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)كرم ذياب(بسام بارسيك متحدثا للزميلة بشرى الزين

بارسيك: نتوقع استقبال 8 ماليين سائح في 2010

المستثمرون الكويتيون أبدوا رغبتهم لالستثمار في مشروعات تم طرحها في المناطق الساحلية
ما أهم مقومات السياحة في سورية؟

املنتج السياحي السوري يعتمد على التنوع 
الطبيعي والثقافي والتفرد بعدة معالم حضارية، 
وخالل العام املاضي استقبلت سورية 6.1 ماليني 
سائح والعام احلالي يتوقع ان يتجاوز 8 ماليني 
سائح والقس����م االكبر من السياحة السورية 
يعتمد على الس����ياحة العربية، فسورية هي 
مقصد السياح العرب وتعتبر الدولة العربية 
األولى وفي العالم التي تستقطب اكبر عدد من 

السياح العرب.
ما مرتكزات التس��ويق للمنتج الس��ياحي في 

سورية؟
لدين����ا خطط ترويج تركز على االس����واق 
الرئيس����ية التي تصدر س����ياحة الى سورية 
وتتبادل هذه اخلطط الدول العربية واالوروبية 
وبالنسبة الوروبا شملت إجنلترا وفرنسا واملانيا 
وايطاليا وروس����يا وتركيا، اما الدول العربية 
فقد قمنا بتنظي����م قوافل ترويجية في االردن 
والكويت ودول اخللي����ج العربي، إضافة الى 
االنشطة الس����ياحية التي نظمت في الكويت 
على هامش زيارة رئيس الوزراء محمد ناجي 
عطري الذي ترأس الوفد السوري في اجتماعات 
اللجنة العليا السورية � الكويتية، وتضمنت هذه 
األنشطة معارض واعالنات في مختلف وسائل 
اإلعالم وعروضا في عدد من املراكز التجارية 
تشمل اعماال للصناعات التقليدية واحلرفية، 
وهي فرصة للترويج الس����ياحي، وقريبا في 
بداية الربع األول من العام املقبل وضمن اخلطة 
الترويجية ستكون هناك حملة أخرى اعالمية 
في الكوي����ت ودول اخلليج العربية للتعريف 

أكثر مبقومات السياحة في سورية.
يالحظ في ه��ذه احلمالت الترويجية التركيز 

على دول قريبة جغرافيا من سورية ملاذا؟
قمنا بحملة في األردن وتركيا والش����ك ان 
الغاء التأش����يرة بني تركيا وسورية ساهم في 
رفع االعداد السياحية ووزارة السياحة قامت 

مبجهود كبير في هذا الترويج حيث تش����ارك 
في معرض اس����طنبول س����نويا أكبر معرض 
سياحي في تركيا، والعام املاضي كانت سورية 
ضيف شرف وخالل هذا العام كان هناك جناح 
ضخم جدا ضم منتوجات الصناعة التقليدية 
وعروضا للفنون الشعبية وحمالت دعائية في 
وسائل اإلعالم التركية كما كانت مشاركة ايضا 

في أنقرة وازمير.
إلى أي حد تنعكس هذه املشاركة في جذب 

تنوع سياحي الى تركيا؟
النتيجة املباشرة هي زيادة اعداد السياح 
بش����كل كبي����ر واألثر اآلخر هو زيادة نس����بة 
االستثمارات ايضا س����واء كانت من تركيا او 
الدول العربية، وأش����ير هن����ا الى ان عددا من 
املستثمرين الكويتيني أبدوا رغبتهم في االستثمار 
في عدة مش����اريع في مناطق متعددة، ووزارة 
السياحة تقوم بعمل ممنهج ومنظم، وتطرح 
مشاريع حقيقية بدراس����ة كاملة حول أراض 
مملوكة للوزارة او جه����ات عامة اخرى ويتم 
حتضير برنامج توظيفي ودفتر شروط يعرض 
على املستثمر ليتقدم مباشرة لالستثمار عبر 
ال� B.O.T وحجز املشروع وخالل هذا املنتدى 
مت طرح مواقع في ريف دمشق املرغوبة لدى 
السياح العرب واخلليجيني وكذلك في املنطقة 
الساحلية خاصة في الالذقية وطرطوس وأيضا 
في حلب، واخلطة القادمة للوزارة هي اطالق 
مقاصد سياحية جديدة مثل تدمر وحلب واملنطقة 

