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املخاض عسير... 
وأفق اإلستحقاقات مسدود

كان من املفرتض عىل مجموعة املسؤولني السياسيني بعد انتهاء االنتخابات النيابية، 
التصدي ألزمة خانقة يعانيها لبنان عىل مختلف الصعد، وايجاد  الحلول للمشاكل 
التي تدهم كل بيت، بدءا بغالء املعيشة، وارتفاع اسعار السلع واملواد، وتفلت سعر 
رصف الدوالر، وارتفاع اسعار املحروقات املتواصل، من دون ان ننىس استفحال ازمة 
الكهرباء وتحكم اصحاب مصالح املولدات الكهربائية برقاب الناس، وعدم استقرار 
الوضع االجتامعي واالقتصادي والرتبوي، وصوال اىل ازمة اقساط املدارس وكلفة النقل.
ان املرحلة الحارضة تتطلب قرارات صعبة وجريئة ومنصفة يف آن واحد، كام تتطلب 
الكثري من الدقة واالمانة وُبعد النظر. فاملخاض عسري... وافق االستحقاقات مسدود!
لقد راهن قسم من اللبنانيني عىل َمن فازوا من قوى التغيري من املجتمع املدين، ليكونوا 
لكن   واالقتصادية.  االجتامعية  واملعالجني ملشاكلهم  املدافعني عن حقوقهم  طليعة  يف 
املؤرشات التي ظهرت حتى االن من نواب التغيري تنذر بأن املعركة ستكون محتدمة، فهم 
سيواجهون، اذا احسنوا الترصف، سلسلة تحديات معقدة وصعبة يف التصدي لكل املشاكل 
ومنع تعطيل انجاز االستحقاقات املرتقبة من بعض االطراف السياسية، وسط  تخوف من 
شلل سيايس. وبدال من ان تكون االولوية للنواب التغيرييني املنتخبني مجتمعني، مواجهة 

االنهيار الذي قد يوّلد االنفجار، نراهم ميارسون السياسة من باب الهواية.
البلد امام مرحلة انسداد االفاق، واملشهد قاتم وما تبقى من العام الجاري سيكون 
االصعب عىل اللبنانيني، فسعر رصف الدوالر يف مقابل اللرية مستمر يف صعوده الجنوين 

والقدرة الرشائية للناس تنهار يف ظل ازمة اقتصادية عاملية تزيد من معاناة اللبنانيني.
واذا ما استمر العمل السيايس عىل ما هو عليه اليوم من "ميوعة"، فقبضة التعطيل 
ستحكم رحلة االستحقاقات املقبلة لتصبح يف مهب الريح. فالطريق غري معبد للتغيري 
االنقاذ رهن  الغام، فيام  القدرة النهم ميرون عرب حقل  التغيرييني ال ميلكون  ان  او 

التنسيق، واال التشتت والضياع.
مع اقتناعهم الكامل بأن الكساد املتعمد يف لبنان هو من تدبري قيادات النخبة يف 
البالد التي تسيطر منذ وقت طويل عىل مقاليد الدولة وتستأثر مبنافعها االقتصادية، 

وقد استمرت هذه الهيمنة عىل الرغم من شدة االزمة.
اما عن  كيفية الخروج من املأزق، فان ذلك يتطلب وبكل صدق، قوة ضاغطة 
عرب  العودة  او  وخارجها،  املؤسسات  داخل  الجدد  النواب  عرب  الداخل  من 
الدويل بات لديه  تظاهرات وضغط شعبي. طبعا مبواكبة خارجية ألن املجتمع 
تنفيذها،  تم  حال  يف  التي  املطلوبة،  االصالحات  اتجاه  يف  للضغط  اضايف  دافع 
عرب  تعوميه  يجب  وال  تفكك  قد  يكون  رمبا  الذي  املحاصصة  نظام  وجه  ستغري 

مساعدات من دون اصالحات.
املطلوب اليوم الكف عن تعطيل املشاريع وعدم عرقلة تنفيذها، وتأمني الكهرباء 
التي هي من اوىل االولويات، وعىل حكومة ترصيف االعامل او التي ستشكل، اخذ 

ذلك عىل عاتقها بأقل كلفة وارسع وقت.
املواطن،  ومجها  الزمن  عليها  عف  مبواضيع  التلهي  بدل  الجدد،  النواب  عىل 
مياهنا  يف  الواعدة  الغاز  ثروة  استثامر  حسن  لتفعيل  فاعل  شكل  ويف  العمل 
مشاكل  لحل  املقبلة  السنوات  يف  عليها  واملعّول  املتاح  املدخل  ألنها  االقليمية 

وطننا والنهوض بأوضاعه.

