيةةا أن تطبيةةق السةةماوات المفتوحةةة سةةيتي فرصةةة أكبةةر للسةةفر مةةن
خالل انخفاض األسعار وتحسةين الخةدمات ،وبالنسةبة للصةناعة ككةل
فسوف يسةم بمزيةد مةن الشةفافية والمنافسةة العادلةة وعةد االحتكةار
ومن ثم تحقيق الكفاء  ،أما للدولة فسيرفع من حجم السياحة والتجةار
لديها ،إال أن بعض الدول لةديها تخةوف مةن هةذا االنفتةاح مةن الناحيةة
األمنيةةة حيةةا أن أجهزتهةةا األمنيةةة لةةيس لةةديها تليةةة يمكةةن مةةن خاللهةةا
إحكا السيطر على هذا االنفتاح.
يالرشدي )2005 ،ويرجب.)2005 ،
موقووم مصوور حيووال تحريوور قطوواع النقوول الجوووة الموودني وسياسووة
السموات المفتوحة
بالنسبة لموقف مصةر حيةال هةذا األمةر يةذكر كةل مةن يجمةال الةدين،
2008؛ رجب )2009 ،أن هنا تتضارب فةي اآلراء ووجهةة نظةر
كةةل مةةن القةةاحمين علةةى قطةةاع السةةياحة وقطةةاع الطيةةران المةةدني ،إذ
يطالب الفريق األول بحتمية وسرعة فت مطةار القةاهر الةدولي أمةا
الجميةةةةةع دون التقيةةةةةد باالتفاقيةةةةةات الثناحيةةةةةة وبالضةةةةةواب المرتبطةةةةةة
بالتشةةتيل ،ويةةرى هةةةؤالء فةةي تطبيةةق ذلةةةك الوسةةيلة الوحيةةد لزيةةةاد
الساححين مستندين إلى ما أفادت بة ،الدراسةات الحديثةة مةن مؤشةرات
وأكدت ،األدبيات االقتصادية في ظةل حجةم األسةطول المصةري حاليًةا
وقدرتةة ،علةةى تتطيةةة طلةةب السةةياحة المتوقةةع ومةةا يةةرتب بةة ،مةةن تثةةار
مباشر و ير مباشر على االقتصاد القومي وقطاع النقل الجوي .
فةةي حةةين يعةةارض الفريةةق الثةةاني الخةةاص بمسةةمولي الطيةةران عمليةةة
التحريةةر الفةةوري والمطلةةق للجميةةع دون شةةروط أو تنظةةيم فةةي مطةةار
القةاهر الةدولي ،ويؤكةدون أن أثرهةا سةوف تةنعكس بصةور مباشةر
علةةى طلةةب المصةةريين لصةةال بعةةض الشةةركات األجنبيةةة التةةي قةةد
تعةةرض أسةةعاراً شةةديد االنخفةةاض فةةي ظةةل حصةةولها علةةى دعةةم مةةن
حكوماتهةةا وخاصةةة الخطةةوط الجويةةة المنافسةةة بمنطقةةة الخلةةي  ،وهةةذا
يعني بدور فقد جانب كبير من النقد األجنبي لحساب تلةك الشةركات،
إلةةى جانةةب مةةا قةةد تترتةةب عليةة ،مةةن صةةعوبة تحويةةل مطةةار القةةاهر
الدولي إلى مطار محوري كما هو مخط ل. ،
ومةةةن منطلةةةق أن سياسةةةة السةةةموات المفتوحةةةة وتحريةةةر قطةةةاع النقةةةل
الجةةوى أمةةر حتمةةي وأن كةةل قطاعةةات الدولةةة دون تحيةةز مةةا هةةي إال
تةةرس فةةي ماكينةةة االقتصةةاد القةةومي يةةرى الباحةةا أن القةةرار النهةةاحي
يجب أن يةتم اتخةاذ علةى ضةوء الجةدوى والفواحةد االقتصةادية و يةر
االقتصادية للدولة والمجتمع .بمعنى أن ،فةي حةال مةا إذا كانةت الفاحةد
والعاحد االقتصادي من وراء التحرير أكبر من الخساحر التي يتوقعهةا
مسةمولي الطيةةران المةةدني بمصةةر لشةركة مصةةر للطيةةران فةةان األمةةر
يسةةتوجب التطبيةةق مةةن اجةةل الصةةال العةةا القتصةةاد الدولةةة والعكةةس
صحي .
