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الصيف والسفر



يف هذه األيام وكالعادة يف كل عام تتحرك موجـات املسـافرين
املغادرة للبلد لزيارة الداخل والعامل اخلـارجي ,وهـذا أمـر واقعـي ال
نســتطيع أن نتجاهلــه ,وقــد تســاءلت يف مقــال ســابل ــــ مضــح عليــه
أكثر من عام ــ(هل دُرست هذه القضية جبدية ,وخصوصًـا السـفر
إىل اخلارج من جوانبها املختلفة ,أم أن القضـية ال تسـتحل الدراسـة
مـن البــاحثني واملختصــني) وحنــن نــر دائمًــا أن دول العــامل تتحــدم
عــــن األمــــوال الــــيت تدخلــــها نتيجــــة لوصــــول الســــياك واملســــافرين
لبالدهم ,ومع اختالفنـا معهـم يف هـذه القضـية ,أفـال

ـدر بنـا أن

ندرس مـن اجلانـب املعـاكس كـم خيـرج مـن بلـدنا مـن األمـوال يف
السياحة؟ وحنـاول أن نزيـد يف ترغيـب النـاس يف السـياحة الداخليـة
دون التعدي علح حريتهم يف االختيـار ,وكلنـا نـذكر مـا حـدم يف
الشــهر املاضــي مــن إســاءة للــبالد وأهلــها مــن إعــالم بع ـ

الــدول

العربية ,وقد حتدثت اإلحصاءات عن نفسها حيث ذكـرت أن تلـك
البلد ستخسر ما يقارب من ستمائة مليون جنية صـيف هـذا العـام ـــ
نتيجة ذلك اهلجوم اإلعالمي ــ كان ينفقها السياك السعوديون فيهـا
 نُشر هذا ملقال يف إحد الصحف السعودية.
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كـل صـيف ,إن هـذا الـرقم يف حـد ذاتـه

يـف ,ويف تصـوري أنـه

رمبا كان أكثر من هذا ,ومـع احرتامنـا لتلـك الـبالد وأهلـها وهـم
من أقرب الناس إلينا ,أال

در بنا أن نفكر يف أنفسـنا قبـل كـل

شيء وحناول أن تنفل تلك األموال علـح السـياحة داخـل بالدنـا الـيت
يوجد فيها ــ وهلل احلمد ــ من اخلري الكثري ,ومن املنـاطل املختلفـة
ما يغري املصطافني علح قضاء اإلجازة يف ربوع الـبالد ,إن اإلجـازة
والســـفر فيهـــا يفـــرتض أن تكـــون للمتعـــة املباحـــة ,وبالتـــالي فـــإن
السالمة بكل معانيهـا مطلوبـة مـن كـل مسـافر ,وعلـح رأس ذلـك
ســالمة دينــه وبعــده عــن مســاقط الــزالت ,وســالمة بدنــه وبعــده عــن
األخطار احملدقة به وسالمة ماله وبعده عن املصروفات غري املعقولة
وغــري املــربرة ,ومــن أهــم األشــياء أيضًــا كرامــة اإلنســان فـ ي ســفر
وأي رحلة وأي ترفيه

نيه اإلنسـان إذا كانـت كرامتـه سـتتعرض

لإلهانـة ,إنـين أدعـو كـل مسـافر أن يـتمعن وأن يفكـر جيـدًا قبـل
التخطيط للسفر وأن يكون معقوالً يف مصروفاته فال حيمل نفسـه
ما ال تطيل فهو يف غنح عن ترفيـه تكـون عاقبتـه الـديون ومطـاردة
الدائنني.
لقـد اسـتغربت لـبع

اإلعالنـات يف اجلرائـد احملليـة والـيت تبيـع

املســــافرين يف الصــــيف تــــذاكر الســــفر بالتقســــيط وترتــــب هلــــم
الـرحالت السـياحية بالتقسـيط ,وتسـاءلت هـل وصـل احلـال بـبع
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الناس إىل االسـتدانة ملثـل هـذه األغـراض حيـث تنتهـي املتعـة ويبقـح
الدين والتقسيط والتسليط ,سبحان اهلل أين العقول؟.
وقبل أن أختم املوضوع أحب أن أذكـر قضـية تشـغيل املسـافرين
والســائحني داخــل الــبالد وهــي قضــية الســكن ســواء يف الشــقل أو
الفنادق ,فمن املالح يف الغالب أن مسـتويات السـكن يف الشـقل
أو الفنـادق أمــا أن تكــون راقيــة جـدًا وبالتــالي ف ســعارها عاليــة وال
يتحملــها املــواطن العــادي وخصوصًــا إذا قارنهــا باألســعار يف الــبالد
األخر ولذلك فكثريًا من الناس يفضـل السـفر إىل اخلـارج ,وإمـا
أن تكـــون مســـتويات الســـكن متدنيـــة بـــل وقـــذرة يف كـــثري مـــن
األحيــان يف العديــد مــن الفنــادق والشــقل الشــعبية حت ـح إن اإلنســان
يـ نف مــن الســكن فيهــا وبالتــالي فــإن روادهـا معــروفني وأســعارها
معقولــة إىل حــد مــا لكــن مســتواها ال يرقــح للســكن البشــر يف
كـــثري مـــن األحيـــان ,ومـــن مل يصـــدق ذلـــك فليمـــر علـــح بعـــ
االسرتاحات والغرف علـح الطـرق الربيـة لـري حاهلـا ,وإنـي أتسـاءل
دائمًا مـن املسـؤول عنهـا وعـن شـروط الصـحة فيهـا وهـل يوجـد مـن
يراقبهــا ويرخصــها أم أن(الــدرعح ترعــح) كمــا يقــال ,واملشــكلة
أخف إىل حد ما يف املدن الكبرية اليت تكثر فيها اخليـارات عـادة
ورمبا تزيد عليها الرقابة.
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وأعود وأكرر إن علح أي إنسان قبل السفر أن يقـارن بـني أربـاك
السفر وبني ما سيخسره ليس يف املـادة فقـط بـل يف األمـور املختلفـة
وأن يتخذ قراره بتعقل ,واهلل املستعان وعليه التكالن.

  

