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سوريا

مقابلة
أكثر من  %90إجمالي خسارة سوريا لسائحيها القادمين من الخارج ،وتوقف مئات المنشآت السياحية عن
العمل من أبرز األرقام المؤلمة التي تعرض لها هذا القطاع الحيوي بفعل الحرب الدائرة ،ولكن وزارة السياحة
ترى ضمن قتامة هذه األرقام شيئًا من التفاؤل مع دخول  344مشروعًا إلى الخدمة
دخل  344مشروعًا
جديدًا بكلفة
استثمارية تقريبية
بلغت  23.5مليار ليرة
(األخبار)

وزير السياحة:

خسرنا أكثر من
 4ماليين سائح
دمشق ــ مودة بحاح
«الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة خـ ـس ــرت
الكثير لكنه أمــر مرحلي وال يمس
مـسـتـقـبـلـهــا ،ألن ب ـل ــدن ــا ي ـم ـلــك كــل
امل ـقــومــات ال ـتــي تــؤهـلــه لـيـكــون في
مصاف ال ــدول املتقدمة سياحيًا»،
ه ــذا مــا أك ــده وزي ــر الـسـيــاحــة بشر
ً
يـ ــازجـ ــي ،م ـت ـف ــائ ــا ب ـم ــا ي ـم ـك ــن أن
تحمله األيــام القادمة من انتعاش
لهذا القطاع.

توقف بحدود 544
مشروعًا سياحيًا عن التنفيذ
خالل فترة األزمة
ّ
ورأى أن ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة هـ ــي وق ــت
ال ـع ـم ــل؛ فـعـمــل الـ ـ ـ ــوزارة األس ــاس ــي
لـيــس ف ــي أوق ـ ــات االزده ـ ـ ــار ب ــل في
األزمـ ـ ـ ــات .رغـ ــم م ــا يـحـمـلــه ال ــوزي ــر
الـ ـ ـش ـ ــاب م ـ ــن ت ـ ـ ـفـ ـ ــاؤل ،ل ـك ـن ــه ي ـق ــدم
عــددًا كبيرًا من األرق ــام املؤملة التي
تتحدث عــن دمــار السياحة ،فعدد
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاح انـ ـخـ ـف ــض ب ـش ـك ــل ك ـب ـيــر

وتــراجــع مــن  4.832مــايــن سائح
في الثمانية أشهر األولــى من عام
 2010إلى زهاء  400ألف في الفترة
ذاتها من العام الحالي (.)2014
هذه األرقــام يمكن أن تكشف حجم
الخسارة التي تعرض لها االقتصاد
امل ـ ـح ـ ـلـ ــي .ف ـق ـب ــل األزمـ ـ ـ ـ ــة تـ ـص ــدرت
الـسـيــاحــة قــائـمــة م ـجــاالت النشاط
االقـ ـتـ ـص ــادي واملـ ـ ـ ــوارد األســاس ـيــة
للدخل القومي والعمالت الصعبة،
إذ ساهمت في عام  2010بـ %14من
الناتج املحلي اإلجمالي ،كذلك بلغ
الفائض الذي حققته السياحة في
ميزان املدفوعات  134.2مليار ليرة
ومساهمتها فــي امل ـيــزان التجاري
 %34م ــن صـ ـ ــادرات ال ـس ـلــع و%78
مــن صـ ــادرات ال ـخــدمــات .وك ــان من
املـتــوقــع أن تــرتـفــع مساهمتها في
الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي مــن 400
م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ع ـ ــام  2010إل ـ ــى 570
مليار ليرة عام  ،2014بزيادة .%42
وبــالـنـسـبــة إل ــى إي ـ ـ ــرادات ال ـف ـنــادق
واملطاعم فقد ّ
سجلت  1.760مليار
ليرة سورية عام  2013بعدما كانت
 142مليار ليرة في عام .2010
وعن املنشآت التي تضررت ،يقول
الوزير يازجي« :توقف بحدود 544

المراهنة على السياحة الدينية
يراهن وزير السياحة بشر يازجي على السياحة الدينية كثيرًا ،ويعتبرها
الحراك الذي ال ينضبُ .ويعمل اليوم على تطويرها ولكن بحذر ،وتعمد
الوزارة إلى تنظيم فاعليات مترافقة مع املناسبات
الدينيةُ .وي َع ّد لفعالية في مدينة الالذقية خالل
النصف األخير من الشهر الحالي ،وهي عبارة
عن مهرجان موسيقي ،إضافة إلى إقامة يوم
تطوعي إلطعام القاطنني في مركز إيواء املدينة
الرياضية ،والوزارة مستمرة بفاعلية «يوم
السياحة السوري» حول العالم.
وبالنسبة إلى استقبال الوفود ،يؤكد الوزير أنهم
يتلقون دائمًا طلبات لتنظيم زياراتهم ولكنهم
يحرصون عند منح موافقتهم على التأكد من
القدرة التامة على تأمني سالمة القادمني ،لهذا
يميل إلى التريث قبل منح املوافقات ،ألن أمن
السائح أولوية لدى الوزارة ،وهي السياسة ذاتها التي يعتمدها عند
التعامل مع الوفود املحلية التي نشطت مؤخرًا.