ومن أبةرز األمثلةة علةى أن هنةا مشةكلة فةي أسةلوب وكفةاء اإلدار
والتةةةي ظهةةةرت مةةةن خةةةالل مقارنةةةة الهيكةةةل اإلداري لشةةةركة مصةةةر
للطيةةةةةران والخطةةةةةوط الجويةةةةةة التركيةةةةةة والتةةةةةي أشةةةةةار إليهةةةةةا
)(http://www.ahram.org.egإذ أن الشةةةركة التركيةةةة تمتلةةةك
 261طةةاحر متنوعةةة الحجةةم والطةةرز تصةةل إلةةى  219مدينةةة حةةول
العالم ،وهى األولى عالمياً من حيا عدد الةرحالت الخارجيةة ونقلةت
عا  2014فقة نحةو  55مليةون مسةافر وبلتةت أرباحهةا نحةو 735
مليون دوالر وتخط ألن تصل بأسطولها إلى أكثر من  400طةاحر
فةةي عةةا  ،2020ومةةع هةةذا ال يعمةةل بالشةةركة سةةوى  2000موظةةف
وعامل فق .
أما مصر للطيران فتملك  77طةاحر وتصةل إلةى  81مدينةة فقة فةي
العةةالم ،ولةةديها  25ألةةف موظةةف وعامةةل وتةةدفع نحةةو  2مليةةار جنيةة،
سنويا في صور ضراحب للدولة ،األمر الذي يجب التوقف عند هنةا
كيةةف لـــــةةـ  2000عامةةل أن يةةديروا  261طةةاحر بهةةذا النجةةاح بينمةةا
في مصر للطيةران  25ألةف عامةل يخةدمون  77طةاحر فقة  ،األمةر
الةةةذي يشةةةير أن هنةةةا فةةةارق فةةةي مهةةةار العنصةةةر البشةةةرى العامةةةل
وبأسةةةلوب اإلدار المبتكةةةر بةةةين الشةةةركتين ،كمةةةا أن المقارنةةةة بةةةين
الشركتين في قو وأسةلوب التسةويق والحمةالت التةي تطلقهةا الشةركة
التركية ومةدى مةا تنفقة ،عليهةا وأخرهةا شةعار الشةركة الجديةد ووسةع
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حةةدود عالمةةكو أو السةةابق وهةةو والعةةالم بةةين يةةديكو وكةةذلك الحملةةة
القوية على االنترنةت مةن خةالل الموقةع اإللكترونةي اليوتيةوب والتةي
استتلت فيها الشهر العالمية لةنجم كةر القةد بفريةق برشةلونة والةذي
كان مةن أسةرع اإلعالنةات التجاريةة انتشةارًا فةي العةالم والةذي سةجل
نحو  77مليون مشاهد في أسبوع واحد فق يشير إلى الفارق الكبير
في األساليب التسويقية المبتكر فيما بين الجانبين.
.
