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تحقيق

ّ
سوريون سياح في بلدهم ...و«السيران» للفقراء
تتعاظم مأساة السوريين
مع بدء الموسم
السياحي ومباريات
األسعار المتضاعفة لدى
المنتجعات الساحلية
الكبرى ،إذ تراوح سعر
الليلة الواحدة بين 50
و 90ألف ليرة ،في
محاولة من الحكومة
والتجار لتعويض خسائر
القطاع السياحي
المقدرة بالمليارات ،من
جيب الشعب المنكوب
مرح ماشي

الـ ـح ــر» ،أح ـمــد الـ ـع ــودة ،امل ــدي ـن ــة ،بعد
يومني على خروج احتجاجات ضده،
ّ
وأدت إلــى إصــدار «محكمة دار العدل
في حوران» قرارًا يقضي بوضعه قيد
اإلقامة الجبرية.
ّ
وتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــك ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــودة م ــن
الـسـيـطــرة عـلــى املــديـنــة ،وإن ـهــاء حالة
«االنـقــاب» ضــدهــم ،بحسب توصيف
«التنسيقيات» ،حيث دخـلــوا املدينة،
واشتبكوا مع «الخارجني» عن طاعة
العودة.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ن ـع ــى مـ ـق ـ ّـرب ــون مـ ــن «ف ـتــح
الشام» أول أمير لهم في درعا« ،الشيخ
امل ـج ــاه ــد» م ـن ـهــل ح ـســن أبـ ــازيـ ــد ،إثــر
س ـقــوط صـ ــاروخ عـلــى مـنــزلــه فــي حي
طريق السد ،في درعا املحطة .ونقلت
مــواقــع معارضة أن أبــازيــد تـنــازل عن
إمارة «النصرة» ،في درعا ،مع وصول
«املـ ـه ــاج ــري ــن» إل ـي ـه ــا ،وع ـل ــى رأس ـه ــم
العراقي أبو مارية القحطاني.
(األخبار)

األك ــراد يتطلعون إلــى دعــم أكـبــر من
مــوس ـكــو ع ـلــى ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة،
موضحًا أن «روسيا لديها قوة فعالة
ف ــي هـ ــذه امل ـس ــأل ــة ،ويـمـكـنـهــا الـقـيــام
بـشــيء للتسوية فــي س ــوري ــا» .وقــال
ف ــي مـقــابـلــة م ــع وك ــال ــة «سـبــوتـنـيــك»
الــروس ـيــة إن «لــدي ـنــا ع ــاق ــات جـيــدة
مع روسيا ،ونحاول الحفاظ عليها.

ف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب
يعيش
ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا الـ ـب ــاد،
ّ
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــون تـ ـح ــت وطـ ـ ـ ــأة ق ــل ــة
الـخــدمــات الـحـكــومـيــة ،مــا قضى
عـ ّلــى م ـقــومــات الـسـيــاحــة بشكل
ك ــل ــي .فــالـحـكــومــة ومـســؤولـ ّـوهــا
ال يـ ـش ــاط ــرون ال ـش ـع ــب تـقــشـفــه
وس ــوء حــالــه ،بــل يـقـ ّـدمــون عــددًا
مـ ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات «األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة»
بــأعـلــى تكاليفها .أم ــا السياحة
فــأص ـب ـحــت رف ــاه ـيــة ب ــا مـعـنــى.
جلوس الفقراء في
اقتصرت على
ّ
الحدائق العامة ،ألنه «السيران»
ال ــوحـ ـي ــد املـ ـتـ ـن ـ ّـص ــل مـ ــن أتـ ـ ــاوة
الحكومة ،في حني باتت املطاعم
ضربًا من األحالم لكثيرين.
يـمـكــن ت ـفـ ّـهــم ال ـص ـع ــوب ــات الـتــي
تــواج ـه ـهــا ال ـح ـكــومــة ف ــي تــأمــن
ال ـق ـطــع األج ـن ـب ــي ودف ـ ــع رواتـ ــب
موظفيها ،ومــا تبقى مــن الدعم
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــه لـ ـبـ ـع ــض املـ ـ ـ ــواد
األساسية .وال ّ
شك أن العائدات
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة أصـ ـبـ ـح ــت ت ـع ـت ـمـ ًـد
على السياحة الداخلية إضافة
إل ـ ّـى ال ـس ـيــاحــة الــدي ـن ـيــة ف ــي ظل
توقف إصدار تأشيرات الدخول
ل ـ ـل ـ ـقـ ــادمـ ــن مـ ـ ــن مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـ ـ ــدول
األجنبية ،خالل سنوات الحرب.
ّ
قـ ـب ــل ان ـ ـ ـ ـ ــدالع الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ،ش ــك ـل ــت
ع ــائ ــدات الـسـيــاحــة حــوالــى %13
م ــن الـ ـن ــات ــج الـ ـق ــوم ــي الـ ـس ــوري،
وسـ ـ ـ ّـجـ ـ ــل عـ ـ ـ ــام  2010دخ ـ ـ ـ ــول 6
م ــاي ــن س ــائ ــح إلـ ــى ال ـ ـبـ ــاد ،مــن
مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم .وبـلـغــت
خسائر القطاع السياحي ،خالل
الـ ـح ــرب 387 ،م ـل ـيــار ل ـي ــرة ،وفــق
إحـصــاءات وزارة السياحة لعام
 .2014أمــا استثمارات القطاعني
الـعــام وال ـخــاص ،فقد بلغت قبل
ال ـحــرب  6مــايــن دوالر .غـيــر أن
املثير للريبة أن يلجأ املعنيون
إل ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى الـ ـحـ ـل ــول

