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  اقتصاديات السياحة

  

  )1(الدكتور نزار عبد اهللا
  

  مقدمة
  

 0كون قاطرة للتنمية يف بلد نام كالقطر العريب السورييسياحة ان ا لال ميكن لقطاع 
بل كي نستفيد من السياحة اقتصاديا جيب ان نكون قد قطعنا  شوطا كـبريا يف عمليـة   

راعة و صناعة و تشييد و عية من زالتنمية االقتصادية ة االجتماعية يف كل القطاعات السل
من تطوير و توسيع للبنية الفوقية  من ادارات  و تعليم و ثقافة و تدريب معـين    اخلدمية

و من بىن حتتية  من توفري شبكات نقل من خطوط حديدية و طرق سريعة و عصرية  0اخل
و اقتصادا  لتشد السواح  فيشاهدون جمتمعا0تصاالت  و خدمات مصرفية و جتارية  اخلو ا

سياحة اصال تصدير للخدمات و السـلع  الاملتوفرة طورةمتطورين و ينعمان باخلدمات املت
اذا كان لدينا ما نصدره من منتجات زراعية و صناعية متطورة و مطلوبة فوق  حاجـة  ,

سترياد  الرواء الطلب الناجم عن السياحة، فيتحول االاالقتصاد احمللي ، و اال توجب علينا
جع املنافع اليت سـتنجم ن  ا و تتر اىل عملية استرياد عوضا عن التصدير يالسياحالقطاع 

لنستفيد من السياحة جيب توفر صناعة اثاث متطورة لتجهيز الفنـادق و  0السياحة الدولية
و كي نشد السياحة الدولية اىل قطرنا، جيب ان تكـون املنشـأت   0املنتجعات السياحية
علينا 0و ليس فنادق على الطرز االجنبية  العريب االسالمياملعماري  السياحية على الطراز

لنشد االخرين الينا ال ان نقلدهم بنمط معيشـتهم و   ةاحملافظة على هويتنا احلضارية العربي
اذا كان كل شيءعلى االمناط االجنبية خاصـة  0سياحتهم فننفي مربر قدومهم اىل قطرنا

العسكرية الغامشة املدمرة ،فلمـاذا يـأتون اىل    دوهلا ه الغربية اليت تبهر الكثريين بسبب قو
  اليشاهدوا طرزهم املعمارية و يتناولوا اطعمتهم املألوفة اخل؟؟بالدنا 

  

                                                 
 .باحث اقتصادي يدير مكتباً للدراسات االقتصادية )1(
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  )  1(جدول رقم 
  2006 – 2000تطور اعداد القادمني بني 

  )نسمة نمليو)الوحدة 
  2006 2005  2004 2003  2002  2001  2000  االعوام  
  4،8  4،46  4،85  3،4  3،16  2،5  2،26  العرب

  0،96  93، 0  0،98  0،7  0،68  0،53  0،48 املغتربون السوريون
  0،9  1  1  0،76  0،88  0،6  0،5  من اسيا
  6،66  3.39  6،83  4،86  4،72   3،63  3،24  جمموع

  0،29  0،31  0،3  0،22  0،22  0،23   0،25  أوروبا وأمريكا
  6،97  6،77  7  5  5  3،8  3،5  امجايل

عما كانـت عليـه عـام    %  112اكثر ب  2006عام  رب عالقادمني ال بلغت زيادة
2000  

يف نفس الفترة الزمنيـة،اما اعـداد   % 100و زاد ت اعدا د املغتربني السوريني بنسبة  
و بلغت زيادة  العرب و املغتـربني السـوريني   % 80القادمني من اسيا  فزادت بنسبة 

ون من الغرب اوروبا و امريكا  فـزادت  ، اما القادم%105والقادمني من اسيا بنسبة  
  )2(جدول رقم       0فقط% 16النسبة مبعدل 

  2006 – 2000خال ل الفترة % احلصة النسبية لكتل القادمني 
  جمموع العرب و املغتربني السوريني و القادمني من اسيا

  93  94  96  96  95،7  95،4  95،84 
  4،16  4،6     4،3  4  4  6  7  اوروبا و امريكا

                                   
حصة القادمني من اوروبا و امريكا  صغرية و تتضاءل مع الزمن يف حني ان حصة  كتلة 

القادمني العرب و املغتربني السوريني و القادمني من اسيا مرتفعة جدا و ترتفع بشكل 
  0مستمر، و تشكل اساس القادمني حاليا و مستقبال
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  تطوراعداد السواح                     ) 3( جدول رقم 
 2005 2005 2004 2003 2002 2001 2000  االعوام
  3،5  2،5  2،3  1،5  1،5  1،2  1،1  العرب
  0،96  0،93  0،98  0،70  0،68  0،53  0،48  مغتربون
  0،96  0،93  0،38  0،32  0،44  0،33  0،32  من اسيا
  5،08  3،97  3،61  2،52  2،62  2  1،9  جمموع

  0،27  0،31  0،30  0،22  0،22  0،23  0،25 اوروبا امريكا
  5،08  4,3  4  2،79  2،87  2،33  2،16  امجايل

مون العرب  قرابة  ثلثي القادمني  و يشكل العرب و املغتربـون السـوريون   اديشكل الق
والسواح  من اسيا  غالبة السواح  اما القادمون من اوروبا و امريكا فيشـكلون نسـبة   

  0صغرية جدا
  ) 4( جدول رقم 
  %اح النسبية حسب اجملموعات   و الكتل السياحية حصة السو

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  االعوام
العرب و املغتربون 
  95  93  92،5  92،1  92،4  90  89  السوريون و من اسيا

  5  7  7،5  7،9  7،6  10  11  اوروبا و امريكا
السوريني و االسـيويني   تتكرس االمهية  النسبية الكبرية لكتلة السواح العرب و املغتربني 

لن يـتغري  0لتشكل دعامة السياحة الرئيسية  بعد ان شكلت ذلك بالنسبة العداد القادمني
الوضع كثريا يف املستقبل املنظور الننا سنظل نتعرض للغزو و العدوان  و التهديد باحلروب 

الحتـاد  مبـا يف ذلـك ا   من قبل الغرب االستعماري  بقيادة الواليات املتحدة االمريكية
احـد ادوات الغـزو و العـدوان العسـكري     " لئيمشروع اسـرا "و سيظل   االورويب
االمريكية حتاصرنا اقتصاديا و تعد ملزيـد مـن العقوبـات    حدة الواليات املت0االطلسي

كالمهـا  0االقتصادية بعد اقرار قانون معاقبة سورية و ليس االحتاد االو رويب بعيدا عنـها 
الباسلة للعدوان يف كل من فلسطني و لبنا ن و العـراق ارهابـا،   يعترب املقاومة  الشرعية 
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لذلك ليس لنا  0متجاهلني االعراف الدولية اليت تعترب املقاومة حقا مشروعا لكل الشعوب
متـرس   يالذ يستطيع االعالم الغريب0ان نتوقع مزيدا يذكر من السواح القادمني من دوهلا

ن القدوم اىل بالدنا بسبب  احداث عنف متوقعة بالغش و تزييف املعلومات اثارة الرعب م
لن يتغري الوضع اال بعد ان ننجز حترير كامـل  0و املزيد من تشويه صورة العريب و املسلم 

من الغزاة   -التراب العريب و حنرر القطر العراقي الشقيق و لبنان و فلسطني و الصومال اخل
انذاك لن يفكر احـد  0منيعة و متطورةو بعد ان ننجز وحدة االمة العرية يف دولة واحدة 

