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راغدة صافي

أعداد الحجوزات تبّشر بموسم واعد
لبنان يعود مّرة جديدة وجهة أساسّية للسّياح

االرقام واعدة واالرادة موجودة، يبقى الرهان عىل نيات السياسيني واقوالهم وافعالهم ليتمكن لبنان من اخذ جرعة دعم هذا 
الصيف من خالل استقبال اعداد كبرية من املغرتبني والسياح العرب واالجانب يف ربوعه. ماديا ومعنويا، بات بلدنا يف امس 

الحاجة اىل نفحة تفاؤل ستكون يف حال صدقت االرقام والتوقعات، مثابة معجزة مقارنة بواقعنا

اللبنانية  السياحية  القطاعات  جميع 
املمكن  افضل  لتأمني  االيام  هذه  مستنفرة 
بوزارة  بدءا   لبنان،  زيارة  يف  يرغب  ملن 
السياحة التي بذلت اقىص طاقتها لتوفري كل 
مبطار  مرورا  املوسم،  لهذا  النجاح  مقومات 
القطاع  اىل  وصوال  الدويل،  الحريري  رفيق 
الخاص وما يضمه من فنادق ومطاعم وماله 

واماكن اثرية وغريها.
يف هذا االطار، كان ال بد من مواكبة الحركة 
السياحة  وزارة  تشهدها  التي  جدا  الناشطة 
وتدابري  اجراءات  اتخاذ  اىل  بادرت  والتي 
الداخلية  املواقف  كل  متحدية  استثنائية، 
لبنان  يستعيد  امل  رصخة  لتطلق  السلبية، 
من خاللها شيئا من بريقه الفريد الذي ميزه 

طوال الفرتات السابقة. 
وليد  السياحة  وزير  التقت  العام"  "االمن 
نصار الذي تطرق اىل مختلف هذه املواضيع.

الصيف  هذا  لبنان  اىل  الوافدين  اعداد   ■
هي  فام  واعد  سياحي  مبوسم  تبرش 

توقعاتكم؟
من  لبنان  يف  السياحي  القطاع  يعترب   □
وهو  الدولة،  يف  االقتصادية  القطاعات  اهم 
يشكل مصدرا رئيسيا للدخل ولفرص العمل، 
لبنان  والوسيلة االهم واالنجح الظهار صورة 
الجغرايف  وغناه  وفرادته  بتنوعه  الحقيقية 
القطاع  هذا  يحتل  كام  والثقايف.  والتاريخي 
املتعلقة  االستثامرات  حجم  يف  مهام  حيزا 
خصوصا  منوا،  تشهد  ان  يف  نأمل  التي  به، 
السياحي  املوسم  نجاح  تأمني  استطعنا  اذا 
ذلك.  عىل  كبري  الرهان   ان  علام  املقبل، 
السياحة،  عىل  قامئا  بلدا  كان  لطاملا  فلبنان 

اعداد  قدوم  عىل  العام  هذا  نعّول  ونحن 
من  ربوعه  اىل  والسياح   املغرتبني  من  كبرية 
وقد  وغريها،  وعربية  واسيوية  اوروبية  دول 
اىل  ان يصل  نتوقع  نرى طالئعهم. كام  بدأنا 
مطار رفيق الحريري الدويل يوميا ما بني 10  
اىل 12  الف شخص، اي حواىل مليون ونصف 
يف  رحلة  املئة  يتخطى  مبعدل  سائح،  مليون 
ارادة  عىل  دليل  خري  وهذا  الواحد،  اليوم 
رغم  باالمل  التمسك  عىل  واللبنانيني  لبنان 

كل الظروف والصعوبات التي ميرون فيها.

