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إقتصاد

الالمركزّية اإلدارّية السياحّية خطة طويلة األمد
نّصار: رزم ملاراثون بيروت ومونديال قطر  

مل ينته موسم السياحة يف لبنان مع حلول الخريف، بل سيستمر ناشطا عىل مدى اشهر السنة، ألن لبنان ميلك املقومات التي 
تجعله جاذبا للزوار االتني من الخارج واللبنانيني املقيمني. ما يشجع عىل دميومة الحركة السياحية، النجاح الذي حققه القطاع 

السياحي مبؤسساته املتنوعة يف الصيف رغم االزمة االقتصادية واملعيشية، مستقطبا مليون و600 الف زائر 

االزمات  رغم  الجميل. عىل  لبنان  واظهرت صورة 
تجعله  التي  املقومات  لبنان  ميلك  فيها،  مير  التي 
لالستقرار  هو  اليوم  العمل  كثرية،  لبلدان  مقصدا 
السيايس واالقتصادي الذي سينعكس حتام يف شكل 

ايجايب عىل كل القطاعات السيام السياحية منها.

■  هل نجحت خطة الالمركزية االدارية السياحية، 
وماذا حققت من نتائج عملية؟

من  هي  السياحية  االدارية  الالمركزية  خطة   □
الخطط الطويلة االمد، التي متتد عىل سنتني ضمن 
افتتحنا  االسرتاتيجي.  السياحة  وزارة  برنامج عمل 
اصل  من  السياحة  لوزارة  مكتبا   30 اليوم  حتى 
الشباك  مبكتب  مرتبطة  اللبنانية،  املناطق  يف   37
مجهزة  وهي  املركزية،  االدارة  مبنى  يف  املوحد 
بتطبيق QR Code  لتقديم املعلومات السياحية 
عن كل املناطق اللبنانية، اضافة اىل ملء استامرة 
يساعد  ما  السائح  زيارة  تقييم  من  الوزارة  متكن 
يف تنمية السياحة وتطويرها يف هذه املنطقة. من 
املعامالت  استقبال  ايضا،  املكاتب  هذه  مهامت 
قامئة  واالدارية  اللوجستية  والتحضريات  االدارية، 
لتفعيل عمل املكاتب، ونحن عىل مسافة قريبة من 

المركزية ادارية سياحية منتجة.

املجموعات  سفر  تبادل  بخطط  حل  ماذا   ■
لدعم  االغرتاب  بلدان  ومع  اوروبيا  السياحية 

السياحة يف لبنان؟ 
الجزئية  االتفاقية  يف  عضو  هو  اليوم  لبنان   □
وهو  اوروبا،  ملجلس  الثقافية  للمسارات  املوسعة 
العضو الرقم 35 والبلد االول غري االورويب يف هذه 
مسارات  اربعة  االتفاقية  هذه  تشمل  االتفاقية. 
وشجرة  والنبيذ  والفينيقيون  االمويون  ثقافية: 
هذه  يف  لبنان  عضوية  اهمية  تتمثل  الزيتون. 
يف  الراغبني  لجميع  كمحطة  بادخاله  االتفاقية 
هذا النوع من السياحة، مام سينشط تبادل سفر 
املجموعات السياحية اوروبيا ومع بلدان االغرتاب.

عن  نسبيا  نأى  السياحي  القطاع  ان  القول  ميكن 
االزمة التي اثرت بعمق عىل كلفته التشغيلية، يف 
املحروقات  اسعار  وتحليق  الكهرباء  انقطاع  ظل 
هذه  مقابل  يف  لكن  اللرية.  رصف  سعر  وتدهور 
العوامل السلبية، مثة ميزات راسخة متتع بها لبنان 
الخالبة،  وطبيعته  الضيافة  بحسن  تبدأ  تاريخيا 
مقصدا  تجعله  بحيث  الخدمات،  عند  تنتهي  وال 
مع  بقوة  انخرطت  السياحة  وزارة  دامئا.  سياحيا 
القطاع الخاص النجاح املوسم واستمرار مؤسساته 
اذ  السنة،  اشهر  مدى  عىل  املوسم  عمر  واطالة 
العام"  لـ"االمن  نصار  وليد  السياحة  وزير  اعلن 
التحضري الطالق حملة سياحية ترويجية ضمن اطار 
الالمركزية  "خطة  ان  وكشف  الشتوية.  السياحة 
االدارية السياحية هي من الخطط الطويلة االمد، 
ومتتد عىل سنتني ضمن برنامج عمل وزارة السياحة 

االسرتاتيجي". 
 