روس ـ ـيـ ــا ص ــدي ـق ـت ـن ــا ونـ ـح ــن نـنـتـظــر
م ـ ــن أصـ ــدقـ ــائ ـ ـنـ ــا تـ ـض ــامـ ـن ــا أك ـ ـبـ ــر»،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن الـ ـضـ ـغ ــط ال ــروس ــي
«غ ـيــر كـ ـ ــاف ...وإذا ضـغـطــت روس ـيــا
فــي مـفــاوضــات جنيف بكامل ثقلها
فيمكنها مـســاعــدة ســوريــا أكـثــر من
ذل ـ ــك» .وحـ ــول ال ـعــاقــة م ــع ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،لـ ـف ــت م ـس ـل ــم إلـ ـ ــى وجـ ــود

املادية من جيوب الشعب املنهك
ت ـح ــت وط ـ ـ ــأة ارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـعـ ــار،
فيما يــواصــل الـتـجــار وأصـحــاب
املـ ـنـ ـش ــآت ال ـس ـي ــاح ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
استجرار أموال الناس ،مع غياب
رق ــاب ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ــن ق ـص ــد أو
دونه.

 ...ليس فندق األغنياء!
ت ـ ـص ـ ــل ك ـ ـل ـ ـفـ ــة وج ـ ـب ـ ـت ـ ــي غـ ـ ـ ــداء
فـ ـ ــي أحـ ـ ـ ــد امل ـ ـطـ ــاعـ ــم «ال ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة»
ع ـل ــى أوتـ ــوس ـ ـتـ ــراد امل ـ ـ ــزة ،وس ــط
الـعــاصـمــة دمـشــق ،حـتــى  15ألــف
لـيــرة ،مــا يـعــادل  30دوالرًا ،وهو
رق ـ ـ ــم يـ ــامـ ــس أج ـ ـ ـ ــور امل ــوظـ ـف ــن
الحكوميني.
وقد اعتمد املطعم على «مستوى»
زبائنه كي يرفع أسعارهّ ،
فرواده
مــن الـفـنــانــن وامل ـســؤولــن .األمــر
نـفـســه ي ـســري ع ـلــى ال ـف ـن ــادق ،إذ
فاقت أسعار اإلقامة في الفنادق
التوقعات ،بما فيها الفنادق التي
تعود تبعيتها لــوزارة السياحة.
امل ــوس ــم ال ـ ـنـ ــاري ع ـل ًــى ال ـشـ ًـاطــئ
السوري شهد مباراة قاسية بني
الحكومة والقطاع الخاصّ ،
تفوق
ف ـي ـه ــا الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ح ـت ـمــا،
غير أن الحكومة لــم تكن بريئة.
كلفة الليلة الــواحــدة في منتجع
ال ـشــاطــئ األزرق ت ـع ـ ّـدت  30ألــف
ل ـيــرة لـتـصــل ف ــي ف ـنــدق الــاذقـيــة
السياحي (املريديان سابقًا) إلى
 50ألفًا ،وسطيًا.
ً
أرق ـ ـ ــام ب ـ ــدت ف ـل ـك ـيــة ن ـس ـب ــة إل ــى
مـ ـنـ ـتـ ـجـ ـع ــات ال يـ ـ ــرتـ ـ ــادهـ ـ ــا إال
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــون ،إذ اف ـ ـتـ ــرضـ ــت
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة وال ـ ـق ـ ـ ّـي ـ ـم ـ ــون ع ـل ــى
أسـعــارهــا أن الـســوريــن سـ ّـيــاح،
وأن ع ـل ـي ـهــم مـ ــراعـ ــاة األسـ ـع ــار