وزارة  بها  قامت  التي  املبادرات  هي  ما   ■
السياحة؟

يف  رياديا  دورا  السياحة  وزارة  لعبت   □
من  عمل  خلية  اىل  فتحولت  االطار،  هذا 
اكرث  عىل  عدة  اجراءات  اتخاذها  خالل 
ترويج  حملة  باطالق  بدأت  صعيد،  من 
يف  االصطياف  وملوسم  السياحي  للقطاع 
وسائل اعالم عدة وحمالت اعالنية متنوعة، 
طل  للبنان  "مشتاق  املثال  سبيل  عىل  منها 
اتخذنا  كام   بهالطلة".   و"اهال  هالصيفية" 
سواء  السياحة  لتحفيز  عدة  تنظيمية  تدابري 
من خالل تنظيم استقبال السياح يف املطار، 
والتنسيق  االجرة،  سيارات  وضع  وتنظيم 
السياحية  واملؤسسات  السياحة  مكاتب  مع 
مع  بالرشاكة  تنافسية  سياحية  رزم  لوضع 
طريان الرشق االوسط MEA ورشكات طريان 
السياحية  النقابات  جانب  اىل  اخرى،  دولية 
لتعزيز  املحلية  والسفر  السياحة  ورشكات 
السياحة الوافدة وجذب املغرتبني اللبنانيني. 
الحزبية  الصور  الزالة  مبادرة  اطلقنا  كام 
جميع  مع  التشاور  بعد  املطار  طريق  عن 

واستبدالها  املعنية،  السياسية  القيادات 
بصور للمناطق واملشاريع السياحية اللبنانية 
والفتات وضعت عىل طوال الخط الساحيل، 
واملؤسسات  الخاص  القطاع  مع  بالتعاون 
هذا  تنفيذ  يف  ماديا  ساهمت  التي  الخاصة 
مهرجانات  القامة  نخطط  كذلك  املرشوع. 
مركزية يف وسط بريوت، وتحديدا يف ساحة 
ازالة املعوقات، اضافة  النجمة بعد ان متت 
التي  للمهرجات  وتشجيعنا  دعمنا  اىل 

اللبنانية. املناطق  تنظمها مختلف 

دولرة  اىل  اللجوء  من  بد  ال  كان  هل   ■
القطاع السياحي عىل الرغم من االعرتاضات 

التي سجلها البعض؟
للمؤسسات  يسمح  تعميام  اصدرت  لقد   □
باعالن  واختياري  استثنايئ  بشكل  السياحية 
لوائح اسعارها بالدوالر االمرييك عىل ان تصدر 
بالدوالر  او  اللبنانية  باللرية  النهائية  الفاتورة 
االمرييك حتى نهاية شهر ايلول املقبل، وذلك يف 
اطار سلسلة االجراءات التي تعتمدها الوزارة 
الجهات  كل  مع  بالتعاون  السياحة  لتحفيز 
لبنان  فيه  ينتظر  الذي  الوقت  ففي  املعنية. 
مزدهر،  سياحي  وموسم  واعد  صيف  قدوم 
كان من الواجب ان نخلق نوعا من الشفافية 
يف التسعري، يف ظل التحول الذي يشهده سعر 
االنتاجية  القطاعات  من  قطاع  فكل  الرصف. 
اللبنانية  باللرية  به تستويف مداخيلها  املتعلقة 
وتكلفتها  مشرتياتها  تكلفة  تدفع  حني  يف 
منطقيا  يعد  مل  امر  وهو  بالدوالر،  التشغيلية 
وال مقبوال والتسعري بالدوالر كفيل بتظهري ان 
املواطن  كام  السائح  وان  سياحي،  بلد  لبنان 

اللبناين لن يشعر بالغنب. 

هو  ما  سلبية  فعل  ردود  قراركم  اثار   ■
عليها؟ تعليقكم 

انه  □ نحن نرحب بكل االنتقادات، ونؤمن 
حرية  بكل  ارائهم  ابداء  الجميع  حق  من 
بد  ال  نفسه،  الوقت  يف  لكن  ودميوقراطية. 