■ هل تحمل وزارة السياحة هذه السنة مفاجآت 
تصب يف مصلحة لبنان السياحية؟

□ متتد االسرتاتيجيا السياحية التي تخطط لها وزارة 
السياحة عىل مدار السنة، وال تقترص عىل املوسم 
بحبك"  "بجنونك  حملة  فبعد  الصيفي.  السياحي 
الطالق  السياحة  وزارة  تحرض  بهالطلة"،  و"اهال 
حملة سياحية ترويجية ضمن اطار السياحة الشتوية 
سياحية  رزم  عن  سنعلن  اذ  الرياضية،  وخصوصا 
للوافدين املشاركني يف ماراثون بريوت 2022، واخرى 
تتعلق ببطولة كأس العامل لكرة القدم التي ستقام 
يف دولة قطر. كام تحرض لتنظيم نشاطات تتناول 
الرتفيهية  السينامئية  املتنوعة،  السياحية  املجاالت 
الداخلية.  والسياحة  النبيذ  وسياحة  والرياضية 
السياحي  املوسم  تنشيط  يف  تساهم  ان  ويتوقع 

الشتوي املقبل ويف تحريك عجلة االقتصاد.

■  مير لبنان يف ازمة اقتصادية ومالية قاسية، كيف 
ستتعامل الوزارة مع متطلبات هذا الوضع سياحيا؟

وزير السياحة وليد نصار.

لبنان بلد آمن 
ومستقر وجزء ال يتجزأ 

من محيطه العربي

امام  عائقا  االقتصادية  االزمة  تشكل  مل  بداية   □
قدوم الزوار والوافدين اىل لبنان، بل عىل العكس 
كان لها اثرها االيجايب لناحية تدين االسعار بالنسبة 
اللبنانيني  واملغرتبني  الخارج  من  الوافدين  اىل 
مقارنة باالسعار سابقا. لكن كان لالزمة االقتصادية 
السياحية  املؤسسات  اىل  بالنسبة  السلبي  اثرها 
الوزارة  تعاونت  الصدد  هذا  ويف  واستمراريتها، 
وقدمنا  متنوعة،  مجاالت  يف  املؤسسات  هذه  مع 
املؤسسات  لتشجيع  املمكنة  االدارية  التسهيالت 
الخدمات  جودة  عىل  والحفاظ  االستمرار  عىل 

املقدمة التي اعتاد الزائر ان يجدها يف لبنان.

■  كيف ميكن اقناع السائح االجنبي باملجيء اىل 
لبنان يف ظل االوضاع الحالية خصوصا عىل صعيد 

الخدمات؟ 
او  الكهرباء  ليس  سياحيا  بلدا  لبنان  جعل  ما   □
املحروقات عىل اهميتها لناحية تحسني الخدمات، 
بل طبيعة لبنان الجغرافية التي ميزته عن بلدان 
املحب  اللبناين  الشعب  طبيعة  اىل  اضافة  كثرية. 
لبنان مقصدا  التي جعلت من  للحياة واملضياف، 
البعيدة. ومن جهة اخرى،  لبلدان مجاورة وحتى 
اذا تطرقنا اىل االسعار وجودة الخدمات املقدمة يف 
مقابل هذه االسعار نجدها متدنية نسبيا مقارنة 
بدول اخرى. كام ان لبنان بلد آمن ومستقر والدليل 
وقد  املايض،  الصيفي  املوسم  يف  الوافدين  عدد 
كانوا عىل  وجميعهم  الف،  و600  املليون  تخطى 
قرروا  لكنهم  لبنان  فيها  مير  التي  باالزمات  دراية 
املجيء. كام ان استضافة لبنان للنشاطات الدولية 
كالبطولة العربية للتايكواندو وافتتاح مقر التحاد 
املنتجني العرب يف لبنان، هو خري دليل ايضا عىل 
النشاطات  وكذلك  الزوار  الستقبال  لبنان  جهوز 
التي  بالجهود  االشادة  من  بد  ال  هنا،  السياحية. 
رغم  عىل  التي  السياحية،  املؤسسات  بذلتها 
الصعوبات االقتصادية التي تواجهها، حافظت عىل 
الزوار،  فاستقبلت  خدماتها  وجودة  استمراريتها 

■  هل تم تفعيل دور مكاتب السياحة، وماذا 
ميكن ان تقوم به يف ظل الوضع الراهن؟

□ سبق وذكرنا افتتاح 30 مكتبا سياحيا حتى اليوم 
من اصل 37، مجهزة الستقبال الزوار والسياح وتقديم 
املكاتب  هذه  وجود  يساهم  السياحية.  املعلومات 
الخدمات  الداخلية عرب تقديم  السياحة  يف تنشيط 

السياحية املتنوعة واستقبال املعامالت االدارية.

■  كيف ستواجهون اثار ارتفاع اسعار بطاقات 
الحركة  عىل  وغريها  املطار  ورضائب  السفر 

السياحية؟ 
كثرية  دول  يف  ارتفاعا  السفر  تذاكر  سجلت   □
وليس يف لبنان فحسب، ويعود ذلك اىل اسباب 
عدة منها جائحة كورونا وازمة املحروقات. اما يف 
بالرضائب فهي موجودة اصال، ولكن  يتعلق  ما 
تختلف الرؤية بالنسبة اىل هذا املوضوع، علام ان 

هذا االمر يؤّمن واردات اكرث للدولة.