اآلثار المحتملة لخطوات التحرير المتبعة على مصر
اآلثار المحتملة على النقل الجوي يرجب.)2009 ،
توضة النتةاح التةةي ترتبةت علةةى التحريةر والسةةماوات المفتوحةة فةةي
كةةل المطةةارات المصةةرية عةةدا مطةةار القةةاهر الةةدولي زيةةاد حركةةة
الركةاب فةةي المطةةارات اإلقليميةةة مةةن  1996وحتةةى اآلن ومةةا ارتةةب
بهةةا مةةن نمةةو اقتصةةادي للمطةةارات مةةن جهةةة والدولةةة ككةةل مةةن جهةةة
أخةةةرى ،وقةةةد أدى ذلةةةك إلةةةى انخفةةةاض األسةةةعار المعروضةةةة نتيجةةةة
للمنافسة ،وتحسن إنتاجية الشركة الوطنيةة ،ونمةو حجةم االسةتثمارات
الموجهة في هذا القطاع نظةراً الرتفةاع عةدد الشةركات العاملةة زيةاد
عةةدد المطةةارات والةةذي انعكةةس بةةدور علةةى مسةةتوى الخدمةةة ،أمةةةا
بالنسبة لمطراف المختلفةة العاملةة بالقطةاع وهةي شةركات الطيةران،
والمطارات واألنشطة التكميلية لعمليةة النقةل الجةوي والعمالةة فةيمكن
إجمال اآلثار على كل منها كالتالي :
شركات الطيران :يتي التحريةر وتطبيةق السةماوات المفتوحةة مزيةدًا
من الشفافية والمنافسة العادلة وعد االحتكار ومن ثةم تحقيةق الكفةاء
التي تؤدي إلى زياد الشركات الموجةود فةي األجةل القصةير ،إال أن
هةةذ المنافسةةة فةةي األجةةل المتوس ة والطويةةل وأمةةا ارتفةةاع النفقةةات
ستدفع إلى تقلص عدد الشركات وبقاء تلك األقدر علةى تقةديم الخدمةة
بالسةةعر المناسةةب ،فبالنسةةبة لمصةةر تمثلةةت تثةةار التحريةةر فةةي ارتفةةاع
الحصة النسبية للشركة الوطنية إلى ما يقرب مةن  %36مةن إجمةالي
الحركةة المنتظمةةة و يةةر المنتظمةةة نتيجةةة للقةةرارات المرنةةة فةةي شةةأن
الخطوط التي ال تحقق العاحد االقتصادي ،كقرار إيقاف تشتيل بعةض
النقةةاط كخة سةةيدني فةةي أسةةتراليا ،والصةةين وكنةةدا النخفةةاض الطلةةب
عليها ،وتوجي ،الطاحرات إلى خطوط جوية أكثر طلباً كخ الكويةت،
بجانةةةةب ارتفةةةةاع متوسةةةة نسةةةةةبة االمةةةةتالء فةةةةي مطةةةةاري القةةةةةاهر
واإلسكندرية بالر م من االلتزا فيهما باالتفاقيات الثناحيةة ،ممةا يؤكةد
استفاد مصر للطيران من هذا التحرير ولم يكن معوقا لنموها.
المطووووارات واألنشووووطة التكميليووووة :وتتمثةةةةل فةةةةي المالحةةةةة الجويةةةةة،
والخةةةةةدمات األرضةةةةةية ،والخةةةةةدمات الجويةةةةةة ،واألسةةةةةواق الحةةةةةر ،
والصيانة ،و يرها ،حيا يعمل التحرير على تحسن البنيةة األساسةية
والتوسةةع فيهةةا ،وتتةةوفر التسةةهيالت ،وهةةو مةةا سةةينعكس علةةى زيةةاد
الطاقةةةةة االسةةةةتيعابية للمطةةةةارات وتحسةةةةن األداء والخدمةةةةة المقدمةةةةة
وتحقيق مزيد من العاحد االقتصادي.
المسووافرون :نظةةراً النخفةةاض األسةةعار يرتفةةع الطلةةب ،وعنةةد تنةةاول
خصاحص الخدمةة مةع زيةاد العةرض وتحسةن الخةدمات المقدمةة مةن
مواعيد وعدد الرحالت اليومية واألسبوعية يزداد معدل التردد.
الدولةة :تةزداد حصةيلة الدولةة مةةن الرسةو نظةرًا لزيةاد الحركةة فةةي
المطةارات واألنشةةطة التكميليةةة المسةةاعد  ،ممةا يةةنعكس علةةى موازنةةة
الدولةةة فةةي زيةةاد اإليةةرادات والضةةراحب التةةي سةةيتم تحصةةيلها ممةةن
األرباح التي ستحققها الشركات العاملة.
العمالووة :فةةي األجةةل القصةةير قةةد تةةتقلص العمالةةة مةةن زيةةاد المنافسةةة
ودخةةول شةةركات جديةةد  ،وخةةروق أخةةرى فةةي هةةذا المجةةال ،إال أن
الشةركات الجديةةد التةي سةةتدخل السةوق سةةواء فةي مجةةال الطيةةران أو
المطةةارات واألنشةةطة المسةةاعد قةةد تعمةةل علةةى تةةوفير فةةرص عمةةل
لةةبعض مةةنهم إذا مةةا تمةةت إعةةاد تأهيةةل بعةةض هةةذ العمالةةة الزاحةةد
والبعض اآلخر الذي سيتم االستتناء عنة ،،أمةا فةي األجلةين المتوسة
والطويةةةل فنمةةةةو االسةةةةتثمار فةةةةي قطةةةةاع النقةةةةل الجةةةةوي والقطاعةةةةات
المرتبطة ب ،قد تخلق فرص عمل جديد سواء في المجال ذات ،أو فةي
المجاالت األخرى التي ستنتعش مع ازدهار .
