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هوامش

تطمح تركيا إلى أن تكون بلدًا سياحيًا يقصده المسنون لإلفادة من الخدمات االستشفائية فيها ،مستفيدة من موقعها
الجغرافي ومناخها وخدماتها وانخفاض التكاليف فيها

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ت ـس ـعــى ت ــرك ـي ــا إلـ ــى اس ـت ـق ـطــاب
مسني أوروبا ،من خالل تجهيز
مــا يلزم هــذه الفئة العمرية من
خــدمــات طـبـيــة وتــرفـيـهـيــة وح ـتــى إقــامــة
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ال ـخ ــدم ــات
االسـ ـتـ ـشـ ـف ــائـ ـي ــة امل ـ ـقـ ــدمـ ــة إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ــى
انخفاض تكاليف املعيشة.
واس ـت ـغ ـلــت تــرك ـيــا اتـ ـج ــاه مـع ـظــم الـ ــدول
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ـ ــى اسـ ـتـ ـح ــداث س ـي ــاس ــات
تعاون أكبر بينها وبــن دول العالم في
م ـج ــال رع ــاي ــة امل ـس ـن ــن ،خ ـصــوصــا بعد
جائحة كــورونــا وتأثيرها املباشر على
كبار السن .كما تهدف تركيا لالستفادة
م ــن ال ـن ـس ــب امل ــرت ـف ـع ــة ل ـك ـب ــار الـ ـس ــن فــي
القارة العجوز .وبينما أشــارت التقارير
ّ
ال ـع ــائ ــدة ل ـل ـعــام  1950إل ــى أن نـسـبــة 12
باملائة فقط من سكان أوروب ــا كانوا في
س ــن ال ـش ـي ـخــوخــة ح ـي ـن ـهــا ،ارت ـف ــع الــرقــم
ال ـي ــوم لـيـصــل إل ــى ن ـحــو  22ب ــامل ــائ ــة في
بعض الدول األوروبية ،بينما هو مرشح
لالرتفاع بحلول العام  2050ليصل إلى
 36باملائة.
يقول رئيس جمعية السياحة العالجية
ف ــي تــرك ـيــا ،ال ــدك ـت ــور س ـنــان إي ـب ـيــش ،إن
أوروب ـ ــا سـتـتـجــه أك ـثــر إل ــى ال ـت ـعــاون مع
ال ــدول األخ ــرى فــي مجال رعــايــة املسنني
بسبب تأثيرات جائحة كــورونــا ،مشيرًا
إلى أن وضع تركيا يمنحها أفضلية في
م ـجــال سـيــاحــة رع ــاي ــة امل ـس ـنــن .ويشير
إيـ ـبـ ـي ــش ،خ ـ ــال ت ـص ــري ـح ــات صـحــافـيــة
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،إلـ ـ ــى أن الـ ـت ــداعـ ـي ــات ال ـص ـح ـيــة
ل ــوب ــاء ك ــورون ــا تـسـبـبــت ف ــي إث ـ ــارة جــدل
ح ــول ض ـ ــرورة وض ــع س ـيــاســات جــديــدة
بخصوص تلبية احتياجات املسنني في
أوروبا «فالكثير من املسنني إما ماتوا أو
تــركــوا للموت فــي دور املسنني بــأوروبــا
بسبب وبــاء كــورونــا ،وإن أعــداد املسنني
املـ ـت ــزاي ــدة ب ـســرعــة واح ـت ـي ــاج ــات رعــايــة
املسنني تسببت فــي نقاشات كبيرة في
تلك الدول ،سواء من الناحية االقتصادية
أو م ــن نــاح ـيــة امل ـ ـ ــوارد ال ـب ـشــريــة ،وه ــذه
األوضاع زادت من اهتمام تركيا بسياحة
رعاية املسنني».
يـلـفــت إيـبـيــش إل ــى أن الـ ــدول األوروب ـي ــة
ب ـ ــدأت م ـنــذ سـ ـن ــوات ف ــي ال ـت ـع ــاون حــول
هـ ـ ــذا امل ـ ــوض ـ ــوع مـ ــع دول م ـن ــاس ـب ــة مــن
ناحية الخصائص املناخية والجغرافية
والـ ـبـ ـش ــري ــة ،م ـت ــوق ـع ــا أن ت ـع ـق ــد الـ ـ ــدول
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ات ـف ــاق ـي ــات مـ ــع دول يـسـهــل
الوصول إليها لرعاية مواطنيها املسنني
مقابل مبالغ مالية يتم االت ـفــاق عليها.
ويـ ــؤكـ ــد أن ت ــرك ـي ــا «ت ـم ـت ـل ــك خ ـصــائــص
ومـ ـمـ ـي ــزات ت ـج ـع ـل ـهــا االخـ ـتـ ـي ــار األم ـث ــل
فــي مـجــال سـيــاحــة رعــايــة املـسـنــن ،مثل
امل ــوق ــع ال ـج ـغ ــراف ــي ،وس ـه ــول ــة ال ــوص ــول
إل ـي ـه ــا ع ــن ط ــري ــق رح ـ ــات م ـب ــاش ــرة مــن