و لن يتحقق ذلك قبل مضي عقدين او ثالثة مـن املقاومـة املسـلحة و غـري      0بغزونا
لذلك علينا  التوجه و االستعداد الستقبال املزيد من السواح من باقي االقطـار  0املسلحة

ـ   2015مليون نسمة عام  300العربية و الذين يربو عدد سكاهنم  قرابة  اعف و سيتض
ين يربو عددهم االن اىل اكثـر  اضافة اىل املغتربني العرب  و الذ0هذا الرقم كل ربع قرن 

مليون نسمة اضافة اىل السواح القادمني من الدول االسالمية و الذي يربو عدد  250من 
و اىل القادمني من باقي القارة االسيوية ) بدون العرب( ‘ةسكاهنا اىل  اكثر من مليار نسم

من سكان العـامل و  % 40و اليت يشكل جمموع سكاهنما اكثر من 0و اهلند اخلكالصني 
فوق ذلك السواح من القارة االفريقية و املنتظر ان يتزايد عدد السواح من عندهم بقدر ما 

لـذلك يتوجـب علينـا ان     0يتقدمون يف تطوير اقتصاداهتم و كذلك من امريكا اجلنوبية
سيشكل السواح العرب و السواح من الـدول  0دولنستعد الستقبال السواح من تلك ال

االسالمية احلصة االكرب من بني السواح يف املستقبل لذلك علينا ان نأخذ ذلك يف اعتبارنا 
علينـا ان نراعـي   0هنالك تقارب كبري و هوالء مثلنا يف قيمهم االجتماعية و االخالقية

ـ املعمارية للفكل و االثاث و الطرز أاذواق و رغبات هوالء السواح  بامل ادق و شـىت  ن
ال زالت السياسات السياحية تتوجه للسـواح الغـربيني و تشـجع    0املنشات السياحية

ـ 0استثماراهتم يف الفنادق و غريها على الطرز املعمارية االوروية و االمريكية ذا توجـه  ه
 لقد0حفاظا على اهلوية العربية الثقافية و احلضارية بشكل عام 0خاطيء جيب التخلي عنه

قصر زمرلني  لابدع العرب  يف فن العمارة اوابد تارخية  ال تزال اثارها باقية حىت االن  مث
كـان قصـر   (0قرب البوكمال و قصر احلري الغريب  اخل) تل احلريري(يف  مدينة ماري 

  0)من عجائب الدنيا م عا 4000زمرلني قبل 
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  انواع السياحات 
  :هنالك امناط عديدة من السياحة 

  ستجمامسياحة اال
  سياحة الصحة و االستشفاء 

  سياحة املعاقني
  السياحة البيئية

  السياحة الثقافية و الدبينية
  سياحة املتعة

منط من  فأي السياحات خنتار؟ او اية تشكيلة منها؟علينا ان ندرس املنافع و االضرار لكل
  0هذه السياحات على املدى القريب و البعيد

 من الرشـيد ان تكـون هـذه    ذلك ل0ية و االماكن الدينيةبالدنا غنية جدا باملواقع االثر
السياحة اهم  ما هنتم به و الذي ينمكننا ان نستقدم  عربها على املـدى البعيـد مئـات    

 كر  اذا احسنا االعـداد هلـا  ليس هلذا النمط من السياحة اضرار تذ0املاليني من السواح 
طيع االعتمـاد علـى   نست0 طائلةملنشات السياحية امواالا يزات هجتا تكلفنو ال 0مسبقا

ت الدينيـة  جلمهور املهتم بالثقافة و املزاراا0عن الفنادق الباهظة الكلفة املخيمات  عوضا 
 يكون اكثر استعدادا للبساطة يف االقامة مع احلفاظ على شروط النظافة و مجـال الببيئـه  

العامل خاصة يف اسيا تثري هذه السياحة اهتمام مئات املاليني يف 0من غريه من السواح0اخل
كي نفعل 0حيث من املتوقع ان يفد بالدنا اعداد كبري مستقبال اجلنوبية و افريقيا و امريكا 

  :هذه السياحة علينا ما يلي
 جتمع 100 لنقل  ماعداد خارطة  لتشكيل  جتمعات للسياحة على مساحة القطر لكل عا

  : املواقع  االثرية فنشيد ما يلي ب مين سنويا بالقر
و نعيـد    0متحفا توضع فيه اللقى االثرية املكتشفة و اليت ستكتشف يف ذلك املوقع)  1 

ومننع بشكل قطعي ارسال اللقـى   0اليه كل اللقى الىت رحلت سابقا اىل متتاحف اخرى
فلن تعود اية 0الننا نعرضها بذلك للتلف و الضياع خارج الطر يف معارض تطوف العامل 

و هـذه  0االبـد  ىل بل تعاد الينا النسخ املزيفة و خنسر االصلية اقطعة نرسلها اىل اخلارج 
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و خنسر فوق ذلك قدوم السواح الذي رمبا وفدوا لرويتـها يف   0خسارة جسمة ال تعوض
  0قطرنا

من االشجار احلراجية املالئمة للبيئـة علـى    2كم 25تشاد غابة خضراء مساحتها ) 2
  0 ذلك املوقعاراضي غري زراعية قرب 

كم من سريره قبالة كل موقع  30باختييار مواقع  موازية لنهر الفرات  على بعد  نبدأ) 3
مثل ماري و الصاحلية و الرحبـة   و هي كثرية ليتوضع  جتمع سياح كالذي نقترحه اثري

  ذ0وبقرص  و حلبية زلبية و قلعة جعرب و قلعة جنم و تل امحر اخل
                             0للسباقتقام نوادي للفروسية للخيل و اهلجن للتدريب و )4
                                مسابح مدفأة على الطاقة الشمسية و اخرى صيفيةتقام     ) 5
      0تقام مالعب رياضية شىت لكرة القدم و الطائرة اخل)  6
 وقـع تقام حديقة نباتات تضم تشكيلة غنية بكل االنواع النباتية اليت تعيش يف ذلك امل)7 
  )                                                0مكن ان تزر عو
مركز ثقايف  له قاعات و مدرجات بسيطة الكلفة تقام فيه حماضرات و تعرض يشاد )  8

فالت حافالم و يضم مكتبة غنيةو مرسح للدبكة و القاء الزجل و ممارسة الفنون الشعبية و
  0املوسيقى اخل

كـم    20 -5وب املشي  يف املنطقة  بأطوال خمتلفة تتـراوح بـني   ترسم خرائط لدر)9
يقـع علـى   0خميم لالقامة جمهز باملغاسل و احلمامات و حانوت  للمشتريات اليومية)10

ترابية  قة اخلضراء بل تظلديال ترصف اية طرق اسفلتية داخل احل0طرف احلديقة اخلضراء
الطالق كـي تلطـف البيئـة و    ها على او ال تشاد فيها اية مباين اسنمتية او غري 0فقط

  .جتملها
  سياحة البيئة

تتميز بالدنا بطبيعة مجيلة شديدة التنوع  من البادية اىل اجلبال الشاهقة اليت تغمرها الثلوج 
اىل شواطيء الفرات و  0عدة اشهر يف العام  كجبل الشيخ و جبال القلمون و الزبداين اخل

هذا الـنمط  0مترافقة  مع خدمات االقامة و غريهاتنشط سياحة املشي 0العاصي و غريمها



 7                                                                                        نزار عبد هللا                            