السياحي وحده يف منأى عن هذا االمر، وهو 
مع  بالتعاطي  ويومي  مبارش  بشكل  املعني 
نفرض  مل  نحن  وغريهم؟  االجانب  الوافدين 
قلنا  بل  املؤسسات،  عىل  الدوالر  اعتامد 
بالدوالر  التسعري  امكانها  يف  ان  للمؤسسات 
لتوحيد االسعار عىل ابواب املوسم السياحي، 
االسعار  تبقى  ان  بتاتا  منطقيا  يعد  مل  اذ 
باللرية اللبنانية مع اعتامد تسعرية الـ 1500 
لرية للدوالر الواحد. هناك مؤسسات رفضت 
ألن  املوضوع  هذا  تقبلنا  ونحن  االمر،  هذا 
منه  يراد  ما  وكل  بالكامل،  اختياري  القرار 

هو مساعدة املؤسسات ليس اكرث.

لبنانيني  الوافدين بني  اعداد  تتوزع  ■ كيف 
واجانب؟

طليعة  يف  االوروبيون  السياح  يأيت   □
من  االول  الفصل  خالل  لبنان  اىل  الوافدين 
واالملان  الفرنسيني  من  غالبيتهم  العام،  هذا 
السياح  يليهم  االخرى،  الدول  من  وعدد 
واملرصيون  العراقيون  مقدمهم  ويف  العرب 
والكنديون  االمريكيون  يتبعهم  واالردنيون، 
يكون  ان  اتوقع  عديدة.  دول  من  وغريهم 
نحو 70 يف املائة من الوافدين من اللبنانيني 
هنا  االجانب.  من  املائة  يف  و30  املغرتبني 
مبلغا  نحدد عادة  اننا  اىل  االشارة  بد من  ال 
السائح،  يرصفه  دوالر   1500 قدره  تقريبيا 
تدخل  ان  يفرتض  كبرية  مبالغ  ان  يعني  مام 
اىل البلد تتجاوز ما نتوقعه من البنك الدويل 
لجهة الـ3 مليارات دوالر وهو امر ال بد من 

التوقف عنده.

■ شهدت السياحة الداخلية فورة ملحوظة 
السيام يف السنوات القليلة املاضية  فام هي 

توقعاتكم لها هذا العام؟
القطاع  يف  اليوم  املعتمدة  االسعار   □
االدىن  تكون  وقد  ممتازة  اللبناين  السياحي 
يف املنطقة. بالنسبة اىل اللبنانيني يف الداخل 
الذين يف امكانهم تخصيص مبلغ مايل لقضاء 
فقد  السياحة،  بهدف  الخارج  يف  عدة  ايام 

من  االستفادة  امكانهم  يف  ان  وجدوا 

وزير السياحة وليد نصار.

Raghida.ss@gmail.com

الحايل،  واقعنا  عىل  اجاملية  نظرة  القاء  من 
او  الصحية  سواء  لبنان  يف  القطاعات  فكل 
االستشفائية او التجارية او الصناعية وحتى 
الخدمات الصغرية جدا املتوافرة باتت تعتمد 
فرضت  الظروف  ألن  لها  كتسعرية  الدوالر 
القطاع  نبقي  ان  يف  العربة  هي  فام  ذلك. 

العام 2022 ما يعادل 212950  الفصل االول من  لبنان خالل  الوافدين اىل  بلغ مجموع 
وافدا، مسجلني تقدما بنسبة 155.77% مقارنة بالفرتة نفسها من العام 2021 حيث بلغ 

عددهم 83260 وافدا. 
شكل الوافدون العرب نسبة 33.74% من اجاميل الوافدين اىل لبنان خالل الفصل االول 
من العام 2022 )تقدم بنسبة 223.86% عن الفرتة نفسها من العام 2021(، بينام شكل 
الوافدون االوروبيون 36.93% من اجاميل الوافدين اىل لبنان خالل الفصل االول من العام 

2022 )تقدم بنسبة 116.49% عن الفرتة نفسها من العام 2021(.
يف املقابل، شكل الوافدون من قارة امريكا 16.59% من اجاميل الوافدين اىل لبنان خالل 
الفصل االول من العام 2022 )تقدم بنسبة 160.29% عن الفرتة نفسها من العام 2021(.