مشروعًا سياحيًا عن التنفيذ خالل
فترة األزمة ،منها  451مشروعًا في
امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـت ــي ش ـه ــدت ظــروفــا
أم ـن ـيــة ص ـع ـبــة ،و 93م ـش ــروع ــا في
م ـح ــاف ـظ ــات ط ــرط ــوس وال ــاذق ـي ــة
والسويداء».
وي ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــع« :بـ ـ ـل ـ ــغ عـ ـ ـ ــدد املـ ـنـ ـش ــآت
امل ـت ـض ــررة  320م ـن ـشــأة سـيــاحـيــة
لـ ـغ ــاي ــة  2014/12/1ف ـ ــي ج ـم ـيــع
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ،مـ ــا ع ـ ــدا مـحــافـظـتــي
الرقة ودير الزور ،أي بنسبة تضرر
بـلـغــت  %12مــن إج ـمــالــي املـنـشــآت
الـسـيــاحـيــة .وت ـقــدر قـيـمــة األض ــرار
فـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـنـ ـش ــآت حـ ــوالـ ــى 10,7
م ـل ـي ــارات ل ـي ــرة س ــوري ــة ،نسبتها
األعـ ـل ــى ك ــان ــت ف ــي ح ـلــب ث ــم إدل ــب
وريف دمشق ودرعا والالذقية .أما
بالنسبة إلــى األض ــرار التي لحقت
ب ــامل ـب ــان ــي واملـ ـنـ ـش ــآت ال ـس ـيــاح ـيــة
ال ـ ـعـ ــائـ ــدة ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزارة فـ ـتـ ـق ــدر بـ ـ ـ ـ ــ7,2
م ـل ـيــارات ل .س .».ويـضـيــف« :بلغ
إجمالي املنشآت التي خرجت من
الـخــدمــة  587منشأة سياحية ،أي
بنسبة  %21مــن إجمالي املنشآت
ال ـس ـي ــاح ـي ــة ،نـسـبـتـهــا األعـ ـل ــى فــي
ريف دمشق ثم حلب».
وعــن خسارة اليد العاملة ،أوضح
وزي ــر الـسـيــاحــة أن أكـثــر مــن 4000
ف ــرص ــة عـ ـم ــل ل ـت ــوظ ـي ــف خــري ـجــي
املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس واملـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــد ال ـس ـي ــاح ـي ــة
والفندقية فــي املنشآت السياحية
ض ــاع ــت خـ ــال ف ـت ــرة األزم ـ ـ ــة ،وفــي
امل ـقــابــل ت ـقــدر أعـ ــداد الـعــاطـلــن من
العمل ب ــ 38ألفًا كانوا يعملون في
املطاعم والفنادق ،و 114ألفًا كانوا
يـعـمـلــون فــي الـقـطــاعــات واألع ـمــال
املتعلقة بالسياحية».
آثـ ـ ـ ـ ــار األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ــن تـ ـقـ ـتـ ـص ــر ع ـلــى
الـ ـخـ ـس ــارة ال ـح ــال ـي ــة وال ع ـل ــى مــا
كشف عنه ،ألن هذه الضربة القوية
ّ
حطمت أرقامًا كثيرة كانت تصبو
سـ ــوريـ ــا إلـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ـق ـه ــا ،ف ـكــانــت
ّ
تخطط لتأمني  30ألف فرصة عمل،
واسـتـثـمــارات بقيمة  78,15مليار
ليرة ،كما كان من املتوقع أن ترتفع
عــدد األس ـ ّـرة الفندقية مــن  59ألف
سرير عام  2011إلى  80ألف سرير
عــام  ،2014وع ــدد كــراســي اإلطـعــام
من  393ألــف كرسي عــام  2011الى
 473ألف كرسي عام .2014
رغ ــم األرق ـ ــام ال ـســاب ـقــة امل ــؤمل ــة ،في
حــوزة وزيــر السياحة أرقــام أخــرى

