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لبنان، عىل الرغم من صغر مساحته، يتميز باهتاممات كربى يف امليدان السياحي، حيث عرف هذا القطاع نجاحا باهرا، وقد 
لوحظ تطوره املميز منذ سنة 1951. لكن االنتكاسات االمنية شوهت صورة لبنان يف الخارج، واساءت اىل استقراره االمني، 

وتاليا اىل حركته السياحية. السياحة قطاع حساس تجاه اية عوامل سلبية، اقتصادية كانت ام سياسية 

عصام شلهوب 

إقتصاد

خالل  لبنان  عاشه  الذي  االليم  الواقع 
السنوات املاضية، افقده الكثري من مكاسبه 
مل  التي  الطائلة  واملبالغ  واملعنوية،  املادية 
يجنها كانت كفيلة، لو توافرت، بأن تغطي 
الكثري من عجزه والتزاماته وديونه. االنتاج 
عرضة  تنوعه،  رغم  عىل  اللبناين،  السياحي 
كل  يف  تالفيها  يستوجب  التي  للمشاكل 
يك  واالعالمية،  منها  الرتويجية  املجاالت، 
منها  الشابة  واالعامر،  الفئات  كل  يطاول 
يف  والسري  النهوض  عىل  يساعد  ما  خاصة، 
ركب السياحة املحلية واالقليمية والدولية.

قد يكون لبنان يف حاجة اىل زيادة منشآته 
السياحية، نظرا اىل التوقعات التي تنتظرها 
قدوم  حال  يف  املقبلة،  السياحية  االيام 
السالم املرتجى، ما يشجع املستثمرين عىل 
القيام مببادرات اقتصادية تزيد من طاقات 
طليعتها،  يف  والسياحة  القطاعات،  كل 
لتشجيع  مسؤولياتها  امام  الدولة  ويضع 

هذه االستثامرات.
اكد  كيدانيان  افاديس  السياحة  وزير 
وضع  يف  ليست  الوزارة  ان  العام"  لـ"االمن 
اىل  داعيا  املنطقة،  يف  سيحدث  ملا  انتظار 
التي ستكون  السياحي  الرتويج  انشاء هيئة 
للقطاعني  ستسمح  التي  االساسية  املنصة 
السياسة  عن  بالحديث  والخاص  العام 
الرتويجية للبنان، مشريا اىل انه ميلك  تصورا 
معينا للرتويج عن لبنان يف كل دولة وقارة.

الرتقب  من  حالة  اليوم  لبنان  يعيش   ■
يف  االوضاع  اليه  ستؤول  ملا  واالنتظار 
ضمن  من  السياحة  وزارة  هل  املنطقة. 
هذه  تخطت  انها  ام  ينتظرون  الذين 

اية  السياحي ووفق  العمل  لتفعيل  املرحلة 
مرتكزات؟

االنتظار  حالة  تخطت  السياحة  وزارة   □
والرتقب ملا يجري حولنا. اتخذت الخطوات 
توجها  متلك  وباتت  سنتني،  منذ  الالزمة 
التعاطي  لكيفية  سليمة  وخطة  واضحا 
يف  املنطقة  مرت  السياحي.  القطاع  مع 
اوضاع سيئة وانعكس ذلك سلبا عىل لبنان. 
اننا  اثبتنا  وخربتنا،  تجربتنا  من خالل  لكننا 
بغض  السياحي  القطاع  يف  العمل  نستطيع 
النظر عام يجري حولنا. نحن نتحدث اليوم 
يف  امنا  املدن  اكرث  من  وهي  بريوت،  عن 
العامل. لذلك فان ارقام سنتي 2017 و2018 
وتطورها تشري اىل اننا لسنا يف وضع انتظار 
امنيا  جيد  وضعنا  املنطقة.  يف  سيحدث  ملا 
وخطة  سيايس  توجه  ولدينا  وسياسيا، 
من  اساسها  عىل  نعمل  واضحة  سياحية 

دون ان ننتظر احدا.