يفد سواح اىل االردن  مثال ملمارسة هذا 0من السياحة منتشر يف دول عديدة و له عشاقه
  0النوع من السياحة

سياحة االستجمام منتشرة كثريا و حتتاج اىل استثمارات كثرية لتأمني االقامة يف منـاطق  
  0واطيء  البحرية و النهريةتتميز جبمال طبيعتها و قرهبا من الش

  اليسياحة الطبية و االستشفاء
اعتمادا على مسعة االطباء العلمية اجليدة يف قطرنا ميكن االعتماد على هذا الـنمط مـن   
السياحة حيث تشاد منتجعات سياحية بالقرب من ينابيع  املياه املعدنية  و املناطق اجلبلية 

فتكون تلك السياحة االستفادة من 0وائها العليل اخلاملغطاة بالغابات  و تلك اليت تتميز هب
  0اخلدمات الطبية  و االستجمام يف مناطق  ذات طبيعة مجيلة

  سياحة املعاقني 
حيتاجون اىل جتهيزات خاصة و 0هنالك اعداد  كبرية من املعاقني جسديا يرغبون بالسياحة

ـ  0غريمكلفة يف منشات املبيت  و املطاعم و املقاهي ة خاصـة يف اخلدمـة و   و اىل رعاي
  0ميكن هلذه السياحة ان تنشط يف بالدنا0التعامل االنساين

  سياحة املتعة
هذا النوع من السياحة واسع االنتشار يف العامل،لكنه اكثرها خطرا و ضررا على االطالق 
،النه مرتبط بالدعارة و يف االونة االخرية توسعت جتارة الدعارة مع االطفـال بشـكل   

علينا منـع هـذا   0ب جتارة املخدرات و مافيات االجرام و شىت املوبقات مرعب اىل جان
لتعارضه مع قيمنا العربية االسالمية و الن منافعه املادية اقل  النوع من السياحة بكل حزم

عام  العاملية منظمة الطفولة) يونسيف(ذكرت منظمة 0من اضراره على اجملتمع و االقتصاد
  0ربون على ممارسة الدعارة وصل اىل مليون طفلان عدد االطفال الذين جي 2004
طفل كرقيق جنسي يف بريطانيا كما ذكرت جريـدة الثـورة تـاريخ     5000و يعمل 

نقال عن جريدة االنترديبندت ان بريطانيا تعترب نقطة املـرور الرئيسـية     26/3/2007
على العمـل  هرب االطفال من بالدهم اىل بريطانيا فاجربوا 0لتحرك االطفال حول العامل

 5و يقدر دخل جتارة نقل النـاس مببلـغ    0كرقيق جنسي  عن طريق عصابات االجرام
يـتم اسـتغالل   0مليارات يورو سنويا،مما جيعلها ثاين اكرب صناعة بعد املخدرات يف العامل
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يف الربازيل يوجد نصف مليون 0سنوات اىل جانب النساء البسيطات 5االطفال من عمر 
ال   EED Tourism  watch0الدعارة كمـا ذكـرت    طفل  و طفلة ميارسون

حيتمل الكثريون  هذه احلياه اال باملخدرات و يتعرضون  الخطار امراض نقـص املناعـة    
 EED Tourism watch – tw (35 (6/2004-prostitution mit(كما ذكر مقال 

kindern)  لتايلعلى الشكل ا هنالك شركات سياحية تعلن عن خدماهتا يف هذا اجملال:  
  يوما 365شواطيء مشمسة 

  دقيقة 90العاب كرة قدم يف ماراكانا 
  دقائق 6زيارة كوخ السكر 

  دقائق 10جولة حول الشالالت ايوغوناتسي 
  ايام 4كرنفال 

  الغوص يف بونيتو ساعة
  سنوات 10:ممارسة اجلنس مع االطفال 

)"gegen das wegsehen",ECPAT,November 2002-TW 35(6/2004) 
Prostitution mit kindern 
تتصاعد السياحة اجلنسية يف دول العامل الثالث  و يترتفع عدد النساء و االطفـال الـذين   

و مثل تايالند و كينيا و الفلبني " دعارة اجلنسيةدول  لل"اىل جانب 0ربون على الدعارةجي
افقـر منطقـة يف    خاصة يف منطقـة الشـمال الشـرقي للشـاطيء    0الربازيل و فيتنام 
يتم استغالل الفقراء و اجبارهم  0ازيل،حيث ال توجد بدائل للعمل  اال يف جمال الدعارةالرب

سافر من املانيا االحتاديـة    1994يف عام 0عرب االمالق و الفقراملدقع اىل احتراف الدعارة
الف سائح ملمارسة سياحة الدعارة اىل تايالند فقط كما ذكرت وزيـرة العائلـة     100

هنالك اخطار جسيمة على  1996ة فرانكفورتر الغيمايين عام جريد انذاك سومسوت يف
خاصة عندما تستفحل البطالة و تصـل اىل قرابـة    الدول النامية من امثال تلك السياحة

كيف نستطيع محاية  الفقـراء الضـعفاء   0من القادرين على العمل يف قطرنا مثال% 50
تتسع دائرة املشتغلني 0اجملتمع و قيمه ؟امراض نقص املناعة  تأيت فوق ذلك و تدمري اخالق

بالدعارة يف قطرنا بسبب االمالق و الفاقة و بسبب االغـراء الـذي يسـببه اجملتمـع     
تتناول بعض الصحف احمللية  هذا املوضوع من  0االستهالكي اىل غري ذلك من االسباب 
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س و ذكرت شائعات من ان بعض الشركات السياحية وثيقة الصـلة بـاجملل  0حني الخر
علينا منع سياحة كهذه بكـل السـبل   0االعلى للسياحة اشتكت من قلة عدد  املومسات

القانونية  الهنا حتمل اخطارا مدمرة لبنية اجملتمع فنمنع الفنادق اليت تسمح هبا و بشىت انواع 
  0املوبقات من خمدرات و قمار اخل

مار االورويب ثـروات  البضاعة اسيوية و افريقية و من امريكا اجلنوبية حيث هنب االستع
تلك الشعوب و دمر بناها اال نتاجية و ال يزال النهب مستمرا عرب اليـات االسـتعمار   

عيـث   العراقي الشقيق حيـث ت  احلديث  و االستيطاين و االحتالل كما يف القطر العريب
ك اجليوش االمريكية و الربيطانية و من معها من مرتزقة شىت انواع القهر و اذالل مبا يف ذل

البضاعة من الدول الناميـة و املشـترون   0االستغالل اجلنسي بقوة السالح و التجويع اخل
سواح من الدول الغربية يف الغالب و مساسرة  من الكثري من الدول  لترويج هذه التجارة 

  0فمادام هنالك طلب فسيكون هنالك عرض 0احلرام
  )احمللية(السياحة الداخلية 

ل السوريني املقيمني بشكل مستمر و كذلك عـدد الليـايل   يتراجع عدد السواح  من قب
كما يظهـر  0عيشة الفندقية من قبلهم بسبب تراجع مستوى االجور و ارتفاع مستوى امل

  :من اجلدول التايل 
  

  اجلدول التايل يبني التغريات يف السياحة من خالل املؤشرات الرئيسية
  آالف        )السوريون املقيمون (