الساحلية كوجهات جديدة للسياحة.
م��ا طبيعة ه��ذه املش��روعات املطروحة أمام 

املستثمرين الكويتيني في سورية؟
هناك مناطق حتتاج الى تطوير عبر مشاريع 
صغيرة ومتوسطة وأخرى كبرى وبحاجة الى 
ش����ركات تطوير في مدينت����ي الالذقية وتدمر 
وإعداد مخط����ط توظيفي أولي يتناول النقاط 
الرئيسية، وللمس����تثمر احلرية في ان يضع 
البرنامج التوظيفي لكن الوزارة تضع مؤشرات 

يس����تطيع ان يتحرك املستثمر ضمنها وهناك 
مشروعات تشمل فنادق ومنتجعات وغيرها، 
وكذلك مت طرح مشاريع تهتم بالسياحة اجلبلية 
والصحراوي����ة والعالجية في مناطق متعددة 

وكذلك سياحة املدن.
عادة ما تطرح هذه املشاريع ضمن ما يسمى 
بالقط��اع اخل��اص واملج��ال ليس مفتوح��ا أمام 
اخلصخص��ة هل يع��وق هذا جذب مس��تثمرين 

بشكل أكبر؟
وزارة السياحة متلك مثال عدة فنادق سياحية 
لكنها ال تقوم بإدارته����ا وتطرح هذه الفنادق 
لإلدارة من ش����ركات متخصص����ة والوزارة ال 
تتدخل في ادارة العمل، والتجربة كانت ناجحة 
في سورية، ومشاريع ال� B.O.T هي أيضا تقوم 
على أراض مملوكة للدولة لكن املستثمر يستثمر 
فيها لفترة 45 س����نة وهو صاحب القرار في 

مشروعه، وتوجد عدة اشكال لالستثمار غير 
ال� B.O.T أثبتت جناحا كبيرا.

ه��ل كان لألزمة املالية العاملي��ة أي تأثير على 
القطاع السياحي في سورية؟

بالعودة الى تقرير املنظمة العاملية للسياحة 
الذي نشر نهاية العام املاضي نالحظ ان حركة 
السياحة في العالم انخفضت بنسبة 4%، كما 
أوضح التقرير ان 35 دولة استطاعت ان تسجل 
منوا في القطاع السياحي وسورية كانت من 
بني هذه الدول وحققت منوا بنس����بة 12% رغم 
هذه األزمة املالية والتأثيرات االقتصادية على 
الدول التي تعد مصدرا للسياح، وسورية اآلن 
هي مقصد صاعد للس����ياحة ولديها مؤهالت 
جذب سياحة كبيرة جدا وبناء على املؤشرات 
احملققة حتى اآلن يتوقع جذب 8 ماليني سائح 

العام احلالي.

عادة ما يرافق هذه املقومات الس��ياحية عامل 
أساس��ي يخدم القطاع الس��ياحي وه��و األمن، 
والزائر لس��ورية يلمس هذا األمر بشكل واضح، 
بنظرك إلى أي حد يس��اعد هذا على اس��تقطاب 

السياحة إلى سورية؟
وفقا لتقارير مجلس السياحة والسفر العاملي، 
أوضح ان تأثير اجلرمية أو االرهاب على السياحة 
في سورية كان صفرا وكانت الدولة رقم 1 عامليا، 
حيث أكد على وجود أمن وأمان في س����ورية، 
وأشير هنا إلى أن هذا العامل مهم جدا فالسائح 
يجب أن يشعر باألمان في البلد الذي يزوره وهذا 
التقرير بني بش����كل واضح ومن جهة مستقلة 
وحيادية انه ال يوج����د أي تأثير من الناحية 