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اآلثار المحتملة على االقتصاد القومي
يالحةةةظ زيةةةاد حركةةةة الركةةةاب والبضةةةاحع تترتةةةب عليهةةةا زيةةةاد فةةةي
حصةةيلة النقةةد األجنبةةي المتولةةد مةةن قطةةاع السةةياحة نتيجةةة زيةةاد عةةدد
السةةةاححين القةةةادمين إلةةةى مصةةةر ونمةةةو أعةةةداد حركةةةة الركةةةاب فةةةي
المطةةارات اإلقليميةةة نتيجةةة لتطبيةةق السةةماوات المفتوحةةة وسياسةةات
التحرير للحركة الجوية في تلك المطارات.
وهذا ب دور ترتب علية ،نمةو األنشةطة المختلفةة فةي القطةاع السةياحي
وهةةو مةةا أدى إلةةى زيةةاد االسةةتثمارات السةةياحية مةةن قةةرى وفنةةادق
سةةياحية و يرهةةا ،والتةةي سةةتوجد فةةرص عمةةل جديةةد سةةواء بالنسةةبة
للعمالةةة المباشةةر أو يةةر المباشةةر ومةةن ثةةم ارتفةةاع نسةةبة العةةاملين
بالقطاع السياحي مقارنة باجمالي العمالة المصرية ،ممةا يعنةي زيةاد
فةةةي دخةةةول األفةةةراد وحصةةةيلة الرسةةةو والضةةةراحب المسةةةتحقة مةةةن
المزارات السياحية واألنشطة الجوية و يةر الجويةة المرتبطةة بوفةود
الساححين والحركة القادمة .
ولكن مةع هةذا فةال يجةب إ فةال اآلثةار السةلبية لزيةاد حركةة الركةاب
والبضاحع من تثار سلبية على المجتمع ،وتتمثل هةذ السةلبيات فةي مةا
تخلق ،من تلوث بيمي سواء سمعي أو هواحي نظراً لما يةرتب بهةا مةن
انبعاث لثاني أكسيد الكربون والضوضاء ،ومةا قةد تثيةر مةن ازدحةا
وتكدس مروري فةي المنةاطق المؤديةة مةن وإلةى المطةارات وهةو مةا
يؤثر على البيمة واألجواء المحيطةة بالمطةارات وذلةك فةي حالةة عةد
التخطي لها بصور سليمة .
وفي إطار تحرير النقل الجوي يذكر كل منيعبد الصةادق2010 ،؛
رجةةةب )2005 ،أن هنةةةا ثالثةةةة بةةةداحل لتطبيةةةق سياسةةةة السةةةماوات
المفتوحةةةة الختيةةةار أيهةةةم أكثةةةر مالحمةةةة لمصةةةر بمةةةا يعظةةةم المنفعةةةة
لالقتصاد القومي.
البديل األول :االستمرار في الوضع الراهن:
يتمثةةل فةةي عةةد تطبيةةق مزيةةد مةةن التحريةةر واالكتفةةاء بمةةا تةةم تطبيقةة،
بالمطارات من سياسة سماوات مفتوحة عدا مطار القةاهر كمةا سةبق
ذكر  ،هو ما يعنى عةد تحقيةق هةدف الدولةة اإلسةتراتيجي فةي زيةاد
أعداد الساححين ومن ثةم اسةتتالل الطاقةة الفندقيةة المعروضةة وجةذب
مزيد من االستثمارات السياحية وتعزيز العاحد االقتصادي للمطارات
القديمة والجديد وهو ما يعنى تعصر سداد قروض إنشاحها.