■  كيف انعكست الحرب الروسية - االوكرانية 
عىل السياحة االوروبية يف لبنان؟ 

□  بالطبع للحرب الروسية - االوكرانية انعكاساتها 
السلبية عىل دول العامل اجمع وعىل كل القطاعات 
السيام السياحية منها. لكن سجلت خالل املوسم 
السياحي الصيفي نسبة ال بأس بها من الوافدين 
نأمل  االستثنايئ،  الظرف  هذا  االوروبيني يف ظل 

تحسنها يف املواسم املقبلة. 

ودول  السعودية  مع  العالقة  اصبحت  هل   ■
الخليج سالكة سياحيا؟ 

□  مل تكن العالقة مع الدول العربية الشقيقة 
يوما اال سالكة ليس فقط سياحيا بل عىل كل 
من  يتجزأ  ال  جزء  هو  لبنان  ان  كام  الصعد، 
محيطه العريب. ونسعى دامئا اىل افضل العالقات 
التبادلية سياحيا من خالل توقيع مذكرات تعاون 
بني لبنان والدول العربية. كذلك تأيت استعادة 
قوة لبنان االقتصادية من استعادة الثقة عربيا، 
وبناء عالقات متينة يف املجاالت املتنوعة السيام 
السياحية منها. يف هذا السياق، ان افتتاح مقر 
التحاد املنتجني العرب يف لبنان هو خري دليل 
عىل محبة الدول العربية. كام ان نسبة كبرية 
من عدد الوافدين االجانب اىل لبنان كانت من 

دول الجوار العريب الشقيق.

الداخلية يف ظل وضع  السياحة  عن  ماذا    ■
معييش مقلق؟

□  تعمل وزارة السياحة عىل تطوير السياحة 
الداخلية وتنشيطها ضمن خطة عمل واضحة يف 
هذا الشأن، اذ اصدرت تعميام يتعلق باستثامر 
الشاغرة، وهو موجه اىل اصحاب هذه  االبنية 

الراغبني يف ذلك عرب تأمني مستثمرين،  االبنية 
يعيدون تأهيلها وتحويلها اىل مؤسسات سياحية 
الصحابها  مدخوال  تؤّمن  محددة  الية  وفق 
اللبنانية.  املناطق  يف  داخليا  السياحة  وتنشط 
كام تشجع الوزارة االستثامر يف بيوت الضيافة ملا 
له من دور يف تنشيط السياحة وتحريك عجلة 
االقتصاد يف املناطق. يف هذا الصدد، يتم تأسيس 
نقابة الصحاب بيوت الضيافة تعمل عىل تطوير 
ايضا  الوزارة  اكرث. وتقف  املجال وتفعيله  هذا 
تقديم  عرب  السياحية  املؤسسات  جانب  اىل 
الدعم الالزم يف كل املجاالت وتسعى للمساعدة 
يف استمراريتها، وتعميم السامح باعالن لوائح 
التي  الخطوات  احدى  هو  بالدوالر  االسعار 

قامت بها الوزارة يف هذا الشأن.

ان  خصوصا  والجودة  االسعار  يراقب  َمن    ■
شكاوى سجلت حول مخالفات طالت الفواتري 

وجودة االصناف؟ 
االسعار  لوائح  السياحة عىل  □ تصادق وزارة 
اعالنها  منها  وتطلب  السياحية  للمؤسسات 
معرفة  من  الزائر  يتمكن  ليك  مداخلها،  عىل 
استمرار  ظل  يف  لكن  الدخول.  قبل  االسعار 
الكلفة  وألن  الدوالر،  رصف  بسعر  التقلب 
يف  هي  السياحية  للمؤسسات  التشغيلية 
املواد  استرياد  لجهة  سواء  بالدوالر  معظمها 
االولية او تأمني املحروقات، فقد اصدرت وزارة 
السياحة تعميام تسمح فيه استثنائيا واختياريا 
بالدوالر،  اسعارها  لوائح  اعالن  للمؤسسات 
عىل ان تصدر الفاتورة النهائية مسعرة باللرية 
والدوالر. ان هذا التعميم ساهم اوال يف ادخال 
العملة الصعبة مبارشة اىل املؤسسات السياحية 
التشغيلية،  كلفتها  تغطية  يف  يساعدها  مام 
وعزز من ناحية اخرى الشفافية يف الية تحديد 
اما  العشوايئ.  تقلبها  من  وخفف  االسعار 
بالنسبة اىل الجودة، فلدى الوزارة دائرة مراقبة 
االقتصادية  الظروف  رغم  وعىل  التي  الجودة 
التي مير فيها املوظفون، تقوم بواجبها لناحية 
يف  السياحية  املؤسسات  عىل  الدورية  الرقابة 
ما يتعلق بالجودة ونوعية الخدمات املقدمة. 
كام نشدد هنا عىل دور وزارة االقتصاد االسايس 
لناحية الرقابة يف تحديد االسعار وجودة املواد 
وحامية  الرقابة  ان  بحيث  املستوردة،  االولية 
مشرتكة عىل جميع  مسؤولية  املستهلك هام 

الجهات املعنية. 

عصام شلهوب