212950 وافدا في الفصل األول

إقتصاد
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داخلية  بسياحة  للقيام  نفسه  املبلغ 
تستمر اسابيع عدة وليس بضعة ايام فقط، 
وهذا االمر بدا يلجأ اليه بشكل خاص الجيل 
الجديد الذي  مل يتح له االطالع عىل املعامل 
والتي  لبنان  بها  يتمتع  التي  الغنية  االثرية 
تحسني  يف   ملساعدتها  خاصا  اهتامما  نوليها 
وقد  زوارها.  عدد  زيادة  بهدف  اوضاعها  
زيادة  من  بد  ال  انه  االطار،  هذا  يف  وجدنا 
القيام  من  اقله  لتتمكن  منها  لعدد  تعرفة 

ولتجنيبها  منها  املطلوبة  الصيانة  باعامل 
االفالس واالقفال، فبطاقة الدخول اىل مغارة 
اقل  اي  لرية  الف   20 تتعدى  ال  مثال  جعيتا 

من دوالر واحد.

■ كيف ميكن العادة احياء السياحة يف لبنان 
االقتصادي  الوضعني  تدعيم  يف  تساعد  ان 

واالجتامعي؟
من  رئيسيا  جزءا  السياحي  القطاع  يعترب   □

االقتصاد يف الوطن. فعىل الصعيد االجتامعي 
من  جدا  واسعة  لرشيحة  العمل  يؤّمن  هو 
اللبنانيني وبخاصة الشباب. اما عىل الصعيد 
ينعكس  السياحي  النشاط  فان  االقتصادي، 
الصناعي  القطاعني  عىل  مبارش  بشكل 
واملواد  الحاجات  توفري  لناحية  والزراعي 

االولية لتشغيل املؤسسات.

يتمتع  السياحي  القطاع  يزال  ال  هل   ■
السياح  اعداد  الستقبال  املطلوب  بالجهوز 

املتوقعة؟
القطاع  ان  املعنية  النقابات  من  تبلغنا   □
استعدادا  كامل  جهوز  لديه  السياحي 
للموسم املقبل، سواء يف الفنادق او املطاعم 
اواملالهي  البحرية  السياحية  املنتجعات  او 
امني  استقرار  هو  يحتاجه  ما  وكل  وغريها، 

وخطاب سيايس هادئ. 

يف  السياسية  الطبقة  مسؤولية  هي  ما   ■
تأمني مستلزمات النجاح لهذه الخطوة؟

االهمية  غاية  يف  املوسم  هذا  انجاح   □
اللبنانيني خصوصا يف ظل االزمة  للبنان ولكل 
تقع  امر  الخانقة، وهو  واملعيشية  االقتصادية 
مسؤوليته عىل عاتق الجميع من دون استثناء، 
عىل  مواطن  كل  اىل  وصوال  الهرم  رأس  من 
مختلف االرايض اللبنانية. يف هذا االطار، اطلب 
من جميع املسؤولني والقوى السياسية تحمل 
املناكفات  كل  ووضع  الوطنية،  مسؤولياتهم 
تهدئة  عىل  والعمل  جانبا،  والتجاذبات 
اللبنانيني  الستقبال  االجواء  وتهيئة  االوضاع، 
التزام  خالل  من  واالجانب  العرب  والسياح 
وابقاء  االيجايب  السيايس  والخطاب  الهدوء 
االطار.  هذا  يف  محصورا  السيايس  التنافس 
الجميع  عاتق  عىل  تقع  االمر  هذا  مسؤولية 
السياسية  االنتامءات  كل  من  استثناء،  اي  بال 
والحزبية والطائفية واملناطقية، الذين يتوجب 
عليهم ان يعوا ان  فشل هذه املبادرة سيسفر 
هنا  من  املوظفني.  االف  مئات  ترشيد  عن 
نناشد جميع املسؤولني مساعدتنا عىل انجاح 
هذا املوسم ليك يتمكن االقتصاد الوطني من 
تشكل  السياحة  وان  خصوصا  انفاسه  التقاط 

الرئة االساسية له والداعم االسايس. 