تحمل الكثير من التفاؤل طرحها
فــي حديثه إلــى «األخ ـب ــار» ،مؤكدًا
أنها ستكون األساس لبناء املرحلة
ّ
بالتغير منذ
القادمة .فالوضع بدأ
عام  2013بعدما اعتاد السوريون
أزمتهم وتعايشوا معها ونشطت
ال ـس ـي ــاح ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،مـسـتـشـهـدًا
بـ ــاالزدحـ ــام امل ــوج ــود ف ــي امل ـطــاعــم
وال ـف ـنــادق ال ـيــوم .وي ـبـ ّـن أن ــه خــال
املـ ـ ــوسـ ـ ــم ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــي املـ ـ ــاضـ ـ ــي لــم
تتوافر أي غرفة شاغرة ،فجميعها
ك ــان ــت م ـح ـج ــوزة ،وح ـق ـقــت عــوائــد
مــالـيــة ك ـب ـيــرة ،وخــاصــة للمنشآت
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزارة ،وه ـ ــو مـ ــا دف ــع
املستثمرين إلى أن يعودوا إلكمال
مشاريعهم .ويقول« :مقابل خروج
 587مـ ـنـ ـش ــأة م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة دخ ــل
 344م ـشــروعــا بـكـلـفــة اسـتـثـمــاريــة
تـقــريـبـيــة بـ ـلـ ـغ ــت 23.5م ـل ـيــار لـيــرة
س ـ ــوري ـ ــة ت ـ ــرك ـ ــزت ب ـم ـع ـظ ـم ـه ــا فــي
م ـحــاف ـظــات دم ـش ــق وريـ ــف دمـشــق
وال ــاذق ـي ــة وط ــرط ــوس ،مـنـهــا 115
مشروعًا خــاصــا و 7مــراكــز تدريب
سياحي وفندقي و 8مشاريع وفق
صـيـغــة  ،BOTوم ــن ال ــاف ــت ع ــودة
املستثمرين إلى ترخيص مشاريع
في محافظتي حمص وحلب خالل
عام  ،2014وهما محافظتان كانتا
ً
قــد شهدتا إق ـبــاال مــن املستثمرين
عام  ،2011أي في بدايات األزمة».
وال ي ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرب الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر إقـ ـ ـب ـ ــال
املستثمرين اليوم على الترخيص
وال ـع ـمــل ،مــوضـحــا أن األم ــر يـعــود
مزايا اإلعـفــاءات والتسهيالت
إلــى ُ
الـتــي تمنح للمستثمرين ،إضافة
إل ــى ع ــوام ــل ال ـج ــذب االس ـت ـث ـمــاري
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاح ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ــه
امل ــواق ــع امل ـطــروحــة ،وص ـغــر الكلفة
االس ـت ـث ـمــاريــة لـتـلــك امل ـش ــاري ــع .وال

يخفي الوزير خطط وزارته الحالية
بالقول« :نحن ال نعمل على تطوير
السياحة في كل سوريا ،بل اخترنا
مناطق تطوير تخضع لتشريعات
محددة فيها تسهيالت وإعـفــاءات
وطـ ـ ـ ـ ــرق ت ـ ـمـ ــويـ ــل م ـ ـ ـحـ ـ ــددة ت ـش ـكــل
مـ ـغ ــري ــات ك ـب ـي ــرة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن،
وه ـ ــذه امل ـن ــاط ــق ل ـهــا ب ــواب ــات مثل
ال ـب ـح ــري ــة أو ال ـب ــري ــة أو ال ـج ــوي ــة،
ونحن لن ننتظر إلى ما بعد األزمة
للعمل ،بل نستعد ليكون لنا دور
في مرحلة إعادة االعمار».
ولـ ـج ــذب امل ــزي ــد م ــن املـسـتـثـمــريــن،
نظمت الوزارة في شهر أيار الفائت
مـ ـنـ ـت ــدى لـ ـلـ ـمـ ـش ــاري ــع امل ـت ــوس ـط ــة
والـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،جـ ــرى خ ــال ــه ع ــرض
ال ـع ــدي ــد م ــن املـ ــواقـ ــع ف ــي امل ـنــاطــق
اآلمنة لالستثمار السياحي بكلف
اس ـت ـث ـم ــاري ــة ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة» .وي ـش ــرح
ّ
يازجي« :نحن نركز على املشاريع
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـص ـغ ـي ــرة ج ـ ـدًا الـتــي
توفر فرص عمل خاصة ،واملتعلقة
بالحرفيني ،والتي يكون لها رواج
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،ول ــذل ــك الـ ـي ــوم نـحــن
ن ـع ـ ّـد ملـلـتـقــى ج ــدي ــد يـسـتـقـطــب كل
امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن ،خ ــاص ــة ال ـس ــوري ــن
الذين بقوا داخل سوريا».
وعـ ـ ـ ــن دور ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،يـ ـق ــول ي ـ ــازج ـ ــي« :نـ ـق ــوم
ب ــالـ ـت ــدخ ــل اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي م ـ ــن خ ــال
ال ـتــرويــج وإق ــام ــة بـعــض املـشــاريــع
واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـه ــدف فـئــة
معينة كالشواطئ املفتوحة ،كذلك
نـقــدم التسهيالت للمشاريع ،وقد
طرحنا مؤخرًا برامج تالئم الفترة
التي نعيشها ،كبرنامج السياحة
الـ ــري ـ ـف ـ ـيـ ــة والـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ال ــوطـ ـن ــي
للسياحة الــداخـلـيــةُ ،
سيعمل على
تطبيقها بداية .»2015

