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»الجنة الجديدة«
تركيا مقصد للسائحات رغم كورونا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لقطاع السياحة في تركيا أهمية 
ــــاد عــلــى  ــبـ ــ ــــحـــــرص الـ ــيــــرة. وتـ ــبــ كــ
من  لديها  مما  مستفيدة  التمّيز، 
جــمــال طبيعي وغــنــًى حــضــاري. واهتّمت 
 

ّ
تركيا بتطوير السياحة العاجية لتحتل
مــراكــز متقدمة عــاملــيــا، إثــر اعــتــمــاد أحــدث 
األجـــهـــزة واملــعــايــيــر الـــدولـــيـــة واســتــخــدام 
تقنية الروبوت خال العمليات الجراحية، 
وكــســرهــا ألســعــار االســتــشــفــاء األوروبـــيـــة 
بأكثر من 40 في املائة واألسعار األميركية 
بنحو 90 في املائة، خصوصا في قطاعات 
التجميل وعاجات اإلخصاب في  جراحة 

املختبر أو أطفال األنابيب وزراعة الشعر.
تراجع  بعد  عــام كورونا  تركيا  ت 

ّ
واستغل

ســـفـــر األثـــــريـــــاء إلـــــى فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا، 
لــتــصــبــح مـــقـــصـــدًا، إلـــــى جــــانــــب كـــرواتـــيـــا 
والـــيـــونـــان، لــلــيــخــوت مــنــذ ثـــاث ســنــوات، 
التي  األميركية،  »فــوربــس«  مجلة  بحسب 
»الــجــنــة الـــجـــديـــدة« بعد  وصــفــت تــركــيــا بـــ
جـــذب مياهها أفــخــر يــخــوت الــعــالــم خــال 
و»فاينج  »شهرزاد«  كيخت  كورونا،  عام 
األميركي،  األعمال  لرجل  اململوك  فوكس« 
جيف بــيــزوس، مــؤســس مــوقــع »أمــــازون«. 
خدمات  )يقدم   »Aviasales« موقع  وكشف 
الــعــالــم( عــن أكثر  البحث عــن السفر حــول 

)Getty /نشطت السياحة في أنطاليا رغم كورونا )دييغو كوبولو

الـــلـــواتـــي  ــلـــســـائـــحـــات  لـ ــا  ــ ــانـ ــ ــدان أمـ ــ ــلـ ــ 10 بـ
ضمن  أنطاليا  لتأتي  بمفردهن،  يسافرن 
اختيار 35 ألف امرأة شملهن االستطاع، 
ــيـــة ومــيــان  إلــــى جـــانـــب ســوتــشــي الـــروسـ
اإليــطــالــيــة ومـــدريـــد االســبــانــيــة ومــيــونــخ 
األملانية ومدن أخرى في قبرص والبرازيل 
والـــيـــابـــان وفــنــلــنــدا. ويـــعـــزو مــديــر شــركــة 
»أونــجــو أنــقــا« إيـــاد صــّيــاه، دخـــول تركيا 
األّول  إلــــــى ســـبـــبـــن:  الـــتـــصـــنـــيـــفـــات  هــــــذه 
بـــرنـــامـــج »الـــســـيـــاحـــة اآلمــــنــــة والــصــحــيــة 
دائــمــا« الــذي اعتمدته تركيا خــال تفشي 
الــذي يضمن سامة السياح في  كــورونــا، 
املــرافــق مــن خــال سلسلة تــدابــيــر وقائية 
للتعامل مع وباء كورونا. وعمد املعنيون 
إلـــى االهــتــمــام بــنــظــافــة املـــرافـــق والــحــرص 
عــلــى الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي بــالــتــعــاون مع 
التحتية  والبنية  والنقل  الصحة  وزارات 
والداخلية والخارجية. ويفرض البرنامج، 
بحسب صّياه، مجموعة من التدابير على 
الذين  األتـــراك واألجــانــب  جميع املواطنن 
وحصلت  تــركــيــا.  فــي  عطلتهم  سيقضون 
الصحية،  السياحة  شــهــادة  على  منشآت 
ــركــــات دولـــيـــة  بـــعـــد اجـــتـــيـــازهـــا فـــحـــص شــ
باملراقبة  معنية  ومــؤســســات  متخصصة 
خاصا  معيارًا   132 واستيفاء  والتفتيش 
بــأمــور أســاســيــة، بـــدءًا مــن دخـــول السائح 
الـــبـــاد والـــعـــزل الــصــحــي، بـــاإلضـــافـــة إلــى 

120 مــعــيــارًا خــاصــا بــاألمــاكــن املخصصة 
ــراب، و44 مـــعـــيـــارًا خــاصــا  ــ ــشـ ــ لــلــطــعــام والـ