بجانب مضاعفة الحركة في ضوء محدودية األسطول الةوطني يعنةى
انخفاض كفةاء التشةتيل وسةوء األداء والخدمةة المقدمةة وهةو مةا يعةد
أمراً مرفوضاً ،كمةا أن زيةاد حجةم األسةطول يسةتلز زيةاد التمويةل
والذي يحتاق بدور إلى توافر موارد يصعب تحقيقها ذاتياً.
لذا واج ،هذا البديل بعض التحفظات التي من شأنها ضةياع كثيةر مةن
المكاسةةب لالقتصةةاد القةةومي والتةةي تتمثةةل فةةي انخفةةاض فةةي كةةل مةةن
الحركةةة فةةي المطةةارات وأعةةداد السةةاححين وهةةو مةةا يعنةةى انخفةةاض
حصةيلة الرسةو والضةراحب وضةعف حصةيلة النقةد األجنبةي الممكةن
تحصيلها من األنشطة المسةاعد والتةي لهةا دوراً وتةأثير علةى فةرص
العمل المباشر و ير المباشر .
البديل الثاني  :تطبيق سياسة السماوات المفتوحة في مطار القاهر
يهدف هذا البديل إلى التطبيق الفوري للسماوات المفتوحةة فةي مطةار
القةاهر الةدولي مثلةة ،فةي ذلةةك كبقيةة المطةارات اإلقليميةةة ،وقةد أكةةدت
دراسة قا بها فريق من الخبراء في منظمة السياحة والسفر الدولية
) (WTTCإمكانية مضاعفة عدد الساححين في مصةر إذا مةا طبقةت
هةةذ السياسةةة فةةي مطةةار القةةاهر  ،وذلةةك بةةالتزامن مةةع التوسةةعات فةةي
البنيةةةة األساسةةةية لقطةةةاع الطيةةةران وهةةةو مةةةا سةةةينعكس علةةةى السةةةوق
المصرية لتصب أكثر تنافسية في المنطقة ويحقةق مزيةداً مةن الجةذب
السةةياحي ،حيةةا تطبيةةةق سياسةةة السةةماوات المفتوحةةةة يعنةةى ارتفةةةاع
مرونة الطلب علةى السةفر نتيجةة تعةدد البةداحل مةن شةركات الطيةران
ومن ثم انخفةاض أسةعار السةفر ،وذلةك بجانةب وضةع خطةة للتحةديا
والتوسع وتةوفير التسةهيالت والبنيةة األساسةية فةي المطةارات كمةا أن
سةةةيناريو فةةةت سةةةماء مطةةةار القةةةاهر يعنةةةى مزيةةةد مةةةن االسةةةتثمارات
والعمالة المباشر و يةر المباشةر فةي قطةاع السةياحة بفضةل الزيةاد
في عدد الرحالت الجوية في جميع مطارات مصر.
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البديل الثالوث :تطبيةق سياسةة السةماوات المفتوحةة الثناحيةة فةي مطةار
القاهر
يقد هذا البديل اختياراً وسطاً فهو يهدف إلى تطبق سياسة السةماوات
المفتوحة بصور فورية ولكةن انتقاحيةة ،فيةتم اختيةار الطةرف المقابةل
مةةن خةةالل سةةلطة الطيةةران المةةدني بمةةا تةةرا يحقةةق الةةرب للطةةرفين
الممثل في مصر والدولةة التةي سةيتم االتفةاق معهةا ،كمةا يعطةي دوراً
أكبةةر لسةةلطة الطيةةران المةةدني مةةن حيةةا إعةةاد النظةةر فةةي الشةةركات
القاحمة أو تلك التي ستنشأ في السةوق بمةا يتناسةب مةع معةايير وأسةس
السةةةالمة واألمةةةان لمواجهةةةة زيةةةاد حجةةةم الحركةةةة ،كمةةةا يالحةةةظ أن
التخوف مةن منافسةة الشةركات الخليجيةة يعتبةر فةي يةر محلة ،وذلةك
ألن وجودهةةةا فةةةي السةةةوق المصةةةرية ال يعنةةةي فقة ة منافسةةةة مصةةةر
للطيران ،ولكنهةا تتنةافس أيضةًا فيمةا بينهةا والةذي مةن شةأن ،أن يةؤدي
إلى تحقيق الكفاء واستمرار األصل .