■ ما هي مرتكزات هذه الخطة؟
السياسة  عىل  ترتكز  العملية  الخطوات   □
جزء  تطبيق  وتم  اعتمدت،  التي  الرتويجية 
 8 يف  موعد  عىل  نحن   .2018 عام  منها 
تعرض  التي  العامة  خطتنا  العالن  نيسان 
الفرتة  يف  السياحة  مع  التعاطي  لكيفية 
الرتويج  هيئة  انشاء  خالل  من  املقبلة. 
السياحي التي ستكون املنصة االساسية التي 
ستسمح للقطاعني العام والخاص بالحديث 
الوقت  يف  للبنان.  الرتويجية  السياسة  عن 
لبنان  عن  للرتويج  معني  تصور  لدينا  نفسه 
ترويجية  خطة  لدينا  وقارة.  دولة   كل  يف 
خاصة بالدول العربية، واخرى خاصة بدول 

اللبناين،  باالغرتاب  تتعلق  وخطة  اوروبا، 
الجديدة  لالسواق  محددة  اىل خطة  اضافة 
عىل  سنعمل  اننا  كام  والصني.  كروسيا 
البلديات  مع  بالتعاون  الداخلية  السياحة 
املنتج  البلديات. سنحاول خلق  واتحادات  
قرية،  وكل  منطقة  بكل  الخاص  السياحي 
وستكون وزارة السياحة املنصة التي سرتوج 

لكل املنتجات التي سنعمل عليها.

اىل  بها  قمتم  التي  الزيارات  خالل  من   ■
الخارج، هل ملستم نتائج ايجابية واستعدادا 

لزيارة لبنان سياحيا؟
□ بالتأكيد، وهذا ما ملسته يف اوروبا وبرلني 
لزيارة  ملموس  توجه  مثة  تحديدا.  وروسيا 
وضعت  قد  كانت  الرشكات  وبعض  لبنان، 
برنامجا محددا ارسلت من خالله عددا من 
السياح االوروبيني اىل لبنان. هذا االمر جاء 
خالل  ومن  به،  قمنا  الذي  العمل  نتيجة 
توجيه الدعوات اىل اصحاب هذه الرشكات 
وقدراته  معامله  عىل  لالطالع  لبنان  لزيارة 
سياحية  كوجهة  اعتمدوه  وقد  السياحية، 
هذا  الينا.  السياح  ارسال  وبدأوا  اساسية 
آخر.  لكن مبنحى  روسيا،  ايضا يف  ما ملسته 
الروس يرغبون يف السفر كمجموعات تقصد 
وشمسا  صافيا  طقسا  متلك  التي  البلدان 
شارقة وبحرا نظيفا وباسعار تنافسية. لكن 
القطاعني العام والخاص لفتا اىل ان الروس 
قد اكتفوا من مثل هذه الرحالت ويريدون 
ان  قادر عىل  ولبنان  وجهات سفر جديدة، 

يكون الوجهة السياحية الجديدة.

■ ما هي عنارص هذه الوجهة؟

السياسة الترويجّية نقطة إنطالق السياحة اللبنانية
كيدانيان: بيروت أكثر املدن أمنًا في العالم

التقليدية،  السياسة  عن  تختلف   □
خدمات  تقديم  عىل  تقوم  وعنارصها  
من  منوعة  اجواء  وخلق  محرتفة  مميزة 
طابع  ذات  ومطاعم  سهر  واماكن  مقاهي 
اضافة  مميز.  لبناين  ومطبخ  معني  رشقي 
مدرجة  جديدة  وتاريخية  تراثية  اماكن  اىل 
اىل  اضافة  االونيسكو،  منظمة  جدول  يف 
الوجهة االساسية يف  الدينية وهي  السياحة 
التي ميكن ان تكون منتجا مختلفا  املنطقة 
املطلوب  عن قربص وتركيا واليونان ومرص. 
منا تاليا ان نعتمد اسام او رمزا معينا لهذا 
املنتج ليك نتمكن من الرتويج له، ويتمكن 
وبيعه  ابعاده   الرشكات من رشح  اصحاب 

اىل زبائنهم.