بمركبات التنقل والتجول.
ــاه، أن أنــطــالــيــا  ــ ــّيـ ــ والــــثــــانــــي، بـــحـــســـب صـ
اســتــقــطــبــت أكـــثـــر مـــن 3.5 مـــايـــن ســائــح 

العام املاضي رغم انتشار وباء كورونا.
الفنادق  مشغلي  جمعية  رئيس  وبحسب 
ــا، كـــان  ــ ــاجـ ــ ــامـ ــ ــا، أولـــــكـــــاي أطـ ــيــ ــالــ ــي أنــــطــ ــ فـ
املاضي،  العام  السياح  الــروس في مقدمة 
تــبــعــهــم األوكــــرانــــيــــون ثـــم األملــــــان. ويــشــيــر 
املعروفة بكونها عاصمة  أنطاليا،  أن  إلى 
السياحة التركية، أضافت خدمة »برنامج 
السياحة اآلمنة«، ما جعلها عنوانا لعطلة 
خال  وممتعة«  وآمــنــة  »صحية  سياحية 
فترة انتشار الوباء، خاصة بعد احتالها 
املرتبة األولى في تصنيف الهيئة الدولية 

لشواطئ الراية الزرقاء لعام 2020.
ــــان أوزجـــــــــان«  ــكـ ــ ــة »مـ ــركــ ــر شــ ــديــ ــــول مــ ــقـ ــ ويـ
أنــطــالــيــا  أن  أوزون،  أوزجـــــــان  الــســيــاحــيــة 
ــة الـــســـيـــاحـــة  ــبـ ــا فـــــي نـــسـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ شــــهــــدت ارتـ
الــنــســائــيــة، وهــــو مـــا لـــم تــشــهــده أي واليـــة 
تركية أخرى. وهي ال تجذب نساء روسيا 
ــل املــنــطــقــة  وأملــــانــــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا فـــقـــط، بــ
العربية أيضا، وقــد وفــرت كل ما تحتاجه 
سبيل  على  بمفردهن.  اآلتيات  السائحات 
املثال، هناك فندق في أنطاليا ُيَعّد من أكثر 
املناطق رفاهية، ويمتد على  مساحة 120 

ألف متر مربع، وعادة ما تقام فيه حفات 
في  ويشير  فقط.  نساء  وتــديــره  املشاهير، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن واليــة  حــديــثــه لـــ
أنـــطـــالـــيـــا بــــاتــــت مــــركــــز حــــفــــات األعـــــــراس 
العرائس،  مــن  الكثير  إن  كــذلــك  الجماعية. 
 بشباب 

ّ
خــصــوصــا الــبــريــطــانــيــات، يــقــتــرن

أتراك ويقمن حفات زفافهن في أنطاليا.
ويلفت أوزون إلى أن أنطاليا ُعــّدت ضمن 
املدن األكثر أمانا بالنسبة إلى السائحات 
التركية  الــواليــات  بــمــفــردهــن، علما أن كــل 
تــعــد آمــنــة عــلــى حــد قــولــه، ومـــا مــن أخــبــار 
برأيه مستمد  وهــذا  بالنساء.  عن تحرش 
مـــن أمــــريــــن: األول هـــو الـــديـــن اإلســـامـــي، 
والثاني حرص األتراك على سمعة بادهم 

وجذبها للسياح.
وخــــــــال الــــســــنــــوات األخــــــيــــــرة، خــصــصــت 
تــركــيــا فــنــادق وشـــواطـــئ لــلــنــســاء ملنحهن 
الــحــريــة والــخــصــوصــيــة، ولــيــس مــن قبيل 
الــتــفــرقــة، كــمــا يــقــول أوزون. ويـــوضـــح أن 
بعض الــنــســاء الــشــرق أوســطــيــات، وحتى 
األوروبــــيــــات اآلتـــيـــات بــمــفــردهــن، يفضلن 
الــخــصــوصــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أن فـــي الــبــاد 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــواطـــئ الـــتـــي ال يــرتــادهــا 
الــرجــال. كــذلــك، كــل طــواقــم اإلنــقــاذ والــفــرق 
من  التنظيمية  والــشــرطــة  واألمـــن  الطبية 
الـــنـــســـاء. وتـــضـــم بــعــضــهــا أمـــاكـــن لــلــتــنــزه 
للعبادة. والقت  الطعام ومساجد  وتناول 
ــاريــــع رواجـــــــــا، نــــظــــرًا لــلــهــامــش  هـــــذه املــــشــ
أو  ره للنساء املحجبات 

ّ
الذي توف الواسع 

الراغبات باالستجمام  املحافظات أو غير 
في شواطئ مختلطة. 