وهنا أشاريعبد الصةادق )2010 ،إلةى أن شةركة مصةر للطيةران قةد
وقعت عد اتفاقيات تسويقية مع خمس شركات طيران عربية وطنيةة
وأوروبية كمرحلة أولى لتطبيةق سياسةة السةماوات المفتوحةة وتحةرر
النقةةةل الجةةةةوي علةةةى أسةةةةاس تحقيةةةةق المصةةةال الوطنيةةةةة المشةةةةتركة
للطرفين ،وتأتي السعودية في مقدمة هذ الدول ،كما تم اختيار الدول
الخمةةس فةةي المرحلةةة األولةةى لكونهةةا مةةن الةةدول المصةةدر للسةةياحة
بأعةةداد كبيةةر بجانةةب تنةةوع األنمةةاط السةةياحية لةةدى جمهورهةةا سةةواء
كانت سياحة شواطئ أو ثقافية أو عالجية ،كما روعي أيضاً فةي هةذا
االختيةةةار حجةةةم اسةةةتقبالها لسةةةاححين مصةةةريين بأعةةةداد كبيةةةر مثةةةل
السعودية حيا يتوجة ،إليهةا عةدد كبيةر مةن المصةريين لتأديةة مناسةك
الحة والعمةر إضةافة إلةى العمالةة المصةرية هنةا بجانةب السةاححين
السعوديين القادمين إلةى مصةر ،ومةن ثةم فالحركةة بةين البلةدين كثيفةة
طوال العا .
ومةن الضةةروري تطبيةق سياسةةة السةةموات المفتوحةة تةةدريجياً بجانةةب
االسةةتفاد مةةن خبةةرات الةةدول التةةي نجحةةت فةةي تطبيقهةةا مثةةل الةةدول
األوروبيةةةة وأمريكةةةا ،حيةةةا أن هنةةةا دوالً فشةةةلت فةةةي تطبيةةةق هةةةذ
السياسة نظراً ألنها لم تضع القوانين والتشةريعات والمعةايير الالزمةة
لهذ السياسة وهو ما دفعها إلةى لةق شةركات طيرانهةا الوطنيةة مثةل
بيرو وشيلي.
نتائج الدراسة الميدانية
 oتخةةوف مسةةمولي شةةركة مصةةر للطيةةران حيةةال قةةدر الشةةركة علةةى
الصمود أما منافسة شركات الطيران األجنبيةة وخاصةة العربيةة فةي
حةةال التحريةةر الكامةةةل للحركةةة الجويةةة للمطةةةارات المصةةرية عامةةةة
ولمطةةةار القةةةاهر الةةةدولي خاصةةةة وهةةةو مةةةا قةةةد يجعلهةةةا الناقةةةل يةةةر
الرحيسي للحركة الجوية لمصر.
 oمةةن ابةةرز األسةةباب التةةي تحةةول دون تطةةوير المطةةارات المصةةرية
ووصةةول مصةةر للطيةةران إلةةى مسةةتوى الشةةركات العربيةةة هةةو الةةدعم
المادي من الدولة.
 oهنا معوقات تحول دون دعةم الدولةة لمصةر للطيةران ولةو بشةكل
استثناحي ومةن أبرزهةا اقتنةاع المسةمولين بةأن هنةا أولويةات وبعةض
المشروعات في احتياق أكثر للدعم من الدولة.
 oضعف القةدر االسةتيعابية لةبعض المطةارات المصةرية قةد ينشةىء
عن ،تكدس وازدحا ومن ثم تقديم خدمة للمسافرين عامةة وللسةاححين
خاصة دون المستوىات العالمية في حال تحرير القطاع بشكل كامل
وهو مةا يمثةل نقطةة ضةعف قويةة لةدى المطةارات المصةرية ومةن ثةم
التأثير السلبي على الصور السياحية لمصر وانطبةاع السةاححين عةن
مصر كمقصد سياحي.