2005 2004 2003 2002 2001 2000 999  998  997  996  995  990  985  970  Indicator 
  92  679  1382 696  686  728  749  744  790  871  1246 1300 1540 clients 
  541  1147 1053 1068 1082 1133 1158 1124 1247 1337 1983 2001 2151 Nights 

مما كـان  % 4.27يعادل  2005بح عام صتراجع عدد نزالء الفنادق بشكل مستمر وأ
  .1970عليه عام 
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لن تزدهر السياحة بشكل عام و لن يرتفع عدد السواح القادمني قبل ان تزدهر السياحة 
منظمة سريعه  شبكة اخلدمات الالزمة للسياحة بكل انواعها من مواصالت  بىنالداخلية فت

 و مرحية و من خدمات اتصاالت و فنادق  شعبية  بأسعار متواضعة و مقاهي و مقاصف
مع احلفاظ على اجلودة 0و نوادي ثقافية ملمارسة شىت اهلوايات  الثقافية و الرياضية  اخل

مقاصف و شىت   الجيب على كل املطاعم و املقاهي و0اليت تتضمن النظافة  و الراحة اخل
املنشات السياحية ان تعلن على الباب الرئيسي اسعار خدماهتا مع اخلدمة كما تفعل 

لكل  و اللغات االجنبية جيب توفر دليل سياحي بالعربية0املتطورة سياحيا مثيالهتا يف الدول
بلدة و موقع سياحي يتضمن خارطة  تضم قائمة بكل وسائل النقل الداخلي و اخلارجي و 

و السينمات و النوادي  باالضافة اىل عناوين املراكزالثقايف  تبيان مسارها بني االحياء
ة لعدد اعداد املقاهي قليلة جدا بالنسب0و احلدائق  العامة اخل الثقافية و الرياضية و املتاحف

 تى اهلوايات من نوادي    ممارسة ش  يةل املطاعم جيب االكثار منها و توفري نوادي اضاف
على سبيل املثال 0ال بد من احلفاظ على البيئة 0للطريان الشراعي و قاعات لللتزجل اخل

عقود قليلة و تراجعت حصة الغابات من من الغوطة خالل %  90قضي على قرابة 
كانت الغوطة رئة دمشق 0حاليا%3من امجايل مساحة البالد قبل قرن اىل % 30

حنن نصحر بالدنا حيث املباين و 0للسياحة الداخلية و مل تعد هذه الرئة تعمل االن
مبعظم تستاثر  يتاصبح اهلواء ملوثا يف مدننا الكبرية ال0املنشات تاكل االخضر و اليابس 

التدخني يف احملالت فكيف نكون بلدا سياحيا؟ 0السواح باكثر بكثري من املسموح به عامليا
باين حكومية و مطاعم و مقاهي  مالعامة من مطارات  و حمطات قطار و باصات و 

ازدرهار  رفكيف ننتظ‘ةمسموح عندنا ممنوع عامليا حفاظا على الصحة العامة و البيئ
كامل و سليم يف ة مياه الصرف الصحي و النفايات الصلبة  بشكل السياحة ؟ال تتم معاجل

الف ،فكيف نستقبل السواح؟ مع ان اجلميع يعلم  13يزيد عددها على  مدننا و قرانا اليت
  ان النظافة من االميان ؟

:                                                    نقدي لالستعدادات السياحية   عرض
  ام بالسواح من اخلارج و يتم امهال السياحة الداخليةيتم االهتم
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يتم االهتمام بالسواح القادمني باجلو،على الرغم  اهنم يشكلون احلصة الصغرية من امجايل 

  %  )80حوايل (_اغلب القادمني ياتون برا 0القادمني

اكثر من يتم التركيز على الفنادق الباذخة على النمط و املواصفات الغربية، مع العلم ان 

   0من سواحنا  عرب و مغتربون و اسيويون%  90

خالل ملتقيات االستثمار الثالث  اليت عقد اخرها منذ اسابيع تريد السياسة السياحية 

 45استباحة املواقع االثرية و االراضي الزارعية اخلصبة  بتاجري ملدد مفتوحة احيانا و ملدة 

و هو اسوأ و اخطر انواع   BOT نظام سنة  الجزاء من قطرنا لالجانب عرب 99سنة و 

مليون  25تنوي السياحة وضع اكثر من 0و هذا ملفت للنظر  0االنظمة اال ستثمارية 

هذا احد 0حتت تصرف مستثمرين اجانب  من كل اصقاع املعمورة ملن يدفع اكثر  2م

 عاما و 99انواع اخلصخصة  شديدة اخلطورة حيث يتم التاجري للموقع ملدد تصل اىل 

ينص على ان يكون  2005لعام  19و الغريب ان ا  لقر ار رقم  0اخرى غري حمددة املدة

ما عادل اكثر من  مليارين ل ( مليون دوالر 40احلد االدىن لالستثمار يف جمال السياحة 

لشركة ترويج دولية توافق عليها وزارة السياحة % 5و على املستثمر ان يدفع  0)س

ة ان تضع  االقتصاد السياحي يف يد مستثمرين اجانب  ملدة تصل بتعبري اخر تريد السياح0

اىل قرن و رمبا اكثر  حيصلون على ارباح القطاع السياحي يف سورية و يصممونه على 

مستفيدين  0هواهم و حسب مصاحلهم و ليس حسب االقتصاد يف القطر العريب السوري

و معروف ان  0ون ما مقابل يدفعونهو مستثمرين لكل املزايا النسبية السياحية يف القطر د
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قيمة أي استثمار بعد مدد كهذه بعد هناية االستثمار ال تساوي شيئا الن املشروع 

كيف حتدد رقم 0أي ان املستثمر سيعيد ال شيء 0االستثماري كون قد استهلك كلية

مليون دوالر؟ و ملصلحة من ؟ قد تكون كلفة املشروع االستثماري اقل من ذلك  40

 مثال ببناء خميم سياحي؟ او مقهى شعيب  ضمن بستان ؟ او صالة تزجل ؟ او مسبحا بكثري

ال ميكن الحد ان حيدد  سلفا قيمة املشروع السياحي 0مد فأ على الطاقة الشمسية ؟اخل

و من يتامل القائمة للمشاريع املعروضة لالستثمار يف ملتقى االستثمار السياحي  0املفيد 

يتبني له ان السياحة تفهم على اهنا فنادق  و قرى سياحية   2007ان الدويل الثالث يف نيس

ع  تستثمر بيوت اثرية حتول اىل فنادق و قال. )شاليهات( و مطاعم  و بيوت  حبرية

تشاد كل هذه املشاريع االستثمارية السياحيبة على اراض . لعروض فنية و غري ذلك

  0هذه جرمية بيئية. زراعية  و مناطق حممية تستباح الغراض سياحية

  2007نيسان  –المشاريع المعروضة لالستثمار السياحي في ملتقى سوق االستثمار السياحي الدولي الثالث 

  منطقة التنمية المتكاملة

  هدف المشروع  الصفة التنظيمية  المساحة اإلجمالية  ملكية الموقع  الموقع

  مجمعات سياحية كبرى  المخطط التنظيميخارج   هكتار 1300  وزارة السياحة  جنوب الالذقية –الصنوبر 

  منطقة تطوير سياحي كبرى  خارج المخطط التنظيمي  2مليون م 3.95  أمالك دولة  حلب –ضفاف بحيرة األسد 

  منطقة تطوير سياحي كبرى  خارج المخطط التنظيمي  2ألف م 537  وزارة السياحة  حمص –قرية سياحية بتدمر 