االستشفاء في تركيا (آدم قلطان /فرانس برس)

السياحة العالجية
خطط تركية الستقطاب مسني أوروبا

ك ــل دول أوروب ـ ـ ـ ــا .ك ـم ــا ت ـت ـم ـتــع بــامل ـنــاخ
املناسب للمسنني واملتقاعدين ،وامليراث
الـثـقــافــي واالجـتـمــاعــي الـغـنــي ،والـغـطــاء
ال ـن ـب ــات ــي ال ـط ـب ـي ـع ــي ،وال ـ ـقـ ــوى ال ـعــام ـلــة
الـشــابــة ،والـخــدمــات املـمـيــزة ،إضــافــة إلى
انخفاض التكاليف فيها مقارنة بالدول
األوروبية».
ب ــدوره ،يــؤكــد محمت آي ــدن ،وهــو رئيس
مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية
ّ
في منطقة تقسيم بإسطنبول ،أن «بعض
الــدول األوروبـيــة تتجه إلرســال مسنيها
إل ــى تــرك ـيــا ،ولـكـنـهــا ل ــم ت ـصــل ب ـعــد إلــى
مرحلة اإلقامة الدائمة ،أو حتى تمضية
فـ ـ ـت ـ ــرات طـ ــوي ـ ـلـ ــة» .ويـ ـ ـش ـ ــرح آيـ ـ ـ ــدن آل ـي ــة
ً
إرسـ ــال املـسـنــن إل ــى تــركـيــا ق ــائ ــا« :قبل
إرس ـ ــال وفـ ــود امل ـس ـنــن ،ت ـتــم مــراسـلـتـنــا،
ُ
أو ترسل وفــود لالطالع على الخدمات
والتجهيزات والبنى التحتية الخاصة
ّ
بكبار الـســن» ،متوقعًا أن بــاده ستكون
وجهة أوروب ــا فــي هــذا املـجــال بعد إبــرام
اتفاقات مع شركات السياحة أو الحكومة

باختصار
التداعيات الصحية لوباء كورونا
تسببت في إثارة جدل حول
ضرورة وضع سياسات جديدة
بخصوص تلبية احتياجات املسنني
في أوروبا
■■■
تمتلك تركيا خصائص ومميزات
تجعلها االختيار األمثل في مجال
سياحة رعاية املسنني ،مثل املوقع
الجغرافي ،وسهولة الوصول إليها
عن طريق رحالت مباشرة من كل
دول أوروبا
■■■
خاطبت تركيا منذ بداية
إغالقات كورونا 100 ،دولة حول
العالم وأطلعتها على مشروع
السياحة اآلمنة

الـتــركـيــة ،وذل ــك بسبب ق ــرب الـجـغــرافـيــا.
وح ـ ـ ــول املـ ـ ـ ـ ــردود امل ـ ـ ـ ــادي مـ ــن ال ـس ـي ــاح ــة
االستشفائية ،يــرى آيــدن أنها «مرتفعة،
بل هي تزيد نحو  20ضعفًا عن عائدات
ال ـس ـيــاحــة ال ـع ــادي ــة ،ولـكـنـهــا ف ــي الــوقــت
نفسه مكلفة على الــدولــة ،ألنـهــا تتطلب
ت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات خـ ـ ــاصـ ـ ــة ،وعـ ـ ـل ـ ــى شـ ــركـ ــات
ال ـس ـي ــاح ــة أيـ ـض ــا ،ألنـ ـه ــا ت ـت ـط ـلــب ت ـف ـ ّـرغ
م ــوظـ ـف ــن عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة ل ـخــدمــة
الـ ـسـ ـي ــاح .وعـ ـن ــد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن اإلق ــام ــة
الــدائ ـمــة ،فهنا ينتقل الـحــديــث إل ــى دور
رعاية ونقل خاص وغذاء ورعاية صحية
ونفسية ،وهي عادة مسؤولية الحكومة
أو بعض القطاع الخاص الــذي استثمر
ّ
فــي دور ال ــرع ــاي ــة» .ويـلـفــت آي ــدن إل ــى أن
«ت ــرك ـي ــا خ ــاط ـب ــت م ـن ــذ ب ــداي ــة إغ ــاق ــات
كورونا 100 ،دولة حول العالم وأطلعتها
على مشروع السياحة اآلمنة الــذي يبدأ
الفحوصات واتخاذ
من املطار ،من خالل
ّ
اإلجـ ـ ـ ــراءات امل ـنــاس ـبــة ،وال ـت ـكــفــل بــالـنـقــل
ً
اآلمن ،وصوال إلى املطاعم والفنادق التي