الصعبة .يأتي
العاملية بالعملة ُ
ذلـ ـ ــك فـ ــي وقـ ـ ــت ال ت ـ ــراع ـ ــي فـيــه
ال ـح ـك ــوم ــة م ـس ـت ــوى ال ـخ ــدم ــات
امل ـقـ ّـدمــة عــامل ـيــا ،إذ ُيـجـمــع رواد
هذه الفنادق على سوء الخدمة
على مدار العام ،بما فيها املوسم
الـ ـسـ ـي ــاح ــي .وف ـي ـم ــا يـ ـه ــرب مــن
بقي من أبناء الطبقة الوسطى
خـ ــارج م ـنــازل ـهــم الـ ـح ـ ّ
ـارة بفعل
التقنني الكهربائي ،إلى الفنادق
ب ـهــدف ال ـح ـصــول عـلــى خــدمــات
ب ـس ـي ـط ــة ك ــال ـت ـك ـي ـي ــف وش ـح ــن
وسـ ـ ــائـ ـ ــل االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال وم ـت ــاب ـع ــة
التلفاز والسباحة ،فإن التعامل
مــع املــواطــن كسائح مــن الدرجة
العاشرة يبدو مستفزًا .هــذا ما
يـشــرحــه أن ــور ،اب ــن الــاذق ـيــة ،إذ
ّ
يــؤكــد أن شـعــار «ال ــزب ــون دائـمــا
ّ
عـلــى ح ــق» غـيــر مــتـبــع فــي بــاد
تفتقد صناعة السياحة ،بل إن
الزبون قد «يأكل قتلة» ،بحسب
تـ ـعـ ـبـ ـي ــره ،إذا انـ ـفـ ـع ــل وط ــال ــب
ب ـخــدمــات بـمـسـتــوى امل ــال ال ــذي
يدفعه.
ويـ ـضـ ـي ــف الـ ـ ـش ـ ــاب ال ـث ــاث ـي ـن ــي

«ت ـع ــاون عـسـكــري م ـح ــدد» ،موضحًا
أن «ال ـ ـعـ ــاقـ ــات لـ ــم تـ ـخ ــرج عـ ــن ه ــذا
اإلطــار ،وبالطبع نحن نريد تحسني
الـعــاقــات» .وأض ــاف« :نكافح داعــش
مع الواليات املتحدة التي تقاتل مع
قــوات ســوريــا الديمقراطية» ،مشيرًا
إلى أنه «ليست لدى الواليات املتحدة
قـ ــواعـ ــد ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي روج آفـ ـ ــا ،بــل

ض ــاح ـك ــا« :يـ ــزايـ ــدون عـلـيـنــا أن
الــوطــن ليس فندقًا نتركه حني
تسوء الخدمة .الكارثة أنه فندق
ب ــاه ــظ ال ـث ـم ــن أيـ ـض ــا ،م ــن دون
أي ت ـطــويــر أو رق ــاب ــة أو أدن ــى
إحساس بالذنب تجاه الناس».
فـيـمــا تــذكــر الـطــالـبــة الجامعية
ن ــادي ــن أن ـه ــا ل ـج ــأت وعــائـلـتـهــا
إل ــى أح ــد املـنـتـجـعــات الـخــاصــة
ال ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة ،هـ ــربـ ــا م ـ ــن عـنـجـهـيــة
موظفي الفنادق التابعة للدولة
وس ـ ـ ـ ـ ــوء خ ـ ــدم ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم .وتـ ـشـ ـي ــر
إلـ ـ ــى أن دفـ ـ ــع امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن امل ـ ــال
ل ـفــرق الـصـيــانــة يـجـعــل العائلة
ت ـح ـصــل ع ـلــى م ـس ـتــوى مـقـبــول
من الخدمة ،في حني تلفت إلى
أن كلفة الليلة الــواحــدة في هذا