  مشاريع المحافظات

  صيغة االستثمار  البرنامج التوظيفي  ملكية العقار  حةالمسا  رقم العقار

  منطقة دمشق وريفها

  سنة BOT – 20  نجوم 3تأهيل المبنى كفندق   مؤسسة التأمينات االجتماعية  2م540  ساروجة – 45مقسم 

  لمدة مناسبة – BOT  نجوم وملحقاته 4فندق   الطيران والمحافظة   2م1930  شارع الثورة – 14مقسم 

   BOT  مجمع سياحي وفعاليات  التجمع السكني للنقابات  2ألف م 90  16زيرة الج –دمر 

   BOT  نجوم 4مجمع فندقي   المؤسسة العامة لإلسكان  دونم 7  المزة 4/4و 2/4مقسم 
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  سنة BOT – 45  نجوم 4مجمع سياحي   وزارة السياحة خارج المخطط  2م119840  بحيرة زرزر –مقاسم محددة 

  سنة BOT – 45  نجوم 4فندق إقامة   وزارة السياحة منطقة محمية  2م71650  بحيرة زرزر –مقاسم محددة 

   BOT  نجوم 3مجمع سياحي   االتحاد العام للصحفيين  2م45088  الزبداني 541عقار 

 BOT  مجمع للتعليم المزدوج  المقاسم الخدمية العامة  2م26000  ضاحية قدسيا 8عقار 

 داءدرعا والسوي:المنطقة الجنوبية

لمدة  – BOT  نجوم 3قرية سياحية   وزارة السياحة  2م87625  درعا - أرض المزيريب 

 مناسبة

لمدة  – BOT  نجوم 3فندق   الخط الحديدي الحجازي  2م4432  بصرى  – 8892عقار 

 مناسبة

توظيف منازل قديمة في 

  بصرى

 وتسهيالت BOT  ترميم واستثمار كنزل  دائرة اآلثار بصرى  2م2400

 -قع زيزون عقارات مو

  درعا

لمدة  – BOT  نجمة ومطعم 2موتيل   السياحة واألوقاف والقرية   2م25000

 مناسبة

لمدة  – BOT  مجمع سياحي كامل  السياحة وقرية تل شهاب  2م30080  موقع قرية تل شهاب

 مناسبة

  BOT  نجمة وتوابع 2تأهيل   مجلس مدينة السويداء  2م4120  الفندق السياحي في السويداء

  سنة 99تأجير   نجوم 3منشأة سياحية بيئية   وزارة السياحة  2م18500  السويداء -قرماطة قصور 

 سنة 99تأجير   قرية سياحية تراثية  وزارة السياحة  دونم 100  السويداء - موقع أم حوران 

 سنة 99تأجير   مطاعم وسياحة شعبية  وزارة السياحة  دونم 1000  السويداء - موقع أم الزيتون 

  حمص وحماه:سطىالمنطقة الو

 BOT – 45  وملحقاته 3فندق   يتم نقله للبلدية  2م9500  موقع بلدة المشرفة

 BOT – 45  نجوم 4فندق رياضي   نادي الكرامة والوثبة  2م6000  حمص -المسبح الرياضي 

االتحاد العربي للتنمية 

  الزراعية

  BOT  نجوم وملحقاته 3فندق   االتحاد للتنمية الزراعية  2م33250

  BOT  نجوم وملحقاته 4فندق   مجلس مدينة تدمر  2م38100  تدمر - 2068ر عقا

  BOT  مجمع تدريبي سياحي  وزارة السياحة  2م20000  تدمر -مجمع تدريبي 

 سنة BOT – 45  نجوم وملحقاته 4فندق   مجلس مدينة حمص  2م28500  حمص  –أرض في الوعر 

 سنة BOT – 45  نجوم وملحقاته 3فندق   مجلس بلدية الرستن  2م50000  حمص  –موقع في الرستن 

مدة مناسبة – BOT  نجوم  4أو  3فندق تراثي   مجلس مدينة حماة  2م4500  حماة  –قصر األرناؤوط 

 سنة 99تأجير   نجوم 3منتجع جبلي   وزارة السياحة  2م25000  حماة  - صلنفة  –جورين 

 سنة BOT – 45  لحقاتهنجوم وم 3فندق   مجلس مدينة حماة  2م5400  حماة  -شمال المحورة 

 سنة BOT – 45  نجمة 2تأهيل مطعم   مجلس مدينة مصياف  2م9300  حماة  -مصياف  –الوراقة 

 الالذقية وطرطوس: المنطقة الساحلية

 سنة BOT – 45  نجوم وملحقاته 4فندق   مجلس مدينة الالذقية  2م5000الشاطئ  –مدينة مالهي 
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  األزرق 

 -موقع االتحاد النسائي 

  ية الالذق

 سنة BOT – 45  مشروع مناسب  االتحاد العام النسائي  2م2734

االتحاد العربي للتنمية 

  الزراعية 

 سنة BOT – 45  نجوم 3مجمع سياحي   االتحاد للتنمية الزراعية  2م140

  بيع حق انتفاع  نجوم 3قرية سياحية   وزارة السياحة  2م200  الالذقية  - صليبة التركمان 

 بيع حق انتفاع  مشروع مناسب  أمالك دولة –السياحة   2م400   الالذقية - برج اسالم 

 -مطعم الكورنيش الغربي 

  الذقية 

 سنة BOT – 45  منشأة وشليهات وملحقات  مجلس مدينة الالذقية  2م4500

الرياضية  –مدينة المعارض 

  الذقية 

 سنة BOT – 35  منشأة وشليهات وملحقات  مجلس مدينة الالذقية  2م75000

وفق القرار   ومجمع تدريبي –تأهيل   وزارة السياحة  دونم 113  الالذقية  -داحة فندق القر

21/2002 

 3مجمع جنوب الالذقية 

  أجزاء 

 سنة BOT – 45  فندق ومقصف وشقق  مجلس مدينة الالذقية  2م46500

 سنة BOT – 45  نجوم ومركز 3فندق   مجلس مدينة الالذقية  2م600  فندق ومركز شمال الالذقية 

 سنة BOT – 45  نجوم ومركز 3فندق   مجلس المدينة واالتحاد  2م18200  الالذقية -  1رياضية قطعة 

 سنة BOT – 45  نجوم ومركز 3فندق   مجلس المدينة واالتحاد  2م21100  الالذقية -  2قطعة رياضية 

  BOT  مجمع فندقي تجاري  مجلس مدينة طرطوس  2م2816  طرطوس - 7442عقار 

 تلفريك بانياس مرقب برج

  صبي

  BOT  تلفريك    

 -حميدية  644عقار 

  طرطوس

 سنة BOT – 45  نجوم 3فندق   مجلس بلدية الحميدية  2م4581

 سنة BOT – 45  نجوم 3فندق   مجلس مدينة طرطوس  2م1586  طرطوس - 7920عقار 

 سنة BOT – 45  نجوم 5مجمع سياحي   مجلس مدينة الالذقية  2م99000  الالذقية - المدينة الرياضية 