السياحة يمكن أن تلعب دور صندوق النقد الدولي
كيدينيان: القطاع السياحي عامل جذب للعمالت الصعبة

ينتظر لبنان تدفقا للمغرتبني اللبنانيني ملوسم صيف هذه السنة، وفق ما تظهره شاشات حواسيب املؤسسات السياحية من 
حجوزات. وعندما يسأل اصحاب هذه املؤسسات عن توقعاتهم لرقم الزوار من مغرتبني وسياح، يقولون ال نتوقع بل نؤكد 

ألن الشاشات تبني هذه االرقام 

هاتف خلوي، من دون ان ننىس وجبات الغداء 
والعشاء واماكن الرتفيه وتلك السياحية. يف حني 
ان الوافد اللبناين املغرتب سيسكن يف منزله او 
عند اهله او اشقائه. يف الحاالت القصوى ميكن 
وباسعار  محدودة  لفرتة  "شاليه"  يستاجر  ان 
خصوصا  سيارة،  استئجار  امكان  مع  مقبولة، 
فرتة  يف  فعال  شكل  يف  يتحرك  القطاع  هذا  ان 
التعرف  اىل  يسعى  ال  اللبناين  املغرتب  الصيف. 
عىل البلد، بل يهدف اىل القيام  بزيارات عائلية. 
اىل  مرده  للمغرتبني  تدفق  من  اليوم  نراه  ما 
فقدت  بعدما  بها  يتمتع  التي  الرشائية  القدرة 
بالتايل  الدوالر االمرييك. فهو  اللرية قيمتها تجاه 
لبنان،  يف  االسعار  ألن  انفاقه  من  يضاعف 

اصبحت ارخص من بقية الدول املجاورة.

متنفس  وكأنه  السياحي  املوسم  لبنان  ينتظر 
املؤسسات،  التي ترضب  الخانقة  االزمة  يف ظل 
تخنق  التي  واالجتامعية  املعيشية  والضيقة 
بالدوالر  املدخول  يعّول عىل  الناس. فمن جهة 
"الفريش"، ومن جهة اخرى تفتح السياحة لعدد 
كبري من اللبنانيني كوة يف جدار البطالة، اذ تتيح 

لهم مجاالت عمل ولو لفرتة شهرين او ثالثة.
توقع  كيدينيان،  افيديك  السابق  السياحة  وزير 
املوسم  يحقق  ان  العام"  "االمن  اىل  حديث  يف 
مليارات   4 نحو  اىل  يصل  مدخوال  السنة  هذه 
دوالر. واعترب ان هذا  الرقم سيؤثر عىل الدورة 
االقتصادية يف شكل مبارش ومستمر، فيام الدولة 
من  املبلغ  هذا  عىل  للحصول  اليوم  "تستقتل" 

صندوق النقد الدويل.

■  كيف تتوقع املوسم السياحي لهذه السنة؟
لالغرتاب  تدفقا  السياحي  املوسم  سيشهد    □
اتوقع  العام.  للسياح يف مفهومه  اللبناين وليس 
ان يصل عدد املغرتبني الزوار اىل  مليون او 1.2 
الف   800 العدد  هذا  يتخطى  ال  ورمبا  مليون 
فندقية  حجوزات  حركة  عن  الحديث  ضوء  يف 
وتذاكر سفر كثرية، اضافة اىل حركة طائرات من 
وجهات مختلفة ستصل اىل مطار بريوت. سيؤدي 
هذا التدفق االغرتايب اىل لبنان اىل حركة يف القطاع 
السياحي واىل دخول عملة صعبة. هذا امر جيد، 
التي  تلك  تحايك  سياحية  حركة  يعني  ال  لكنه 
تشهدها املواسم السياحية يف االحوال الطبيعية.