امل ـن ـت ـجــع وصـ ـل ــت إل ـ ــى  90أل ـفــا
خ ــال ف ـتــرة الـعـيــد ،بـسـبــب عــدم
توافر حجوزات ،وهي تصل في
املــوســم الـسـيــاحــي إل ــى  80ألـفــا،
حسب مستوى الغرفة وموقعها
وحجمها.
األسـ ـع ــار ال ـف ـل ـك ـيــة ال ـت ــي تـكــوي
املواطنني تجعل وزارة السياحة
ح ـ ــاض ـ ــرة ب ـ ـقـ ــوة ف ـ ــي أحـ ــاديـ ــث
الـ ـس ــوري ــن ،غ ـي ــر أن ال ـت ــواص ــل
املـتـكــرر مــع مـكـتــب ال ــوزي ــر بشر
يازجي لم يسفر عن أي إجابات
حـ ـ ــول أسـ ـئـ ـل ــة عـ ــاديـ ــة مـتـعـلـقــة
بالسياحة الداخلية ،ومستوى
دخـلـهــا والـتـطـلـعــات الحكومية
للسياحة في البالد ،إضافة إلى
شكاوى املواطنني املذكورة.

على أحد
شواطئ
الالذقية قبل
أيام (أ ف ب)

فندق العم سمير

ي ـم ـشــي ال ـع ــم س ـم ـيــر ن ـ ّـص ــار ،ك ـمــا يحلو
أله ــال ــي الـ ـكـ ـف ــرون ت ـس ـم ـي ـتــه ،ف ــي أرض ــه
الصغيرة الواقعة في إحدى القرى التابعة
لريف طرطوس .أشجار الفاكهة املتنوعة
زرعـهــا بـيــديــه ،أثـنــاء إنـشــائــه بيته الريفي
الكبير ،املجهز ليكون فندقًا صغيرًا.
يسكن وعائلته فــي الطبقة األرض ـيــة في
حني ينتشر ّ
رواد فندقه البسيط في غرف
مستقلة تطل على مساحات شاسعة من
الطبيعة الجبلية .يتباهى «الخواجة سمير»

يستخدمون مطارًا صغيرًا فقط في
إطار مكافحة داعش».
وعـلــى صعيد آخ ــر ،أض ــاف مسلم أن
ح ــزب ــه يـسـتـبـعــد ق ـي ــام «دول ـ ــة كــرديــة
مـسـتـقـلــة» ع ـلــى األراضـ ـ ــي ال ـســوريــة،
معتبرًا أن «السبيل الوحيد للحفاظ
على وحــدة سوريا هو الفيدرالية أو
الالمركزية» .وأوضــح أن «الفيدرالية

بنظافة فندقه على الرغم من انقطاع التيار
الكهربائي املستمر ،فيضطر رواده إلى
ً
ال ـل ـجــوء ل ـي ــا ل ـض ــوء ال ـش ـمــوع م ــا يــوحــي
بـ«الرومانسية» ،حسب تعبيره ،في حني
أن «الـتـكـيـيــف طـبـيـعــي» ،بــاعـتـبــار املنطقة
معتدلة الحرارة صيفًا.
تجتمع فــي فـنــدقــه الصغير كــل مقومات
ال ـح ـي ــاة ال ـب ـس ـي ـطــة وحـ ـل ــول الـ ـح ــرب ال ـتــي
عجزت الحكومة عــن العثور عليها ...كل
ذلك لقاء بضعة آالف ليرة فقط.

ُ َ
سوريا...
تناقش مع كافة الكيانات في
ّ
ولــو كــانــت مـشــروعــا انفصاليًا ،لكنا
سنبحثه فــي مــا بـيـنـنــا» ،مضيفًا أن
«معارضي الالمركزية هم معارضو
وحــدة سوريا .وليست هناك معادلة
أخـ ـ ــرى ،إمـ ــا الم ــرك ــزي ــة س ــوري ــا وإم ــا
فيدراليتها».
(األخبار ،أ ف ب ،سبوتنيك)

