قبل البداية..

ترويج �سياحي
ولكن...؟
فاديا جربيل

ت�شكل ال�سياحة من حيث عائدها االقت�صادي الع�صب الرئي�سي يف الناجت الوطني،
حيث ت�صنف يف بلدان ال متلك ثروة نفطية امل�صدر الداعم الأ�سا�سي لالقت�صاد
املحلي ،ونحن الآن يف �سورية على �أب��واب املو�سم ال�سياحي منني النف�س بخطط
ودرا�سات جتعل من مدننا و�آثارنا قبلة لل�سياح� ،إذ لي�س من ال�صعوبة مبكان الرتويج
لبلد ا�سمه �سورية ذلك �أنه ووفق الدرا�سات التاريخية ممر �إجباري �إىل القارات
الثالث.
فمن يريد �أن يعرف �شيئ ًا عن عدد كبري من احل�ضارات القدمية املتعاقبة والعريقة،
البد �أن مير ب�سورية ،ومن يريد �أن يعرف مهد الديانات ال�سماوية البد �أن تط�أ قدمه
�أر�ض �سورية� ،إ�ضافة �إىل ما حبا اهلل هذا البلد من مميزات طبيعية قلما جندها
جمتمعة يف بلد واحد...
فماذا بقي لنا..؟ �أن ن�صنع بحر ًا �أم ن�شيّد جب ًال �أم نعمل على �إعطاء �سورية ما
ت�ستحقه منا جمتمعني� ،إن حب ال�شيء يجعلك تعمل على �إحاطته و�إب��رازه للعامل
�أجمع ب�أبهى ال�صورو�أحالها ...فما بال الوطن الذي هو �أجمل الأوط��ان ،ال يعمل
�أبنا�ؤه �إال على التغني به باخلطابات التي ال ت�صنع جمداً.
دعونا نعرتف �أن هناك تق�صري ًا حقيقي ًا من املعنيني يف و�ضع �سورية على خارطة
�أكرث البلدان ا�ستقطاب ًا لل�سياح يف مواجهة �إعالم متفوق ،يروج لأ�شياء ال ت�ستحق،
ويجعلها هو�س ًا يف عقل كل �إن�سان ،وخري مثال على ذلك دبي البلد العربي ال�شقيق
الذي ال ميلك من احل�ضارات �شيئ ًا �سوى الواحات الرملية والأبراج العالية� ...سُ وّق
�إلينا على �أنه من ال ميلك موطئ قدم فيه خ�سر قطعة من اجلنة ،وواقعي ًا ما هو �إال
نتاج عملية ت�ضخيم �إعالمي كبري وهذا حق له� ،إن اهلل �أعطانا ف�أده�شنا فلن�ساعد
�أنف�سنا لأن يف ذلك خري ًا للجميع ،ولكن ثمة من يقول �إن املعنيني يف ال�ش�أن ال�سياحي
يعملون يف الظل وال يريدون �ضجيج ًا �إعالمي ًا وا�ضعني �أنف�سهم يف حالة �سكون تزيد
من قدرتهم الإبداعية ولكن نحن لنا الواقع فماذا يقول:
ال خطط ال�ستقدام �أكرب عدد ممكن من ال�سياح.
ال تن�سيق بني خمتلف قطاعات الدولة من �إعالم و�سياحة ومغرتبني ...
لتعزيز ال�سياحة يف �سورية.
ال رقابة على اخلدمات.
ال رقابة على الأ�سعار.
ال كتيبات مر�شدة لل�سائح �إن ح�ضر.
غياب الرتويج ال�سياحي ال�سم �سورية ..وحالة القهر التي تعرتينا عندما
نرى �إعالنات لدول تطل على كافة الف�ضائيات العربية و�سورية احلا�ضر الغائب.
ا�ستح�ضار �ضيوف ليطلوا على ال�شا�شة الوطنية ليحا�ضروا يف تاريخنا �أو
ليعطونا �شهادة تثبيت ملكية ما منلك.
برامج تلفزيونية فارغة امل�ضمون ال ت�شكل �إال حم�ضر �إثبات لوجود �سائح
�أجنبي على �أر�ضنا فمرحب ًا به.
ال وجود لأماكن �سياحية ت�ستقطب ال�سياح ال�سوريني من �أ�صحاب الدخل
املحدود �سوى الهواء الطلق يف احلدائق العامة واملن�صفات.
معاناة ال�سائح ال�سوري من حالة �ضبابية يف النفقات لأية رحلة يقرر
القيام بها يف الأرا�ضي ال�سورية مع مفارقة �أنه ي�ستطيع در�س نفقاته وبدقة لرحلة
خارج �سورية.
هذا الواقع الفو�ضوي جعلنا �أقرب �إىل الإميان ب�صعوبة احلل و�أن الأمور باتت �أكرث
تعقيد ًا لكرثة الإهمال الذي يعاين منه القطاع ال�سياحي يف �سورية مع الت�شديد على
التفات املعنيني لتح�صيل ما ي�ضمن لهم م�ستقبل �أوالد �أوالدهم.
فهل لنا �أن نعرف ما وُ�ضع من خطط ال�ستقبال هذا املو�سم حتى ال نفاج�أ بت�ضليل
�إعالمي متعمد �أن لدى �سورية ومن بلد واحد فقط مليون �سائح.
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