 oمسمولي شركة مصر للطيران لةيس لةديهم مةانع مةن تحريةر قطةاع
النقةل الجةوى بمصةر وتطبيةق سياسةة السةماوات المفتوحةة ولكةن بعةةد
تطويرها بالشكل المطلوب والذي يعد الدعم الحكومي أبرز معوقات.،
 oاتخذ مسةمولي الطيةران المةدني خطةوات سةابقة نحةو تحريةر قطةاع
النقل الجوى بشكل جزحي ومقنن وتمثلت هةذ الخطةوات فةي السةماح
بحريةةة الطيةةران العةةارض مةةن الةةدول المختلفةةة إلةةى منةةاطق الجةةذب
السياحية في مصر مادامةت ال توجةد خدمةة دوليةة منتظمةة للشةركات
الوطنية بين نقطةة السةفر والوصةول ،بجانةب إصةدار قةانون رقةم 52
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لسةةنة  1996والةةذي سةةم بهبةةوط الطيةةران العةةارض القةةاد مةةن أي
مدينة أجنبية في جميع مطارات مصر بال أي قيد عةدا مطةار القةاهر
إال في حالتين األولى في طريق عودت ،من مدينة الهبةوط األولةى فةي
مصةةر إلةةى نقطةةة األصةةل إذا كةةان نةةاقالً ذات المجموعةةات السةةياحية،
والحالة الثانية إذا كانت رحالت مةن مةدن ال تخةدمها مصةر للطيةران
أو الشركات األجنبية ذات الخطوط المنتظمة.
بجانب توقيع  9اتفاقات تجارية بالمشاركة بالرمز Code Sharing
مةةةةع الشةةةةركات يالماليزيةةةةة – النمسةةةةاوية – اليونانيةةةةة – التركيةةةةة –
الكورية – السويسرية – أيرو سويت – طيران الخلي ) بهةدف زيةاد
السةةعة المقعديةةة ،هةةذا بجانةةب االنضةةما إلةةى اكبةةر تحةةالف فةةي قطةةاع
الطيران المدني .Star Alliance
التـــوصيـــات
 oيجةةب أن يةةةتم تحريةةر قطةةةاع النقةةل الجةةةوى بمصةةر بةةةالتوازي مةةةع
تطةةوير الشةةركة الوطنيةةة وزيةةاد حجةةم أسةةطولها لتصةةب قةةادر علةةى
المنافسة وخاصة من حيا عدد الطاحرات ونوعيتها وكذلك الخةدمات
المقدمةةة علةةى متنهةةا بهةةدف تتطيةةة الطلةةب السةةياحي المتوقةةع وتةةدعيم
قدرتها التنافسية بشكل عا .
 oمةن منطلةق أن الطيةةران العةارض  charterيعةةد الناقةل الرحيسةةي
لحركةةة السةةياحة عالمي ةاً والةةذي أحةةدث طفةةر فةةي الحركةةة السةةياحية
الوافةةد لةةدول سةةياحية منافسةةة مثةةل تركيةةا واألمةةارات وتحديةةداً دبةةي
و يرها ،يجب أنشاء شركة للطيران العارض تابعة لمصةر للطيةران
وتفةةت خطوتهةةا لجميةةع المطةةارات المصةةرية خاصةةة مطةةار القةةاهري
بصفت ،المطار الرحيسي والمحوري للحركة الجوية لمصر ،وهةو فةي
الوقت ذات ،يزيد من القدر التنافسةية لمصةر للطيةران خاصةة وقطةاع
النقل الجوى المصري عامة.
 oضرور التنسيق فيما بين مسمولي الهيمة المصرية العامةة للتنشةي
السةةياحي و رفةةة شةةركات السةةياحي وكةةذلك Tour operator
ومسةةمولي شةةركة الطيةةران العةةارض  Charterوالتةةي تةةم اقتةةراح
إنشةةاءها فةةي النقطةةة السةةابقة بهةةدف عمةةل شةةراكة بيةةنهم علةةى كافةةة
المستويات من حيةا التنظةيم والتسةويق وعةروض األسةعار و يرهةا
من اإلجراءات التةي تحقةق المنفعةة المتبادلةة بيةنهم وتزيةد مةن القةدر
التنافسية لكل منهم.