 -حميدية  6/16ر عقا

  طرطوس

 سنة BOT – 45  نجوم 4قرية سياحية   السياحة والموانئ والمجلس  2م240895

القدموس  126عقار 

  طرطوس

 سنة BOT – 45  نجوم  3فندق   مجلس مدينة القدموس  2م13166

عرب شاطئ  642عقار 

  طرطوس

 سنة BOT – 45  نجوم  3فندق   مجلس بلدة الحميدية  2م3756

 -نوبي عقارات قطاع ج

  بانياس

 سنة BOT – 45  نجوم  3فندق سياحي  السياحة والموانئ  2م77545

 سنة BOT – 45  نجوم  3فندق   مجلس بلدية الحميدية  2م5387عرب شاطئ  643عقار 
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  طرطوس

 -عقارات شمال بانياس 

  طرطوس

 سنة BOT – 45  نجوم  3فندق سياحي   السياحة والموانئ  2م37280

ال  –توجد شركة   مشروع سياحي استراتيجي  النقل والموانئ  2م1200000  طرطوس -لؤلؤة عمريت 

 تنفذ

 -مغارة بيت الوادي 

  طرطوس

 سنة BOT – 45  منتزه بيئي  وزارة السياحة  2م13000

 سنة BOT – 45  منتجع جبلي سياحي  مجلس بلدية القمصية  2م70000  قمصية طرطوس 782عقار 

 سنة BOT – 45  نجوم 3فندق شاطئي   هر صفرامجلس بلدة ض  2م7098  طرطوس -عقارا الخراب 

 سنة BOT – 45  مجمع سياحي ومخيم  السياحة والموانئ  2م79570  عقارات قطاع أوسط بانياس

 سنة BOT – 45  نجوم 4منتج جبلي ترفيهي   مجلس بلدة مشتى الحلو  2م5916  مشتى الحلو 1758عقار 

 حلب وأدلب–المنطقة الشمالية

  BOT  ترميم وتأهيل  مجلس مدينة حلب  2م9000  لبح -السرايا القديمة 

 سنة BOT – 45  نجوم وملحقاته 4فندق   رياضية - إدارة محلية   2م20000  منشآت رياضية حمدانية حلب

   نجوم وتوابع ترفيه 3فندق   أوقاف حلب  2م9479  حلب 1عقارات ش المارتيني 

   وتوابع نجوم  4فندق   أوقاف حلب  2م6260  حلب 2عقارات ش المارتيني 

   نجوم وتوابع  4فندق   وقف جامع العثمانية  2م6000  عقارات مرآب الشبكات حلب

مركز اإلذاعي والتلفزيوني 

  حلب

   نجوم وتوابع ترفيه 4فندق   أعالم - أمالك عامة   2م40000

موقع مدرسة بنات الشهداء 

  حلب

   نجوم وتوابع ترفيه 5فندق   وزارة الدفاع  2م37037

   فنادق وشقق وحديقة  السياحة -وزارة  الدفاع   2م74000  كري حلبأرض المشفى العس

   نجوم وتوابع ترفيه 4فندق   األوقاف  2م5341  موقع أرض الفيالت

   نجوم وتوابع ترفيه 3فندق   وزارة األوقاف    2م4668  حلب 1أرض نادي الجالء 

   يهنجوم وتوابع ترف 3فندق   وزارة األوقاف  2م4971  حلب 2أرض نادي الجالء 

   نجوم وتوابع ترفيه 3فندق   أوقاف حلب  2م8400  أرض نادي الفروسية حلب

   منتجع بيئي وملحقات  أمالك عامة  هكتار 300  منتجع الجبول السياحي حلب

   نجوم وملحقات 4فندق   وزارة السياحة  2م1406  توسع فندقي بارون حلب

 سنة BOT – 45  يارات ومولمواقف س  مديرية أوقاف حلب  2517  أرض األوقاف الجميلية حلب

 سنة BOT – 45  نجوم وملحقاته 4فندق   وزارة السياحة  2م2244  نبنى الخدمات الفنية حلب

 سنة BOT – 45  نجوم  5فندق   أوقاف ومجلس المدينة  2م21212  حلب -سوق اإلنتاج 

 سنة BOT – 45  نجوم 3قرية سياحية   أمالك عامة  2م15000  موقع تل مرديخ

 سنة BOT – 45  منجع سياحة عالجية  وزارة السياحة  2م3707  عيسى أدلب حمامات الشيخ

 سنة BOT – 45  استراحة طرقية ومتمماتها  وزارة السياحة  2م31500  الناجية أدلب 124عقار 
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 سنة BOT – 45  نجوم 3منتجع استشفاء   وزارة السياحة  2م27500  أدلب - داما  263عقار 

 سنة BOT – 45  مجمع سياحي عالجية  مالك دولةأ  دونم 30  نيسان الحسكة 7موقع سد 

 سنة BOT – 45  فندق سياحي بيئي  مجلس بلدة المنصورة  2م30000  أرض فندق المنصورة الرقة

 سنة BOT – 45  نجوم وملحقاته 3فندق   مجلس بلدة تل أبيض  دونم 29.59  مشروع عين العروس

 سنة BOT – 45  جوم وملحقاتهن 4فندق   مجلس مدينة الحسكة  2م8500  الحسكة 18جزء عقار 

موقع مجلس بلدة اليعربية 

  حسكة

 سنة BOT – 45  نجوم وملحقاته 3فندق   مجلس بلدة اليعربية  2م9000

 سنة BOT – 45  نجوم 3منتجع سياحي بيئي   وزارة الزراعة  2م20000  موقع بحيرة الخاتونية حسكة

 سنة BOT – 45  نجمة مع خدمات 2مطعم   مجلس مدينة الثورة  2م10000  جزء من حديقة بالثورة الرقة

 سنة BOT – 45  نجوم وملحقاته 3فندق   مجلس مدينة الثورة  2م23000  جزء من حديقة بالثورة الرقة

 سنة BOT – 45  نجوم وملحقاته 4فندق   اتحاد الفالحين بالرقة  2م40000  مشروع اتحاد الفالحين

  المساحات حسب مدة االستثمار

  المجموع  35سنة   بيع حق انتفاع 99سنة 45سنة ن مدة محددةدو  مدة مناسبة  سنة20
540  4500  90000  119840  18500  200000  75000  508380  
    1930  71650  100000  400000    573580  

    7000  9500  1000000      1016500  

    45088  6000  25000      76088  

    26000  28500        54500  

    87625  50000        137625  

    4432  5400        9832  

    2400  9300        11700  

    25000  5000        30000  

    30080  2734        32814  

    4120  140000        144120  

    33250  4500        37750  

    38100  46500        84600  

    20000  600        20600  

    113000  18200        131200  

    2816  21100        23916  

    13000  4581        17581  

    9000  1586        10586  

    9479  99000        108479  

    6260  240895        247155  
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    6000  13166        19166  

    40000  77545        117545  

    37037  5387        42424  

    74000  37280        111280  

    5341  70000        75341  

    4668  7098        11766  

    8971  79570        88541  

    18782543  5916        18788459  

    3000000  314130        3314130  

540  4500  22527140  1494978  1143500  600000  75000  25845658  
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  توزيع المساحات على المحافظات

  المجموع  السويداء  درعا  الحسكة  الرقة  دلبإ  الالذقية  طرطوس  حلب  حماة  حمص  دمشق
31760  537000  4500  3950000  2816  13000000  15000  30000  30000  87625  4120  176921  

540  30000  25000  15000  4581  5000  3707  29590  8500  4432  18500  144850  
1930  9500  5400  9000  1586  2734  31500  29590  9000  2400  100000  183050  

90000  6000  9300  20000  4581  140000  27500  10000  20000  25000  1000000  1365381  
7000  33250    9479  240895  200000    23000    30080    560704  