حصلت على شهادة السياحة اآلمنة ،إذ
حصل  727فندقًا وأكـثــر مــن  900مطعم
على الشهادة».
وعـلـمــت «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» مــن مـصــادر
ّ
مـتـخـصـصــة ،أن تـلــك ال ـف ـنــادق واملـطــاعــم
أع ـ ـ ــادت ك ــام ــل ال ـت ـص ـم ـيــم ال ــداخـ ـل ــي بـمــا
يضمن التباعد الجسدي ،وأمنت جميع
املستلزمات للسائح ،سواء كانت صحية
أو غ ــذائ ـي ــة ،ول ــم ت ـنــل ال ـش ـه ــادة إال بعد
الـتـفـتـيــش والــرقــابــة املـسـتـمــرة وتحقيق
جميع الشروط وفق نظام املعهد التركي
ل ـل ـم ـع ــاي ـي ــر وشـ ـ ــركـ ـ ــات االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ،ب ـمــا
يتناسب مع املواصفات العاملية ،بما في
ذلك الشركات الدولية.
وللقيام بعملية تدقيق الشهادات ،يوجد
 132معيارًا خاصًا بموضوعات مختلفة،
تـ ـب ــدأ مـ ــن دخ ـ ــول ال ـع ـم ـي ــل إل ـ ــى ال ـف ـن ــدق
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى ح ـ ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ وال ـع ــزل
ال ـص ـح ــي ،وك ــذل ــك  120م ـع ـي ــارًا خــاصــا
بــاألمــاكــن املخصصة للطعام وال ـشــراب،
و 44م ـع ـي ــارًا خ ــاص ــا ب ـمــرك ـبــات الـتـنـقــل
والتجول.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،يـ ـق ــول أوزجـ ـ ـ ـ ــان أوزون ،وه ــو
صاحب شركة سياحية بمنطقة السلطان
ّ
أحمد بإسطنبول ،إن بالده حققت أرقامًا
قاسية على صعيد السياحة العالجية
واآلمنة «ولوال جائحة كورونا لتجاوزنا
املــركــز ال ـســادس عــاملـيــا ،إذ مــن بــن نحو
 46م ـل ـيــون س ــائ ــح جــذبـتـهــم تــرك ـيــا قبل
ال ـج ــائ ـح ــة ،زاد ع ـ ــدد الـ ــوافـ ــديـ ــن ب ـهــدف
الـعــاج أو اإلقــامــة الطويلة عــن  600ألف
ّ
ش ـ ـخـ ــص» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «افـ ـتـ ـت ــاح املـ ــدن
الطبية ومنتجعات املياه املعدنية الحارة
وطبيعة تركيا ،جميعها عوامل إضافية
ّ
لـجــذب املسنني واملــرضــى ،خصوصًا أن
تكاليف الـعــاج فــي تركيا تبلغ أقــل من
نصف ما هي عليه في أوروبا».
وعـ ــن جـ ــذب ك ـب ــار ال ـس ــن وامل ـع ــوق ــن من
أوروب ـ ـ ــا إلـ ــى ت ــرك ـي ــا ،ي ـش ـيــر أوزون ،في
ّ
حديثه لـ«العربي الجديد» ،إلى أن «تطور
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا والـ ـط ــب زادا م ــن ف ــرص
سياحة املسنني وحتى أصحاب اإلعاقات
الخاصة ،إذ لحظت تركيا تلك الفئة خالل
تصميم املـنـشــآت الـسـيــاحـيــة ،مــن خــال
تصميم غ ــرف مـجـهــزة ،ورعــايــة مهنية،
وخــدمــات طبية وتــأمــن ًمــداخــل وأمــاكــن
امل ـقــار الـسـيــاحـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى الــرحــات
الـخــاصــة» ،الفتًا إلــى أن شركته تخاطب
املسنني خالل الترويج في أوروبا وحتى
في الــدول العربية« ،ولكل فئة من هؤالء
أمكنة وأنشطة خاصة ،تتعلق باالهتمام
واملـ ـ ـ ــوروث ال ـث ـقــافــي وال ـب ـع ــد ال ــروح ــي».
ويعتبر أن ّ
تحول تركيا إلى مركز سياحة
ورع ــاي ــة ملـسـنــي أوروبـ ـ ــا ،يـتـطـلــب تــدخــل
الحكومة وإب ــرام اتـفــاقـيــات ،أو التشارك
مــع الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،ألن اإلق ــام ــة لفترة
طــوي ـلــة تـتـطـلــب تـكــالـيــف وب ـن ــى تحتية
وحتى موظفني خاصني باملسنني.