 oيجةةب أن تةةدعم الدولةةة المشةةروعات المقدمةةة مةةن مسةةمولي شةةركة
مصر للطيران لتطويرها ولو بشةكل مؤقةت واسةتثناحي حتةى تسةتطيع
الشركة الوطنية الوحيد حاملة العلم الوقوف أما المنافسة القوية مةن
الشركات األخرى وهو ما طبق بالكثير من الشركات األخرى والقى
نجةةاح كبيةةر ومةةن أبةةرز هةةذ الشةةركات الخطةةوط الجويةةة اإلماراتيةةة
والقطريةةةة والتركيةةةة واالتحةةةاد اإلمةةةاراتي والتةةةي حققةةةت فيمةةةا بعةةةد
إيةةرادات فاقةةت الةةدعم وحققةةت سةةمعة طيبةةة للدولةةة والقطةةاع السةةياحي
لديها.
 oيجةةةب مراجعةةةة وإعةةةاد هيكلةةةةة الجهةةةاز اإلداري لشةةةركة مصةةةةر
للطيةةران وتدريبةة ،حيةةا أن البيانةةات تشةةير إلةةى أن عةةدد العةةاملين بهةةا
يفوق بكثير حجم أعمالها مقارنة بالشركات األخرى المنافسة كمةا تةم
ذكر من قبل في اإلطار النظري للبحا.
oضةةرور تطةةوير األجهةةز وأسةةلوب اإلدار والعةةاملين بالمطةةارات
المصةةرية بهةةدف قةةدرتها علةةى تقةةديم الخدمةةة بكفةةاء ومهةةار للحركةةة
الجوية عامة والسياحية خاصة فةي حةال تحريةر القطةاع بشةكل كامةل
وتطبيق سياسة السماوات المفتوحة.
 oضرور أتباع سياسة تسويقية جديد من شانها عد االعتمةاد علةى
قطاع السياحي المصري بهذا الشكل الكبير ،حيا تشير اإلحصاءات
الرسةةمية وخاصةةةة الصةةادر عةةةن الجهةةاز المركةةةزي للتعبمةةة العامةةةة
واإلحصةةاء إلةةى تةةأثر الموقةةف المةةالي لشةةركة مصةةر للطيةةران بشةةكل
كبير يجعلها تحقةق خسةاحر كبيةر فةي حةال تعةرض القطةاع السةياحي
المصري ألزمة.
 oضةةرور قيةةةا مسةةمولي وزار الطيةةةران المةةدني وخاصةةةة ممثلةةةي
شركة مصر للطيةران بعمةل دراسةة جةدوى تشةتمل علةى كافةة أنةواع
المتطلبةةةات والةةةدعم المطلةةةوب مةةةن الدولةةةة وخاصةةةة الةةةدعم المةةةادي
المباشةةةر لتطةةةوير شةةةركة مصةةةر للطيةةةران والمطةةةارات المسةةةتهدفة
بةةةالتطوير وتقةةةديمها لرحاسةةةة الةةةوزراء موضةةةحاً أهميةةةة هةةةذا الةةةدعم
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لمستقبل الشركة التي لديها أكثر من عشرون ألف عامةل واإليةرادات
المتوقعةةة والمةةد الزمنيةةة لتعةةويض الدولةةة عةةن الةةدعم المقةةد وكافةةة
الفواحةةد االقتصةةادية واالجتماعيةةة مةةن وراء هةةذا التطةةوير نظةةراً لعةةد
اقتناع مسمولي الدولة بضرور هذا التطةوير وتقةديم الةدعم المطلةوب
في الوقت الةراهن طبقةًا لتصةريحات مسةمولي شةركة مصةر للطيةران
أثناء أجراء الدراسة الميدانية.
 oخصخصةةة بعةةض األنشةةطة الجويةةة بهةةدف تةةدبير التمويةةل الةةالز
لتنمية وتطوير األسطول وذلك للتتلةب علةى مشةكلة صةعوبة التمويةل
من الدولة.
 oالدخول إلى جانب تحالف  Star Allianceفي تحالفةات تسةويقية
مع الشةركات القويةة فةي أوروبةا والشةرق األوسة والشةرق األقصةى
وأفريقيةةةا والتةةةي ال يتضةةةمنها التحةةةالف بتةةةرض توسةةةيع نقةةةاط شةةةبكة
التشتيل والسعة للشركة.
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لسياسات السموات المفتوحةو ،الهيمة العربية للطيران المدني ،مجلة الطيران المدني،
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الجوىو ،الجزء األول ،مطابع الوالء الحديثة ،مصر ،ص.118-117
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