ومــــن تــلــك الـــشـــواطـــئ »بــــويــــراز كـــــوي« في 
إسطنبول،  مدينة  شمالّي  بيكوز  منطقة 
يالوا،  كــوي« في منطقة  »إيسن  وشاطئ 
البحر  على  تكيرداغ«  »محافظة  وشاطئ 

األسود غرب إسطنبول.

أنطاليا استقطبت أكثر 
من 3.5 ماليني سائح 
العام املاضي، رغم 

انتشار وباء كورونا. 
وبحسب رئيس جمعية 

مشغلي الفنادق 
في أنطاليا، أولكاي 

أطاماجا، كان الروس 
في مقدمة السياح 

العام املاضي، تبعهم 
األوكرانيون ثم األملان.

■ ■ ■
كشف موقع 

»Aviasales« )يقدم 
خدمات البحث عن 

السفر حول العالم( عن 
أكثر 10 بلدان أمانًا 
للسائحات اللواتي 
يسافرن بمفردهن، 
لتأتي أنطاليا ضمن 
اختيار 35 ألف امرأة 
شملهن االستطالع، 
إلى جانب سوتشي 
الروسية وميالن 
االيطالية ومدريد 
اإلسبانية وميونخ 

األملانية، ومدن أخرى 
في قبرص والبرازيل 

واليابان وفنلندا.

باختصار

تحرص تركيا على جذب السياح وتطوير السياحة العالجية، حتى باتت تَُعّد من الدول األكثر جذبًا للسياح، حتى خالل تفشي 
كورونا. كذلك اهتمت بخصوصية النساء، وجعلت لهن أماكن خاصة، وتحديدًا في أنطاليا

هوامش

رشا عمران

مع كل وفاة أو حدث كبير يختص بفنان أو كاتب أو 
مبدع سوري، يعود الحديث والنقاش حول قرب هذا 
املبدع من  النظام السوري، واستفادته منه فترة ما 
قبل الثورة السورية. ويبدأ التخوين وإلقاء التهم حول 
انتهازية هذا املبدع أوذاك، وتبدأ معها محاوالت اّدعاء 
املخّونني الطهارة الثورية، وكأنهم كانوا يعيشون في 
كوكٍب آخر خارج الكوكب السوري الذي كنا نعيش 
الــرغــم مــن أن أي نــقــاش حــول  فــيــه جميعنا. وعــلــى 
اإلبداع دليل عافية، فإن نقد العمل اإلبداعي من دون 
ذكر الشرط الزمني والظرفي في أثناء إنتاج العمل، 
التلميح  وتأثير هذا الشرط على قيمته وأهميته، مع 
العلني واملضمر إلى أن هذا املبدع أو ذاك كان رديفا 
لهيمنة االستبداد في سورية، ملجّرد وجوده وعمله 
ــي على 

ّ
الــجــزاف والــتــجــن الــكــالم  فيها، فيه كثير مــن 

الــثــورة، مثلما  الــســوريــني، ومــا فعلوه قبل  املــبــدعــني 
فيه محاولة إظهار أن سورية عقيمة، لم تنتج سوى 
االستبداد واإلجــرام والتفاهة، وهو أيضا ظلم كبير 
يحتاج  بأكملها.  وفنية  ثقافية  وملرحلة  للسوريني، 
الكالم عنها إلى القليل من اإلنصاف، ليس فقط من 
أجــل مبدعي ســوريــة، بــل أيــضــا مــن أجــل تاريخها، 
يكون  ويكاد  أن حاضرها مريض جــدا،  خصوصا 

ــرّدي فــي كل  ــتـ عقيما فــي ظــل الــحــرب واإلجـــــرام والـ
مناحي الحياة فيها. 

تــعــّرض مــبــدعــون ســـوريـــون كــثــيــرون فــي الــســنــوات 
الــســابــقــة إلـــى الــتــخــويــن واالتـــهـــامـــات مـــن »ثـــوريـــني« 
يمتلكون  مثلما  الحقيقة،  يمتلكون  أنهم  يعتقدون 
حــق مــنــح »الــشــرف الـــثـــوري« لــآخــريــن، ألســبــاٍب ال 
يعرفها إال هم أنفسهم. ويسّبب هذا مهاترات كثيرة 
التواصل  تحُدث سواء في الصحافة، أو على مواقع 
السوريني  تفعل ســوى شحن  ال  والتي  اإلجتماعي، 
واالبتعاد  والتقوقع  والكراهية  االنقسام  من  بمزيد 
ــزال، وهــــو مـــا حــصــل فــعــال خــــالل ســنــوات  ــعــ أو االنــ
العقد املنصرم، وجعل كثيرين ينأون بأنفسهم عن 
الخوض في أي موضوع يتعلق بالثورة أو بالسياسة 
شتائم  لحمالت  التعّرض  خشية  بالثقافة،  حتى  أو 
وكراهية، ال يمكن لبعضهم تحّمل نتائجها النفسية 
واملعنوية، )هل كانت حمالت التشوية عفوية فعال؟(.