يف  ادخلت  السياحة  ان  عن  حديث  هناك    ■
السابق نحو 8 مليارات دوالر اىل االقتصاد، ماذا 
تتوقع ان يدخل مليون ونصف مليون وافد من 

عمالت صعبة؟

السنوات  السياحة يف  ■ ما هو حجم مداخيل 
السابقة؟

شهد  لقد  مرتفعة.  السياحة  مداخيل  كانت   □
عام 2010 فورة، اذ وصل عدد السياح الوافدين 
اللبنانية  ما عدا  الجنسيات،  لبنان ومن كل  اىل 
سائح.   2171000 اىل  والفلسطينية،  السورية 
وقدرت املداخيل وفق منظمة السياحة العاملية 
بـ8 مليارات دوالر، وكل سائح رصف 3700 دوالر 
عام 2011  السياح  عدد  تدىن  ثم  اقامته،  خالل 
 . اىل 1660000 سائح واىل 137000 عام 2012 
ثم بدأ يف الرتاجع عام 2013 من جراء الحرب يف 
سوريا والخالفات السياسية مع دول الخليج. اذ 
تدنت اعداد الوافدين اىل لبنان، وبالتايل مداخيل 
السياحة، اىل حدود 7 مليارات دوالر خالل عامي 
ايضا.  جيد  امر  فهو  ذلك  ومع  و2015،   2014
مرد املدخول  السياحي الكبري هو ارتفاع  اسعار 
اىل  وصوال  واملطاعم،  الليلية  والنوادي  الفنادق 
الحريري،  سعد  الرئيس  حكومات  بعد  ما  فرتة 
يعني اىل ما بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، 
وقد بدأ عدد السياح باالرتفاع حيث وصل عام 
2017  اىل 1860000، وقدرت  منظمة السياحة 
العاملية التابعة لالمم املتحدة مدخول تلك السنة 
بـ8 مليارات دوالر. يف عام  2018 بلغ عدد السياح 
1960000 سائح وبلغ املدخول نحو 8 مليارات 
و700 مليون دوالر. وقد ازداد عدد السياح عام 
وما  مليونني  بلوغه  متوقعا  كان  بحيث   2019
فوق. لكن لبنان شهد حادثتني مهمتني اثرتا يف 
السياحي هام حادثة  القطاع  شكل مبارش عىل 
عرف  ما  جاء  ثم  ومن  وتداعياتها،  شمون  قرب 
عام   من  االخري  الفصل  يف  ترشين.   17 بحركة 
الجمود، ورغم ذلك  البلد يف حالة  2019 دخل 
سجلت االحصاءات دخول 1940000 سائح وبلغ 

العائد السياحي 8 مليارات و72 مليون دوالر. 

حد  اي  واىل  السنة  سيدخل هذه  مليار  كم   ■
والوضع  الرصف  بسعر  املغرتبني  دوالر  سيؤثر 

االقتصادي؟
ان  اىل  الشري  املقاربة  هذه  اىل  تطرقت      □
املدخول الفردي كان من السياحة سابقا 4500 
دوالر، فكيف ميكن ان نقارب الوضع اليوم حتى 

نستطيع املقارنة ومعرفة كمية املال 

وزير السياحة السابق افيديك كيدينيان. 