119840  38100    5260  13166  400000    40000        577366  

71650  20000    6000  3756  4500            105906  

45088  28500    40000  77545  75000            266133  

26000  50000    37037  5387  113000            231424  

      74000  37280  46500            157780  

      5341  1200000  600            1205941  

      4668  13000  18200            35868  

      8971  70000  21100            100071  

      8400  7098  1199000            114498  

      3000000  79570              3079570  

      1406  5916              7322  

      2517                2517  

      2244                2244  

      121212                21212  

393808  752350  44200  7221532  1767177  14125634  77707  132590  67500  149537  1122620  25854658  

  

انذاك العمادي ان السياحة هي املشروع االستثماري  1975لقد اعلن وزير االقتصاد عام 

انه على " الشرق االوسط اجلديد:"و اعلن برييز يف كتابه 0و هذا خطأ جسيم 1رقم 

  0و ان يتفرغوا للسياحة هل هذه صدفة؟  العرب ان يتخلوا  عن الزراعة و الصناعة

حيصل املستثمرون يف قطاع السياحة على اعفاءات كثرية من الضرائب و اجلمارك،فقط 

فنادق الدرجة  املمتازة و االوىل و كأن وزارة السياحة تريد دعم هذه املنشات السياحية 

فائها من اجلمارك و حماربة فنادق الدرجات االخرى الشعبية و تشجع على االسترياد باع

عوضا عن دعمها لالنتاج احمللي بتقدمي ختفيض ضرييب عند االعتماد على االنتناج 

  0سياسة حتارب الصناعة احمللية و تشجع على االسترياد0احمللي
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  اقتراحات  لتطويرالسياحة

حنن بعيدون جدا عن ان نكون بلدا سياحيا متطورا ،على الرغم من املزايا املتوفرة  و غري 

علينا فعل الكثري كي نصبح بلدا سياحيا و نعظم منافعنا من السياحة 0ملكتملة لبلد سياحيا

  0و نقلل من اضرارها و اخطارها على اجملتمع و االقتصاد

علينا التركيز على السياحة الثقافية و الدينية الننا منلك ثروة كبرية جدا من املواقع  )1

بانفاق استثمارات ضخمة من قبل  يكون ذلك اوال0االثرية و املزارات الدينية

بايدينا حنن و 0الدولة للحفاظ على االثار و التنقيب و الترميم و حتليل الرقم اخل

متاحف الدول 0ليس بايدي البعثات االجنبية حفاظا عليها من النهب و التحريف 

الغربية هنبت ابان فترة االستعمار قسما كبريا جدا من اثارنا و املتاحف تغص 

عمليات هتريب االثار مستمرة بطرق شىت علينا وقف هذه العمليات بكل 0اباثارن

جيب 0ان ما منلكه حنن العرب يفوق قيمة ثرواتنا النفطية باضعاف مضاعفة0السبل

فننشيء جامعات 0ان يصبح التنقيب و الترميم و دراسة اللقى و الرقم حكرا علينا

  0مةلالثار و خنرج االالف كل عام كي يتولوا هذه امله

علينا تطوير شبكة خطوط حديدية سريعة بسرعات متاشي دول العامل املتطورة  )2

ساعة لتصل كل مدننا و مواقعنا /500سياحيا حيث تصل هذه السرعات اىل 

 0االثرية
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علينا احلفاظ على البيئة من التلوث فنستبدل املازوت و البنزين يف وسائل النقل  )3

ة ايضا و متوفر يف قطرنا و يف الوطن بالغاز الذي هو صديق للبيئة و اقل كلف

و كذلك نستيدل املازوت يف التدفئة و تسخني املياه بالطاقة الشمسية و 0العريب

 0يصبح هواؤنا نقيا و تنخفض كلفة النقل و التدفئة ايضا0الكهرباء

علينا ان نستكمل استثماراتنا يف معاجلة مياه الصرف الصحي و النفايات الصلبة  )4

 0اء عرب و مستخدمني تقنيات قليلة الكلفة حمليةمعتمدين على خرب

مملكة )علينا انشاء خط مالحي على ضفاف هنر الفرات العظيم من جرابلس  )5

اىل البوكمال وصوال اىل شط العرب الهنا اغىن رحلة هنرية يف ) كركميش سابقا

 0الستقبال السفن0تشاد ارصفة قبالة كل موقع اثري 0العامل  مبواقعها االثرية

  من الشمال إىل اجلنوب: واقع األثرية على ضفة الفراتامل

  .على هنر الفرات عند دخول النهر إىل األراضي السورية: مدينة جرابلس

  .م.وهي فوق مدينة كركميش القدمية اليت ازدهرت يف األلفني الثالث والثاين ق

تعود  تل جرابلس فوقاين وتل جرابلس حتتاين وفيهما مدن: وقرب جرابلس يوجد تالن

  .م.لأللفني الثالث والثاين ق

كم على ضفيت الفرات 8جنويب جرابلس حوايل : تالل شيوخ حتتاين وشيوخ فوقاين

  . اليمىن واليسرى

  .يعودان لأللف الثاين قبل امليالد
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  .كم، يعود لأللف الثامن قبل امليالد20جنوب جرابلس حوايل : تل العرب

  .اخلامس قبل امليالد جانبب تل العرب، يعود لأللف: تل القملق

كم، فيه مدينة برسيب عاصمة مملكة بيت عدن 23جنوب جرابلس حوايل : تل أمحر

  .اآلرامية

  .قلعة إسالمية. كم35جنوب جرابلس حوايل : قلعة جنم

  .عند هناية حبرية األسد، قلعة إسالمية: قلعة يوسف باشا

  .م.ق14 – 16عند هناي حبرية األسد، يعود للقرنني : تل بازي

على الضفة اليمىن لبحرية األسد، كانت مدينة مزدهرة يف عصر ماري امسها : مسكنة

، وازدهرت يف العصرين الروماين والبيزنطي باسم .)م.األلف الثاين ق(إميار 

بارباليسوس ويف العصر اإلسالمي مسيت باليس، حىت هجرت بعد الغزو املغويل عام 

   .م1259

كم، بناها جعرب بن سابقي القشريي امللقب 7وايل مشال مدينة الطبقة ح: قلعة جعرب

  .سابق الدين، قلعة إسالمية

يف منتصف املسافة تقريباً بني الرقة والطبقة، فيها آثار إسالمية ألبنية : قرية احلمام

  .ومحام، غري منقب فيها

قرب مدينة الرقة على الضفة اليسرى للفرات، كانت مدينة مزدهرة يف : تل البيعة

  .بني ماري وكركميش. م.ثالث والثاين قاأللف ال
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م وتضم جمموعة من اآلثار 772أسسها اخلليفة العباسي املنصور عام : مدينة الرقة