من يعرف سورية جيدا يتذكر أن املبدعني السوريني 
ــام خــيــاريــن ال ثــالــث لــهــمــا، الــبــقــاء بــال عمل  كــانــوا أمـ
واالكتفاء بما هو فــردي، وبالتالي حرمانهم من أي 
فيما  للمشاركة  أو  الــعــام  للفعل  أو  للظهور  فــرصــة 
يمكن وصفه بالضوء البسيط داخل الظالم السوري 
السياسي، أو االضطرار لالستفادة من ميزات كانت 
أجهزة النظام تمنحها ألسباب عديدة، ال يمكن ألحد 

يعرف  طليعتها،  فــي  صــورتــه  تبييض  أن  اإلنـــكـــار 
الــجــمــيــع أن كـــل شــــيء فـــي ســـوريـــة كــــان يــقــع تحت 
ــالم إلـــى الــثــقــافــة إلـــى الفن  ســيــطــرة الــنــظــام، مــن اإلعــ
وشــركــاتــه، إلــى كــل شــيء، مثلما يعلم الجميع أن ال 
فعل ثقافيا أو فنيا يمكن أن يحُدث من دون موافقة 
احتفالية  في  السورية. حتى  األمــن  أفــرع  من جميع 
األمني  التدخل  كــان   2008 ثقافية  عاصمة  دمشق 
الــرغــم مــن رسمية االحــتــفــالــيــة، ومن  حــاضــرا، على 
كان من السوريني يريد فعل شيء متميز أو جماعي 
مــؤثــر كــانــت حــيــاتــه اســـتـــدعـــاءات أمــنــيــة مــتــواصــلــة، 
أو عــلــى عــالقــٍة وثــيــقــٍة بـــدائـــرة الــنــظــام. وبــاملــنــاســبــة، 
أحيانا  ويصنفون  أنفسهم  يعتبرون  مثقفون  كــان 

معارضني للنظام قبل الثورة من أشّد املقّربني لهذه 
الدائرة، وهذا من عجائب التركيبة السورية بكل حال. 
هل كان من األفضل، برأي هؤالء، ترك تلك املساحة 
الفاشلني  من  فقط  النظام  مهّرجو  ليحتلها  املتاحة 
ومعدومي املواهب؟ ألم يكن من الطبيعي ملن يعيش 
في سورية أن يحاول استغالل كل منفٍذ متاح إلبراز 
الــجــمــال فـــي املــجــتــمــع الـــســـوري وثــقــافــتــه وعــراقــتــه، 
ــواهـــب الــتــي كــان  ــوادر واملـ ــكـ تسليط الــضــوء عــلــى الـ
يمكن أن تطمس تماما؟! ثم هل يعتقد هؤالء أنه كان 
على جميع املثقفني السوريني مغادرة سورية كي ال 
أيضا،  وللعلم  النظام.  مع  التعامل  بشبهة  »يتلوثوا« 
حتى ما تم منعه رسميا من أعمال ملبدعني سوريني، 
كان يتم تداوله في أوساٍط يعتقد بعٌض أنها خاصة، 
لكنها في الحقيقة كانت تحظى بموافقة غير معلنة 
مــن أجــهــزة الــنــظــام، أو هــل كــان على جميع املثقفني 
الــتــعــّرض لــتــجــربــة االعــتــقــال، كــي يــحــظــوا بــالــشــرف 
الـــثـــوري الــحــالــي؟ وهـــل أصـــال مــانــحــو الـــشـــرف هــذا 
مؤسسات  في  يعملون  كانوا  وهــل  سابقا،  اعتقلوا 
معارضة  مؤسسة  أي  مــن  وهــل  للنظام؟  معارضة 
للنظام وال تــدور فــي فلكه كــان وجــودهــا مسموحا 
به في سورية؟ قليل من النزاهة واإلنصاف ملا كان 
مــوجــودا ربما يفيد في ردم هــوة، ولــو صغيرة، في 

الخالفات السورية املتكّررة.

لو نتمتّع ببعض النزاهة

وأخيرًا

تعرّض مبدعون سوريون 
كثيرون إلى التخوين واالتهامات 

من »ثوريين« يعتقدون أنهم 
يمتلكون الحقيقة
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