الحركة السياحية ال تحاكي 
املواسم املاضية 

لكن  االزدهار،  سنوات  عن  نتحدث  لن   □
حيك ان عائدات السياحة خالل السنة املاضية 
يتحدثون هذه  دوالر.  ملياري  نحو  اىل  وصلت 
يف  وهو  دوالر،  مليارات   4 او   3 عن  السنة 
اعتقادي امر مبالغ فيه. عند الحديث عن هذا 
الرقم يجب االخذ يف االعتبار، ان لدى السائح يف 
املفهوم العام، متطلبات كاستئجار فندق وسيارة 
بطاقة  اضافة اىل رشائه  اقامته،  عىل مدى فرتة 
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التي ستدخل اىل البلد؟ وكيف سنقرش وضع  
1200000 سائح الذين سيصلون اىل لبنان؟ من 
دون ادىن شك السياحة تؤمن مدخوال من العملة 
اىل  السائح،  اي  املستهلك  من  ومبارشة  الصعبة 
صاحب العمل. ان اسهل وارسع طريقة الدخال 
العملة الصعبة اىل لبنان هي السياحة، فهي ال 
تحتاج ال اىل انتاج وال تصدير وال اىل زراعة. لكن 
مدخول  وصول  متنع  كثرية  اسبابا  هناك  اليوم 
السبب  دوالر.  مليار  او 1,5  مليار  اىل  السياحة 
االقامة يف  اللبناين غري ملزم  االول هو  املغرتب 
الفندق، او تناول الطعام يف املطعم يوميا، او ارتياد 
بزيارات  يقوم  انه  املسابح.  او  الليلية  الحانات 
عائلية وبارتياد بعض املطاعم الجبلية وعدد من 
االماكن. الحركة السياحية التي يقوم بها املغرتب 
تختلف عن تلك التي يقوم بها السائح. بالتايل، 
السياحة  يوازي مدخول  تؤّمن مدخوال  ال  فهي 
كاملة.  اقتصادية  دورة  يشكل  وال  االساسية، 
لذلك، فان ما يرصفه املغرتب الوافد هو نصف 
ما يرصفه السائح، مام يعني ان املدخول سابقا 
كان  8 مليارات او 9 مليارات دوالر، اصبح اليوم 
4 مليارات باعتبار ان عدد الوافدين لن يتعدى 
املليوين مغرتب بدال من املليوين سائح. علام ان 
عن  تدنت  فهي  بالدوالر،  كانت  وان  االسعار 
السنوات السابقة. من دون ان ننىس ان املدخول 
من املغرتبني لن يتوقف طوال السنة، خصوصا يف 
املناسبات واالعياد، لذلك لن  يتخطى 3 مليارات 
دوالر. هذا الرقم سيؤثر عىل الدورة االقتصادية 
يف شكل مبارش ومستمر، والدولة اليوم "تستقتل" 
النقد  صندوق  من  املبلغ  هذا  عىل  للحصول 
املغرتبني  وسياحة  عام  بشكل  السياحة  الدويل. 
خصوصا، عامل مهم يف جذب العمالت الصعبة 

التي تضخ مبارشة اقتصاديا.

السياحية  للمؤسسات  السياحة  وزير  سمح   ■
هذا  من  الغاية  ما  بالدوالر،  اسعارها  باعالن 

التعميم؟
يجب  السياحي  القطاع  دميومة  اجل  من   □
من  باالستمرار،  السياحية  للمؤسسات  السامح 
خالل دعمها ولو بالحد االدىن. الدولة غري قادرة 
عىل املساعدة ماديا وال ان تخفف من رضائبها 
يف  الفواتري  دولرة  مطلب  فان  لذلك  ورسومها، 

القطاع.  السياحي جاء من قبل نقابات  القطاع 
التشغيل  كلفة  ان  اىل  يعود  املطلب  هذا  مرد 
اصبحت بالدوالر، فقط ما يدفعه املستثمر  باللرية 
هو الراتب الذي ارتفع بدوره، اضافة اىل الرسوم 
والرضائب. ان تعميم الوزير صحيح وسليم وقرار 
محدد مبدة 3 اشهر. الفكرة من الدولرة هي ان 
يأخذ اصحاب املؤسسات من املغرتب او السائح 

الدوالر بدل ان يقوم هو برصفه لدى الرصافني.

