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عصام شلهوب

توقعات ّ
تبشر بموسم سياحي واعد في لبنان
رفع الحظر والبرامج السياحية يزيدان الوافدين %25
يبدو ان الصعوبات السياسية مل تتمكن من املس
بارصار القطاع السياحي عىل النمو ،فيام تعطي الخطة
السياحية الشاملة للمواطنني امال يف موسم سياحي
ناجح بكل املقاييس .ومبا ان االمل ال يقاس مبقياس
واحد ،كان ال بد من ترجمته باالرقام .هذه االرقام
تحدث عنها وزير السياحة اواديس كيدانيان يف
مناسبات عدة

بلغ عدد السياح يف العام  2018نحو  1.963.917سائحا يف لبنان ،وهو
ثاين افضل رقم بعد العام  2010الذي بلغ العدد فيه 2.162.000
سائح .قدرت املداخيل يف العام  2010بـ  8مليارات دوالر ،فيام وصلت
العام املايض اىل  7.6مليارات دوالر بحسب منظمة السياحة العاملية.
الن كل املؤرشات تبرش مبوسم سياحي واعد ،سألت "االمن العام"
رئيس نقابة اصحاب املطاعم واملقاهي طوين الرامي ورئيس
نقابة رشكات السفر والسياحة جان عبود ،عن توقعاتهام للموسم
السياحي املقبل.

الرامي :معدل انفاق السياح السعوديني
يصل الى  12الف دوالر اسبوعيا
■ تحدثت عن ان لبنان يف انتظار موسم واعد حظر السفر عن رعاياها وهي خطوة مهمة جدا.
نعمل عىل ان يستعيد لبنان نشاطه السياحي
للسياحة ،ما مؤرشات هذا الوعد؟
□ ما شهده لبنان اخريا عىل الصعيد السياحي عىل الساحة العربية.
ميهد ملوسم واعد .املؤرش االول يظهر من خالل
االضطرابات التي شهدتها العاصمة الفرنسية ■ ،ماذا عن السياح من الدول االوروبية؟
والخالف السعودي الرتيك الذي اثر بشكل او □ السياحة االوروبية نحو لبنان كانت مثرة
بآخر عىل سفر السعوديني اىل اوروبا وتركيا ،العمل عىل برنامجي زيارة لبنان .نحن نعمل
فحصد لبنان نتائج مقبولة عىل صعيد عودة عىل انجاح النسخة الثالثة من الربنامج الذي
السعوديني اليه .اما املؤرش الثاين فهو رفع الحظر اعدته وزارة السياحة .ستتم الدعوة اىل مؤمتر
السعودي عىل سفر الرعايا السعوديني اىل لبنان .تحرضه نحو  150رشكة سفر من  40دولة،
لذلك شهدت السوق اللبنانية حركة ال باس بها للحضور اىل لبنان واالطالع عىل معامله االثرية
والحضارية والثقافية واالدبية واماكن السهر
من السياح الخليجيني.
واملطاعم فيه ،ونقل الصورة اىل الدول االمريكية
■ ماذا عن الوافدين من بقية الدول العربية واالسيوية واالوروبية والالتينية عىل احسن ما
يكون.
كمرص والعراق واالردن؟
□ ال ميكن ان ننىس سياح الدول العربية االخرى.
العراقيون يأتون يف املرتبة االوىل واملرصيون يف ■ من املالحظ ان رشكة السفر املحلية تسعى
املرتبة الثانية ،من دون ان ننىس الذي يفدون اىل تنظيم رحالت للبنانيني اىل الخارج ،فلامذا ال
من االردن .باب لبنان مفتوح لجميع السياح تعمل عىل تنظيم سياحة داخلية؟
من كل الجنسيات ،وقد شهد حركة سياح من □ لالسف هذا ما يحصل ،لكن ينبغي عىل
الكويت وقطر ،ونأمل يف ان ترفع دولة االمارات مكاتب السياحة والسفر العمل عىل تنظيم باقة

سياحية من لبنان اىل الخارج ،ومن املفرتض بهم
تنظيم باقة سياحية من الخارج اىل لبنان .اما
اسباب الرحالت من لبنان اىل الخارج فتعود اىل
الواقع البيئي السيىء الذي لوث البحر والجبل.
باالضافة اىل االختناق االجتامعي من جراء
الواقع السكاين املستجد واملضطرب والخالفات
السياسية الحادة بني حني وآخر .هذه العوامل
تلوث افكار املواطن وسمعه ونظره .لذلك فهو
يسعى للسفر اىل الخارج باعتباره املجال الوحيد
الذي ميكنه الحصول عىل البيئة النظيفة والبحر
الجميل واالبتعاد نحو الهدوء والسكينة .عىل
الرشكات املعنية العمل عىل وضع برامج سفر
نحو لبنان .هذا االمر يتطلب مرتكزات تتعلق
بسياحة املجموعات ،خصوصا وان لبنان يعتمد
عىل سياحة االفراد وتطبيق سياسة االجواء
املفتوحة فعال ال قوال ،وايجاد طريان مخفض
السعر .فاذا ما تم ذلك ميكن بعدها العمل عىل
توفري سياحة املجموعات من خالل دعم تذاكر
السفر وتسويق لبنان .ما يجب ان يشهده لبنان
من حركة سياحية خارجية يعتمد عىل كلفة
طريان رخيصة.