األمنية على االعمال السياحية.
هناك مؤهالت سياحية كبرى في سورية، لكن 
هناك نقصا في تطويرها ما املعوقات التي حتول 

دون ذلك؟
قطاع الس����ياحة هو قطاع معقد وصعوبة 
العمل في هذا القطاع تكمن في أنه يتشابك مع 
قطاعات أخرى بش����كل كبير وإذا حتدثنا على 
سبيل املثال عن املعابر احلدودية واملطار فهذه 
ال تتبع لوزارة الس����ياحة والوصول إلى هذه  
املرافق يرس����م االنطباع األول لدى السائح إن 
كان جيدا أو العكس وهذا من الصعب تغييره 
لكن أي أثر إيجابي سيغطي على أمور أخرى 

إن حدثت.
وحاليا في س����ورية هناك املجلس األعلى 
للسياحة برئاسة رئيس الوزراء م.محمد ناجي 
عطري ويضم جميع الوزارات املعنية بالسياحة، 
واملجلس اضافة الى اللجنة الدائمة للسياحة 
يقومان بحل أغلب املشاكل التي ترتبط بقطاع 
السياحة واملتعلقة بقطاعات أخرى وتقع حتت 
سلطة هذا القطاع، ومشكلة املعوقات ال تقتصر 
على السياحة في سورية فقط فهي موجودة في 
كل الدول التي يتداخل فيها عمل وزارة السياحة 
مع عدة وزارات أخرى وهذا يفرض التنسيق 

الكبير مع هذه اجلهات ونحتاج إلى عمل كبير 
لتحسني واقع اخلدمات وكذلك الرفع من الوعي 
العام لدى املواطن أيضا والوزارة تعمل على 
برنامج مخصص لهذا الغ����رض والزيادة من 
مس����توى املعرفة واالهتمام بالسياحة خللق 
جو مناسب للسائح، علما أن اإلنسان السوري  
بش����كل  عام يتميز مبوروث ثقافي وحضاري 
وود وحفاوة اكتسبها بالطبيعة وأصبحت هذه 

سمات أساسية متيز املجتمع السوري.
م��ا حجم االعتم��اد املالي املخص��ص للخطة 
اخلمس��ية املقبلة لتطوير القطاع الس��ياحي في 

سورية؟
مت تخصيص نحو 33 مليار ليرة سورية لهذا 
القطاع أي ما يعادل 700 مليون دوالر تقريبا، 
الترويج  املوازنة االس����تثمارية تشمل  وهذه 
واعداد دراس����ات للمناطق السياحية اجلديدة 
وتنفيذ هذه الدراس����ات وايضا تطوير البنى 
التحتية في املناط����ق التنموية، حيث نواجه 
مشكلة تكمن في تركز االستثمارات السياحية 
في 6 محافظات وباقي املناطق تشملها نسبة 
6% من هذه االستثمارات رغم انها متتاز بتنوع 
طبيعي ووجود اآلثار املختلفة، لكن ال توجه 
فيها استثمارات ما سيزيد االهتمام بها وستقوم 
الوزارة بإعداد دراسة للبنى التحتية وبعد ذلك 
سيتم طرح االراضي كمشاريع للقطاع اخلاص 

ما سيجلب سياحة اكثر لها.
نالحظ توجها لالهتمام بقطاع الس��ياحة في 
س��ورية خ��الل الس��نوات األخيرة ما س��ر هذا 

التوجه؟
االهتمام احلكومي يبني أن االعتماد على ان 
القطاع السياحي هو محرك لالقتصاد الوطني 
منذ 6 سنوات ما يفرض اهتماما كبيرا وزيادة 
في املوازنات وحل مشاكل هذا القطاع وغيرها، 
إضافة إلى النجاحات الديبلوماس����ية الكبرى 
لسورية التي ساهمت في هذا التطور الذي حدث 

في االستثمار السياحي في سورية.