وأخيرًا
األرض لنا
رشا عمران

لـقــد فـعـلــوهــا ،وأش ـع ـلــوا الــرب ـيــع الفلسطيني الـجــديــد.
أشعلوا انتفاضة ثالثة ورفـعــوا العلم الفلسطيني في
أماكن لم ُيرفع فيها منذ النكبة .فعلها شباب القدس
وعرب الـ  ،48أعادوا البوصلة إلى مكانها ،البوصلة التي
حاولت األنظمة العربية إخفاءها عن الوجود ،فكل ما
ّ
يصب
فعلته هذه األنظمة ،منذ أول الربيع العربي ،كان
في مصلحة دولــة االحـتــال ضد الفلسطينيني ،بقدر
ما هو ضد شعوب الربيع العربي .كل القتل والتهجير
والخراب لم يستفد منه سوى إسرائيل التي لم تحقق
من املكاسب ،طوال وجودها ،كما حققت خالل السنوات
العشر املاضية .كل ما حولها ّ
مدمر أو ّ
مخرب ،من كانوا
ّيدعون عداءها ومقاومتها أظهروا وجوههم الحقيقية.
كــانــت سـمــاء ســوريــة بمثابة ملعب لـهــا ،تنفذ طلعات
متواصلة وتقصف أهدافها وتعود من دون أن ّ
يتعرض
لها أحد ،فالجيش السوري وحزب الله مشغوالن بقتل
السوريني وتدمير سورية ،وروسيا (وضعت سورية
تـحــت انـتــدابـهــا) تـغــض الـنـظــر عــن تـلــك الـطـلـعــات التي
تعلم بها مسبقا .كل الــدول املحيطة بإسرائيل ّقدمت
لها خــال العقد املاضي هدايا انتهت بمهزلة التطبيع
أخـيــرا ،وعـبــور الطيران اإلسرائيلي املــدنــي ،ألول مــرة،
فوق أماكن مقدسة ،كانت ّ
محرمةّ ،برا وجوا ،على كل
ما ّ
يمت إلسرائيل بصلة ،وتهافت غير مفهوم نحوها،

وديـبــاجــات غــزل بهذه الــدولــة« ،الـحـضــاريــة» كما أطلق
عليها أحد مثقفي الدول املطبعة .فعلها شباب فلسطني.
أسقطوا ما حاولت أنظمة االستبداد واإلجــرام العربي
تكريسه لدى شعوبها خالل السنوات العشر املاضية،
أن دول ــة إســرائـيــل هــي «واح ــة الـحــريــة والــديـمـقــراطـيــة»
الــوحـيــدة فــي املـنـطـقــة ،وه ــو مــا ك ــادت شـعــوب املنطقة
تــؤمــن بــه وتـ ّ
ـروجــه ،إذ مــا شهدته مــن إج ــرام أنظمتها
تـجــاوز بمراحل إج ــرام دول ــة االح ـتــال .ولـعــل املقارنة
املــريــرة بني صــور املتظاهرين في القدس يـقــادون إلى
االعتقال ،وابتسامة متفائلة تغطي وجوههم ،ومشهد
الخوف املهول على وجه أي متظاهر ســوري في أثناء
ال ـثــورة ،تكفي لفهم التغيير ال ــذي حصل فــي وجــدان
الشعوب العربية تجاه إسرائيل .بيد أن شباب فلسطني
فعلوها ،فالجنون الذي اجتاح دولة االحتالل ،واستنفار
كل أجهزتها للوقوف في وجــه متظاهرين عـ ّـزل (قبل
الصواريخ) ،أعاد الصورة الحقيقية لهذا الكيان ،نظام
أبارتهايد عنصري ومجرم .أما املقارنة فال تعني شيئا
أبــدا ،إذ يعرف من يقرأ التاريخ أن وجــود هــذا الكيان،
ووجــود األنظمة العربية بشكلها ّ
املكرس منذ سبعني
عــامــا ،هــو تــازم ض ــروري لالثنتني ،املنظومة العربية
الحاكمة ودولة الكيان .من لديه شك فليعد إلى التاريخ
قليال ،حيث يرى املنفعة املتبادلة بينهما ،وكيف حمت
األنظمة العربية إسرائيل ،وضربت املقاومة الفلسطينية
في كل مكان .وفــي املقابل ،كيف حمت إسرائيل هذه