■ ما هو تأثري حركة السفر السياحية من لبنان
اىل الخارج عىل حركة املطاعم واملقاهي؟
□ عندما يخرج من لبنان نحو  300الف سائح اىل
تركيا وقربص واليونان ورشم الشيخ خالل فرتات
االعياد ،يعترب ذلك مؤرش امتصاص اللبنانيني نحو
الخارج .لوال وجود بعض املهرجانات خالل فرتة
الصيف المتص السفر الخارجي جميع اللبنانيني
املحبني للسفر السياحي .وهو امر ينعكس
سلبا عىل الحركة الداخلية ،وبالطبع عىل عمل
املطاعم واملقاهي واملالهي.
■ برامج وزارة السياحة الحالية كيف تتعاملون
معها؟ وما هو تأثريها االيجايب عىل القطاع
السياحي؟
□ مثة رشاكة حقيقية بني القطاع السياحي
ووزارة السياحة ،واالمور ايجابية جدا.
■ ماذا عن الرسوم التي وضعت يف املوازنة
العامة واملتعلق برسم الرنجيلة واملغادرة وغريها؟

□ قلنا ان هذا االمر هو فرمان عثامين غري
مدروس وغري ايجايب ،هدفه تأمني مدخول
للدولة فقط .قدمنا بالتعاون مع وزير السياحة
اقرتاحا اىل رئيس لجنة متابعة القوانني غري
املطبقة يف مجلس النواب النائب ياسني جابر
لتعديل املادة  5من القانون رقم  174بحيث
تتمكن املؤسسات التي تسمح بالتدخني من
الحصول عىل ترخيص مع االلتزام بنظام تهوئة
ترشف عليه رشكة خاصة ،باالضافة اىل وضع
لوحة ارشادية بأن املكان مخصص للمدخنني،
وان تدفع املؤسسة رسوما سوية .من اصل 2500
مؤسسة هناك  1500مؤسسة تتطلب تراخيص
يف مقابل رسم سنوي يرتاوح بني  3000و5000
دوالر ،ما يعني اضافة اىل خزينة الدولة مبلغ
يقارب  5ماليني دوالر وهو ما يشكل  3اضعاف
من عائدات رسم الـ 1000لرية عىل الرنجيلة
والذي يصعب تطبيقه .االقرتاح يتناسب مع
طبيعة املطبخ اللبنانية ونوعية السياحة العربية
التي تقصده.

رسم النرجيلة واملغادرة
فرمان عثماني غير مدروس
وغير ايجابي

رئيس نقابة اصحاب املطاعم واملقاهي طوين الرامي.

عبود :نأمل في ان يقفل املوسم
على مليونني ونصف مليون سائح
■ هل سيكون املوسم السياحي املقبل ايجابيا
وملاذا؟
□ التوقعات االيجابية مبوسم سياحي جيد
صحيحة .انطالقا من االحصاءات التي تشري اىل
ارتفاع عدد الوافدين اىل لبنان .اذا استمر تدفق
اعداد املواطنني السعوديني عىل الوترية نفسها
سنصل خالل فصل الصيف اىل الرقم ذاته الذي
وصلنا اليه عام  ،2010والذي اعترب عاما مميزا.
هناك مؤرش اخر يتعلق مبواطنني من دول
الخليج االخرى التي ال تزال نسبة قدومهم اىل
لبنان متدنية ،لكن العمل ال يزال جاريا عىل
كل املستويات لرفعها حتى تتساوى مع قدوم
السعوديني .اضف اىل ذلك ان السائح االورويب بدأ
باالنضامم اىل برامج سياحية نحو لبنان ستؤمن
ارتفاعا يف عدد السياح بنسبة  20و %25عام
كان عليه الوضع عامي  2017و .2018نأمل يف

ان يقفل املوسم السياحي هذه السنة عىل نحو
مليونني ونصف مليون سائح.
■ ماذا عن بقية الدولة العربية؟
□ االقبال هو نفسه .خالل السنوات املاضية احتل
سياح العراق ومرص واالردن املراكز االوىل .لكن
الالفت ان اعدادهم مل ترتاجع مع انفاقهم املحدود
قياسا بالوافدين السعوديني والخليجيني وحتى
االوروبيني ،الذين يتميزون مبدة اقامة محدودة
وبانفاق مرتفع يصل اىل حدود  3500دوالر
يوميا .يف حني ان الوافدين من الجنسيات العربية
االخرى ال تتعدى مدة اقامتهم االيام الخمسة
ومعدل انفاقهم ال يتجاوز  500دوالر يوميا ،ما
يؤكد ان مساهمة القطاع السياحي بالنسبة
اىل الدخل القومي تراجع .فقد ساهم القطاع
السياحي عام  2010يف االقتصاد اللبناين بنحو