■  ماذا عن املواطن املقيم الذي ال ميلك الدوالر؟ 
هل يحرم من عطلة الصيف؟

الزبائن،  من  يقول خرسنا %50  القطاع  كل   □
الوسطى  الطبقة  من  يعترب  كان  الذي  واللبناين 
مل يعد موجودا اليوم، هناك  طبقة مرتاحة جدا 
 200 حتى  الف   100 يعني   %5 نسبة  تشكل 
املطاعم  بني  يتنقلون  الذين  هم  شخص  الف 
والفنادق واالماكن السياحية. الغالبية الساحقة 
من اللبنانيني ال تذهب اىل اي مكان. انها مشكلة 
املؤسسات السياحية التي تقول انها ستعود بعد 
فرتة الصيف اىل فرتة ركود تام. اللبناين املقيم لن 
يكون مرتاحا خالل هذه الفرتة "ألنو بدو ينجرب 
ما  فان  معرفتي،  بحسب  لكن،  دوالر".  يدفع 
ستتقاضاه املؤسسات السياحية خالل هذه الفرتة 
سيكون مبثابة اوكسيجن الستمرارها واقله عدم 
مجحف  القرار  ان  الخسائر. صحيح  يف  الوقوع 
يف حق املقيم اللبناين، ومنصف نوعا ما فيحق 
التعميم  فان  دائم  موقت  كل  والن  املؤسسة، 
سيتخطى الـ3 اشهر. اشك يف ان تتمكن الوزارة 
التعميم، لذلك سيكون لدينا  من مراقبة تنفيذ 
نوعان من القطاع السياحي: قطاع متاح لعامة 

الشعب وآخر سياحي مرفه.

■  يشكو السائح واملغرتب من ارتفاع ايجارات 

املساكن الصيفية والفنادق وبيوت الضيافة ولو 
كانت بالدوالر؟

□  ال اطار قانونيا لبيوت الضيافة، وهي مصلحة 
الفنادق  اما  جديدة ولدت  خالل فرتة كورونا. 
ذلك  ومع  اسعار  الئحة  ولديها  مصنفة  فهي 
نوع  اسعارها  ففي  املسابح  اما  بها.  تلتزم  ال 
مبا  االسعار  تعديل  اصحابها  وعىل  الظلم،  من 
يتناسب ووضع املواطن والسائح واملغرتب. عىل 
اصحاب املؤسسات السياحية الخروج من عقلية 
اليوم"  رضبتنا  "منرضب  او  الرسيعة  االستفادة 
بشكل  التفكري  يجب  االطالل.  عىل  نبيك  وغدا 
استدامة  اجل  ومن  وتجاري،  واقتصادي  وطني 
عىل  العمل  يجب  السياحي  للوضع  طويلة 
تساعد  مداخيل  تؤمن  السياحة  االقتصاد،  ألن 
عىل رفع الناتج املحيل كام فعلت قربص واليونان، 
فقد  اقتصادية.  مشاكل  يف  مثلنا  وقعتا  عندما 
ركزتا عىل السياحة وحافظتا عىل اسعار متدنية، 
فتمكنتا من ان تصبحا وجهة سياحية مستدامة 

انقذت بلديهام.

■  ما هو املطلوب؟
السعر  عىل  واملحافظة  التخطيط  من  قليل   □
الرخيص لنكون وجهة سياحية. بعدما كان لبنان 
من اغىل البلدان سياحيا جاء الوقت لقلب هذه 
وملموس.  كبري  شكل  يف  واالستفادة  الصورة 
احسن  اذا  املليارات  تؤمن  قلت  كام  السياحة 
االن  منذ  للسياحة  الرتوج  يجب  لها.  التخطيط 
حتى نتمكن من االستفادة يف السنوات املقبلة. 

هذا االمر من مسؤولية وزارة السياحة. 

■  هل يؤّمن مدخول السياحة استقرارا يف سعر 
الرصف؟ 

النه  القطاع  بهذا  االهتامم  الرضوري  من    □
عن  نتحدث  نحن  السهل.  للامل  ثابت  مصدر 
مدخول يصل اىل 8 مليارات دوالر او 9 مليارات 
املغرتبني  اموال  عىل  يعتمد  لبنان  كان  سنويا. 
التجاري.  امليزان  لسد عجز  الخارج  العاملني يف 
اليوم يف ظل الوضع الراهن يحتاج اىل 3 مليارات 
تأمينها من دون  السياحي  القطاع  استطاعة  يف 

طمع واستغالل.
ع. ش

السياحة تؤّمن املليارات اذا 
احسن التخطيط لها