 بشرى الزين
اكد املدير العام للتطوير والتسويق السياحي في وزارة السياحة السورية بسام بارسيك ان بالده تعد مقصدا سياحيا صاعدا وتتوفر على 
مؤهالت جذب كبرى في هذا القطاع وفقا للمؤشـرات والتقارير التي اعلنت عنها منظمة السياحة العاملية. واوضح بارسيك فـي حديث 
لـ »األنباء« ان االزمة املالية العاملية لم يكن لها تأثير يذكر على قطاع السياحة في سورية، مبينا انه سجل منوا من بني 35 دولة بلغ %12، 
مشـيرا الى ان االعتماد املالي املخصص للموازنة االسـتثمارية في القطاع السياحي بلغ نحو 700 مليون دوالر للخطة اخلمسية املقبلة 
تشـمل تطوير البنى التحتية واعداد دراسات للمناطق السـياحية اجلديدة ومجال الترويج، مشيرا الى وجود توجه لتنمية مناطق اخرى 

سياحيا، خصوصا ان التركيز على 6 محافظات فقط ال يخدم السياحة بشكل عام ما يفرض زيادة االهتمام بها.

وذكر بارسـيك ان االهتمام احلكومي بتطوير السـياحة نابع من اعتبار القطـاع احد محركات االقتصاد الوطني، اضافـة الى ان النجاحات 
الديبلوماسـية التي حققتها سورية كان لها األثر في زيادة اعداد السياح واالستثمار في هذا القطاع. واذ لفت بارسيك الى ان قطاع السياحة هو 
مجال معقد وتتداخل في تطويره عدة جهات ووزارات اال ان الوزارة تقوم مبجهودات كبرى للترويج واقامة احلمالت الدعائية في عدد من الدول 
العربية واالوروبية، مشيرا الى ان سـورية تعد األولى في جذب السياح العرب عامليا، مبينا ان بالده استقبلت 6 ماليني سائح، متوقعا 8 ماليني 
زائر العام احلالي . واشار بارسيك الى ان عددا من املستثمرين الكويتيني ابدوا رغبتهم في االستثمار في املشاريع التي مت طرحها خالل منتدى 

االستثمار السوري – الكويتي الذي عقد في الكويت االسبوع املاضي تشمل عدة فنادق ومنتجعات سياحية خاصة في املناطق الساحلية. 
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

طريق الحرير
قال املدير العام للتطوير والتس���ويق السياحي في وزارة 
السياحة السورية بس���ام بارسيك ان مهرجان طريق احلرير 
الذي دأبت الوزارة على تنظيمه منذ 9 سنوات هدف الى إبراز ان 
سورية وتدمر خاصة محطة للقاء القوافل التجارية التي كانت 
تعبر الى الصني واليابان وشبه اجلزيرة العربية وشمال اوروبا 
وكذلك القوافل البحرية من أوروبا والقادمة من الشرق فكانت 
هذه القوافل تضم الشعراء واملوسيقيني والتجار والفالسفة، 

مضيفا ان هذا التجمع يسمح بوجود حوار ثقافي وحضاري 
لالستفادة وتبادل التجارب، مشيرا الى ان الهدف من إقامة هذا 
املهرجان هو لقاء املوسيقيني من دول »طريق احلرير« لعزف 
موسيقى بطريقة ارجتالية، حيث مت في مهرجان العام املاضي 
دعوة عدد كبير من الفنانني من مختلف املش���ارب املوسيقية 
إلحياء ما كان يكتنزه طريق احلرير، مؤكدا ان نتائج املهرجان 

كانت باهرة فنيا وجماهيريا.

مدير عام التطوير والتسويق في وزارة السياحة السورية أكد في حوار لـ »األنباء« أن القطاع حقق نمواً بنسبة 12% بنهاية 2009

املدير العام للتطوير والتسويق في وزارة السياحة السورية بسام بارسيك


