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 املسافر احمللي

 

ــع    أ ــارزة يف هــذا الزمــان واملتتب  صــبحت الســياحة والســفر مســة ب

حلركة السفر خالل اإلجـازات يـدرك احلجـم الكـبري للمسـافرين      

ا, ومــا ت خــذه مــن أوقــات النــاس ومــدخراتهم, ومــا  ا وخارجًيــداخلًيــ

يبحثــون عنــه مــن تيســري وتــوفري يف وقــت واحــد مــع املتعــة املشــروعة   

معقولــة, ويــ تي موســم    وب ســعار  مناســب, وقضــاء الوقــت يف جــو   

الصيف ك برز مواسم السفر والرتحال لـد  كـثري مـن العـائالت,     

يليــه مواســم اإلجــازات واألعيــاد املختلفــة, وتبــدأ وســائل اإلعــالم        

احمللية وغريها باإلضافة إىل املفكرين واخلطباء يف التشـجيع علـح   

السفر الداخلي وامتداحه, وهذا مطلوب فالفوائد مـن ذلـك كـثرية    

فرادهــا أو تــوفري مبــالً كــبرية    أيف احملافظــة علــح األســر و  ســواء 

 منه.لالقتصاد الوطين وحتريك أجزاء كبرية 

وحركــات التنشــيط الســياحي الــداخلي جــزء مــن تلــك اجلهــود    

 املختلفة. 

ا يواجه العديد مـن الصـعوبات, وإن كانـت    لكن املسافر داخلًي

ــه وحســب        ــاوت مــن شــخإ آلخــر حســب خربت ــك الصــعوبات تتف تل
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عنـدما   الغالـب, ا يف نطقة اليت يتوجه إليها, لكن املسافر داخليًـ امل

فعليه أن يشمر ساعد اجلد ويبـدأ   اململكة,يصل إىل أي بلد داخل 

ــه ســواء مــن الشــقل املفروشــة أو        ــة البحــث عــن مســكن يؤوي عملي

غريهــا, وأن يســ ل ويــدخل العديــد مــن املبــاني والفنــادق والشــقل        

اعات طويلـة تنسـيه تعـب السـفر     ا عن املناسـب وقـد ميضـي سـ    مفتًش

ــد يف البحــث, وهــذا ميكــن أن يكــون يف      مــن شــدة التعــب اجلدي

مـة, الـيت تسـتقبل    ة املكرَّمجيع املدن السـعودية وعلـح رأسـها مكَّـ    

ا طوال العام ويف كل املواسم ماليني املعتمـرين واحلجـاج وخصوصًـ   

من الـداخل الـذين ال غنـح هلـم عـن الـدوران والبحـث ومـا أدراك مـا          

عانيــه الــدائر للبحــث, وكــذلك احلــال يف املدينــة املنــورة, وغريهــا ي

 الغالية.من مدننا 

ــة مطبوعــة عــن         ــك بوجــود أدل وكــان ميكــن االســتغناء عــن ذل

الشقل أو املساكن املعدة للسياك حتتـوي علـح موصـفاتها الكاملـة     

وعــدد غرفهــا وت ثيثهــا وجتهيزهــا وعناوينهــا وقربهــا مــن األمــاكن    

 ذلك مما يس ل عنه طالب السكن حبيث يقـوم  ذات العالقة, وغري

أو اإلنرتنت ويتوجه مباشرة للموقع مـع   وعرب اهلاتفباحلجز مباشرة 

وجود ضمانات حتف  له حل احلجز وأن ال يفاج  عند وصـوله بعـد   

ذلك بامتالء املكان و عدم وجود مكان شاغر له, وعدم االهتمام 

 حبجزه.
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يواجهـون بـنقإ اخلـدمات     كما أن املسافرين عرب الطرق الربية

ا املقدمــة مــن  طــات البنــزين واالســرتاحات الــيت ال تتجــاوز أحيانـًـ  

 هســفلتة املوقــف إن وجــدت حيــث حتتلــه الشــاحنات الكــرب  ونــأل  

ــوت    ــا مــن الزي ــثري مــن الــدول    واملخلفــات  لفاته وغريهــا, ويف ك

ــح الطــرق الســريعة بإ ــاد       ــيت عل وجــدت أنظمــة جتــرب احملطــات ال

وغـري   ومظـالت للمسـافرين  ه ونظافتها, ووجـود مسـجد   دورات للميا

ذلـك مـن اخلــدمات الـيت تفتقـر إليهــا معظـم  طـات املســافرين يف       

 بالدنــــا, والــــيت إن وجــــدت فهــــي يف الغالــــب خاليــــة مــــن النظافــــة

ــذوق والنظافــة,     والصــحة ــا ال تراعــي أبســط مشــاعر ال , ومطاعمه

الشـقل  رغم ما حتققه تلك احملطات من دخل كبري كمـا أن تـوفر   

ــادر جــدً       ــح الطــرق الســريعة ن ــة عل ــة النظيف ا وإن أو األجنحــة العائلي

ــالً يف أســعارها, أو ب ســعار   نظيفــة ووجــدت فهــي إمــا   ــة ومب معقول

ــة وخــدماته  ــوان     امعقول ــا منحطــة وســيئة, ال يســتطيع احلي ونظافته

 النظيف.سكناها ناهيك عن اإلنسان 

ســعار  ويف الوقــت الــذي نــر  فيــه شــيء مــن الرقابــة مــرتبط ب        

ــح الطــرق الســريعة ف     ــك احملطــات املنتشــرة عل ــه إاحملروقــات يف تل ن

ينبغي إلزامها خبدمات للمسافرين ومبتابعة النظافة يف منـاطل تلـك   

اخلــدمات وأن تــربط تراخيصــها بهــذا األمــر, حبيــث  ــد املســافر   

عــرب الطــرق الربيــة مــا خيدمــه ويشــجعه علــح الســفر الــداخلي, مــع    
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ــا   واهلل وحــده املســتعان وعليــه  , لعــائليامراعــاة خصوصــية جمتمعن

 التكالن.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