األنـظـمــة ،ودعـمــت بـقــاءهــا بعد الــربـيــع الـعــربــي بكل ما
لديها من نفوذ دولــي ،وهــو ما تعرفه األنظمة العربية
جيدا .لهذا ّ
توجه إلى أذرعها اإللكترونية لتشويه صورة
الفلسطيني ،وتحميله مسؤولية ما حــدث ،عبر إعــادة
ســرديــةً بـيـعــه أرض ــه فــي ال ـقــرن املــاضــي قـبــل النكبة،
مستغلة التغييب الذي حصل للشعوب العربية خالل
الـعـقــود املــاضـيــة ،وإلـهــاءهــا عــن االنـشـغــال بالسياسة،
وت ـكــريــس شــوفـيـنـيــة قــومـيــة بـغـيـضــة ل ــدى ك ــل شعب
عربي على حدة .فعلها فلسطينيو الـ .48أثبتوا للعالم
أجمع أن كل محاوالت التهويد التي اشتغلت عليها دولة
ُ
إسرائيل خــال عقود لم تجد نفعا ،ال مناهج التعليم
وال إحالل اللغة العبرية بدل العربية ،وال جوازات السفر

سيجتمعون كلهم
ضد انتفاضة األرض المحتلة
كما اجتمعوا ضد الربيع
العربي ،غير أن البوصلة لن
مجددا
تتوه
ّ

اإلسرائيلية التي ّ
تسهل لحاملها التنقل بني كل دول
العالم ،وال محاوالت دمجهم بالدولة اليهودية .ال شيء
مــن ذلــك كله قدرعلى اقـتــاع الفلسطيني مــن جــذوره
وأصله وانتمائه ولغته .خرجوا يهتفون في وجه العرب
الذين لطاملا خونوهم ونبذوهم ،قبل الهتاف في وجه
اإلسرائيلي :نحن فلسطينيون ،مسلمون ومسيحيون
فلسطينيون ،جذورنا هنا .والخديعة التي قامت عليها
دولة االحتالل آن لها أن تنكشف وتفضح وتنتهي .نحن
لم نخن ،ولم نبع ،ولم ننس جذرنا .نحن فلسطينيون،
ولسنا عرب إسرائيل .وهذه األرض لنا بكل ما فيها .أما
العابرون فمهما طال وقتهم سوف يرحلون ،ونسترجع
حقنا في األرض ،وحقنا في رواية التاريخ ،وحقنا في
الحياة التي نحبها.
هــل سـيـبــدأ رب ـيــع ال ـعــرب الـجــديــد مــن فـلـسـطــن؟ هل
ستكون االنتفاضة الفلسطينية الثالثة بــدايــة ثانية
للربيع العربي؟ ليس األمــر بهذه السهولة حتما ،إذ
يــدرك النظام العاملي الحاكم الــذي فعل ما في وسعه
إلف ـش ــال الــرب ـيــع ال ـعــربــي أن أي تـغـيـيــر ف ــي امل ـعــادلــة
الفلسطينية اإلســرائـيـلـيــة س ــوف يتبعه تـغـيـيـ ٌـر في
املنظومة العربية الحاكمة .يــدرك النظام العربي هذا
أيضا ،مثلما تدركه دول اإلقليم ،سيجتمعون كلهم
ض ــد انـتـفــاضــة األرض املـحـتـلــة كـمــا اجـتـمـعــوا ضد
الربيع العربي ،غير أن البوصلة لــن تتوه مـجـ ّـددا ،أو
على األقل هذا هو منطق التاريخ.
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