  .العباسية اهلامة قصر البنات واجلامع الكبري والسور وباب بغداد

  .كم، معاصرتان ململكة تدمر45مشال دير الزور حوايل : حلبية وزلبية

كم مشال امليادين، يعود بناؤها إىل األلف 2يمىن حوايل تبعد عن الضفة ال: بقرص

  .السادس قبل امليالد

وتضم سويات من العصر العباسي وحىت العصر ): الرحبة القدمية(مدينة امليادين 

أحد الوالة العباسيني، ) رحبة مالك بن طوق(وقرب امليادين قلعة الرحبة . اململوكي

ثار الدينية املتأخرة مثل مقام الشيخ أنس وإىل اجلنوب من امليادين توجد بعض اآل

  .ومقام الشيخ شبلي ومزار الشيخ سريح

  .توجد بعض اآلثار يف البصرية وزيبان) اليسرى(وعلى الضفة املقابلة 

  .كم70كم، جنوب دير الزور حوايل 3يبعد عن الضفة حوايل : تل العشارة

  .أللف الثالث قبل امليالديقع فوق التل الذي يضم قرية ترقا اليت أسست يف بداية ا

مدينة ضخمة تعود للعصر اهللنسيت، وتطورت يف الفترة ): دورا اوروبوس(الصاحلية 

  .الرومانية وتضم عدة معابد وقبور وجزر سكنية وقلعة وسور وأبواب

مدينة ازدهرت يف األلف الثالث قبل امليالد، مث دمرت مث عادت ): تل مريري(ماري 

تشتهر بقصورها الضخمة ومعابدها وأرشيفها ... الثاينوازدهرت يف ؟؟؟ األلف 

  .امللكي
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جيب ان تشاد الفنادق و كل املنشات السياحية على الطراز العريب االسالمي  )6

جيب 0هذا ما يشد السائح للقدوم اىل بالدنا ايضا. حفاظا على هويتنا احلضارية

ملدين مبا يالئم البيئة االعتماد على مكاتب اخلربة العربية يف التصميم املعماري و ا

االجتماعية و الطبيعية ال ان نسمح ملكاتب اخلربة االجنبية الغربية بالقيام هبذه 

 0املهمة الوطنية

على الدولة ان تدعم 0لسنا حباجة اىل رامسال اجنيب لتطوير قطاع السياحة )7

املستثمريين العرب السوريني بقروض ميسرة بعيدة املدى انطالقا من استراتيجية 

 0للسياحة تراعي املباديء املذكورة انفا

هذه الضخامة ال 0من اخلطأ التركيز على الفنادق الضخمة مقلدين دوال اخرى )8

تشد السواح اىل بالدنا،بل الفنادق و النزل الصغرية و املتوسطة احلجم ذات الطابع 

 0العائلي

 0ت علينا انفاق استثمارات كبرية لتطوير البنية التحتية من طرق و مواصال )9

تفاديالبيع اجزاء غالية من وطننا العزيز  BOTجيب االبتعاد هنائيا ن نظام  )10

علينا احلفاظ على مواردنا االقتصادية و 0لالجانب و نترك هلم جين االرباح

 0الطبيعية
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تتطلب السياحة جتميد رؤؤس ضخمة يف العقارات و االبنية لفترة  )11

تتطلب منا توظيف استثماراتنا يف  مما يضعف وترية التنمية االقتصادية اليت0طويلة

و يف استثمارات البنية الفوقية و  0القطاعات السلعية من زراعة و صناعة اخل

النه علينا زيادة االنتاج الزراعي و الصناعي اوال قبل استقدام السواح، و 0التحتية

 على أال نفوت على انفسنا فرصة اال ستفادة من الزيادة يف اعداد السواح ، و جنرب

 - على استرياد  الكثري من السلع لتامني طلبهم

  2005 – 2000تطور االستثمارات التراكمية خالل 

  )س.مليار ل: الوحدة(

  مجموع إجمالي  نشاط المطاعم نشاط الفنادق  العام

  م  م  قطاع خاص قطاع عام م قطاع خاص قطاع عام  
2000  11  68  79  2  30  32  111  
2001  11  68  79  2  32  43  113  
2002  11  70  81  2  33  35  116  
2003  11  78  89  2  44  46  135  
2004  11  81  92  2  49  51  143  
2005  11  88  99  2  64  67  166  
  .ـ هيئة االستثمار السورية 35صفحة  2006تقدير االستثمار السنوي األول في سورية لعام : المصدر

السياحة حساسة جدا بالنسبة للشائعات حول احداث العنف و الغزو و  )12

لتهديد باحلرب مما جيعل القطاع السياحي يكسد عند ما تستعر  محالت اعالمية ا

 0معادية هبذا اخلصوص

نستفيد من السياحة ارباحا بالعمالت االجنبية، لكن اضرار و اخطار  )13

                    -علينا ان نوازن بينها0السياحة كيبرية جدا يف نفس الوقت 

نقل باشكاله املختلفة و الغاء تسجيل معلومات ال بد من تطوير خدمات ال)   14
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اهلوية على بطاقات السفر الداخلية سواء باحلافالت او القطارات اسوة بكل دول 

العامل املتطور نقليا و سياحيا مع العلم ان بلد نا من اكثر بلدان العامل امنا نتيجة 

 0للقيم العربية االسالمية اليت يعتنقها اجلمهور العريب

منع التدخني حبزم يف كل املرافق العامة  و املطاعم و الفنادق اسوة علينا  )14

ماليني مدخن سنويا بسبب التدخني و ميوت  5ميوت 0بدول العامل  املتطورة بيئيا

مليون شخص غري مدخن  بسبب التدخني السليب النه يستنشق اهلواء امللوث 

 0الناجم عن التدخني

التركيز على الطعام العريب و ليس علينا 0ليس ملعظم مطاعمنا اية هوية  )15

  0جيد السائح نفس االطعمة يف معظم املطاعم تقريبا0االجنيب لنشد السواح الينا

عندما نرصد عدة مليارات سنويا الستكمال التنقيب و الترميم  يف مدينة  )16

تدمر مثال و نصلها بشبكة خطوط حديدية عصرية مكهرية و سريعة لن يصل 

نستطيع ان نكرر ذلك يف مدينة بصرى و 0ن يقوم بزيارته اسائح اىل سورية دون ا

و نستعيد االمول اليت  0تصبح هذه املدن اخلالدة حمط انظار العامل كله0غريها

استث مرناها يف هذا املوقع  بزمن سريع نسبيا فننفقها على استكمال االعمال يف 

ب عن االثار ارباحنا الكبريةتأيت من استثمارات ضخمة يف التنقي0مواقع اخرى

 0يف السياحة بأرباح كبريةاعتمادا على اخلرباء العرب حصرا تثمن بعد ذلك 
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من الرشيد انشاء عدة حدائق حيوان  يف اماكن متفرقة  يف تدمر و دير  )17

 0الزور و ريف دمشق و ريف حلب و ريف محص و ريف محاه اخل

ت  التصحر بزراعة مئات االالف من اهلكتاراعلينا حمارية          )18

 بة لتعود باديتنا باالشجار احلراجية املالئمة كل عام مما يلطف اجلو و يثبت التر

 0خضراء   كما كانت قبل قرون من الزمن

سياحة البادية جمزية حيث تقام رحالت عربها و تكون االقامة يف خيم  )19

 -بالقرب من مضارب البدو كما تفعل دول عربية اخرى

خذ يف اعتبارها كل ألسياحية و وضع استراجيية بعيدة املدى تعلينا اعادة  النظر بالسياسة ا 

لن تتطور  0االفكار املذكورة كي نعظم فوائدنا من السياحة و نقلل اضرارها و اخطارها

اوال 0السياحة ككل قبل تطوير السياحة الداخلية كما يف كل الدول املتطورة سياحيا

خرى فاضيفت استثمارات  دول اازدهرت السياحة الداخلية فشدت اليها السواح من 

  0اخلدمات السياحية املقدمة لكل السياح اوالد البلد اواللتطوير 
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