 8,700مليارات دوالر .يف حني ان مساهمته يف
عامي  2017و 2018مل تتجاوز  3,900مليار دوالر،
اي برتاجع نحو  ،%50علام ان عدد الوافدين مل
يرتاجع بالنسبة نفسها .السياحة تحتاج اىل مال
ليك تزدهر وتنمو.
■ ماذا عن مالءة الحجوزات لتذاكر السفر والتي
تؤرش ملوسم جيد؟
□ نحن عىل ابواب موسم الصيف يف لبنان،
والطلب عىل تذاكر السفر مل يتجاوز العرض
حتى االن .مبعنى ان هناك نحو  55رحلة طريان
تصل يوميا اىل بريوت ونسبة مالءتها تصل اىل
نحو  ،%90لكن هذه النسبة سرتتفع يوميا مع
الوقت ،ما سيدفع برشكات الطريان اىل رفع عدد
رحالتها حتى توازي الطلب .لقد مررنا بوضع غري
جيد خالل السنوات املاضية سياحيا .تركز
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عملنا عىل املغرتبني وعىل العاملني اللبنانيني يف
الخارج ودول الخليج ،علام اننا مل نتلق اي مالحظة
حول هذا الوضع ،لكن استطيع التأكيد ان الطلب
سريتفع منذ اواخر حزيران.
■ من املالحظ قيام رشكات السفر والسياحة
بتنظيم رحالت سياحية ملجموعات لبنانية اىل
الخارج ،يف حني ان تنظيم الرحالت اىل لبنان
متدنية؟
□ هذا العمل غري متوازن .هناك مثال نحو 500
الف لبناين يتوجهون سنويا اىل تركيا ،يف حني ان
لبنان ال يدخله اكرث من  120الف تريك.
■ اال توجد اتفاقات لتبادل السياح مع رشكات
سياحية اجنبية؟
□ لكل بلد وضعه الخاص .مثة اتفاقات مع جميع
النقابات السياحية االوروبية واليونانية والقربصية
والرتكية ،غري ان هذه االتفاقات غري موجبة.
■ ماذا عن رفع رسم املغادرة الذي تضمنته
موازنة عام  ،2019وما هو انعكاس ذلك عىل
الحركة السياحية؟
□ هناك من يعترب ان اسعار لبنان مرتفعة .اذا
ارادت الرشكات ان تضع رزمة سياحية ملدة خمسة

ايام يف لبنان مقاربة بخمسة ايام يف تركيا .فهي
ارخص بكثري من الرحلة اىل لبنان ،فكيف اذا تم
رفع رسم املغادرة؟ هذا االمر سيؤثر حتام عىل
اسعار الرزم السياحي وسريفع من الكلفة .بحسب
االحصاءات عام  2018هناك نحو  4ماليني راكب
دفعوا رسم مغادرة %80 .منهم هم يف الدرجة
السياحية و %20تنقسم بني درجة رجال االعامل
والدرجة االوىل .لكن عندما يتم زيادة  25الف
لرية عىل الدرجة السياحية ،اي انها ارتفعت من
 50الف اىل  75الفا ودرجة رجال االعامل ارتفعت
من  70الفا اىل  120الفا والدرجة االوىل ارتفعت
من  125اىل  200الف لرية باالضافة اىل رفع الرسم
عىل الطريان الخاص اىل نحو  400الف لرية .فاذا
ما اردنا تحليل رفع هذا الرسم ،نرى ان رفع الرسم
عىل الدرجة السياحية بحدود  17دوالرا اي ان
سعر التذكرة سريتفع بنحو  %8ما يؤثر عىل حركة
تنظيم الرزم السياحية .اضافة اىل تأثريها عىل
العائالت والطالب وعىل العاملني خارج لبنان .عىل
الرغم من زيادة رسم املغادرة ،زادت رسوم الهبوط
واالقالع عىل رشكات الطريان ،علام ان هناك رشكات
تدفع رسم هبوط واقالع يصل اىل  300الف دوالر،
ما سيدفعها اىل رفع سعر مثن تذكرة السفر.
■ ماذا عن التأشريات؟

رفع رسم املغادرة
سيرفع كلفة تذكرة
السفر %8

رئيس نقابة رشكات السفر والسياحة جان عبود.

□ ال مشكلة حيال التأشريات املعطاة اىل الدول
االوروبية او الدول املحيطة بنا .هناك مشكلة
مع الدول االسيوية كالهند مثال .هناك ماليني من
السياح الهنود سنويا ،وهو امر سلبي بالنسبة اىل
الرزم السياحية التي تأيت اىل لبنان.

TAKING CARE OF YOUR BUSINESS
THE NEW VISA SIGNATURE BUSINESS CARD
!Grow your business with added purchasing power
First National Bank offers you the Visa Signature Business Card, an easy way
to separate company and personal expenses, manage business and travel
spending, and simplify bookkeeping.