■ متى سيتم هذا االمر؟
اجل  من  وقت  اىل  يحتاج  املوضوع   □
تحضري املنتج، واالتفاق مع الرشكات املعنية 
الرتويج.  من  تتمكن  حتى  معها  واالستثامر 
كذلك يحتاج اىل قرار من الحكومة ومعرفة 
الربنامج،  مدى قدرتنا عىل متويل مثل هذا 
الرتويج  تكاليف  بدفع  سنقوم  اننا  اي 
لبيع  معها  االتفاق  سيتم  التي  للرشكات 
املنتج عرب وسائل التواصل االجتامعي. االمر 

اتفاق  اىل تحضري وخطة  يحتاج  اختصار  يف 
لبدء  املتوجب  ودفع  الرشكات  تلك  مع 
زمنية ال  يحتاج مدة  العمل  الرتويج. وهذا 
تقل عن سنة حتى نتمكن من جني النتائج 
الروسية  بالسوقني  يتعلق  هذا  املطلوبة. 
العربية  باالسواق  يتعلق  ما  اما  والصينية. 
لبنان،  تعرف  اسواق  وهي  واالوروبية 
الذاكرة  انعاش  اعادة  عىل  العمل  فعلينا 
منذ  ذلك  ملسنا  جدا.  رسيعة  عملية  وهي 
فرتة،  فقد زارت لبنان وفود عربية اعالمية 
وهي بدورها بدأت بجولة اعالمية يف دولها 
اىل  العريب  السائح  اعادة  من  تتمكن  حتى 

لبنان وكذلك بالنسبة اىل اوروبا.

■ اىل اي حد ينعكس  قرار رفع حظر السفر 
السعودية  العربية  اململكة  اتخذته  الذي 

ايجابا عىل لبنان سياحيا؟
عىل  كبري  بشكل  ويساعد  جيد  امر  انه   □
لذلك  لبنان.  اىل  العريب  السائح  عودة 
هذه  عىل  العمل  رضورة  عن  تحدثت 
 190 لبنان  زار   2010 عام  خالل  السوق. 
استقبل   2018 وعام  سعودي،  سائح  الف 
لبنان 65 الف سائح سعودي، اي اننا خرسنا 
علينا  اليوم  الحظر  رفع  مع  العدد.  ثلثي 
لبنان   بأن  السعوديني  تذكري  عىل  العمل 
علينا  كذلك  واالطمئنان.  باالمن  يتمتع 
الذي  الجديد  الجيل  لدى  للبنان  الرتويج 
مل يعرف لبنان بعد. نقوم حاليا بتحضريات 
وهي موجهة اىل رعايا السعودية والكويت 
واالمارات وجميع الدول العربية. لن ننىس 
االردن ايضا الذي حرمنا من سياحه بسبب 
اىل  الدول  هذه  عودة  نصيب.  معرب  اغالق 
لبنان ليست صعبة، لذا علينا العمل بجدية 
وان  خصوصا  جدا،  قريبا  النتائج  وسنحصد 
نتائج اوروبا كانت خالل السنتني املاضيتني 
السوق  عىل  العمل  حاليا  سنكثف  جيدة. 
وله  اللبناين  االغرتاب  يبقى  فيام  االوروبية، 
الربازيل  يف  اللبناين  االغرتاب  خاصة.  رسالة 
ميكنه  واوسرتاليا  االخرى  الالتينية  والدول 
املجيء اىل لبنان، لكن علينا ايجاد الوسيلة 
االسهل له وهي خلق خط طريان مبارش او 
ايجاد  من  متكنا  اخرى.  طريان  رشكات  عرب 
اىل  املغرتب  وصول  تؤمن  جيدة  صيغة 
وباسعار  قصرية  توقف  محطات  عرب  لبنان 
يف  الصيغة  لهذه  سرنوج  نحن  تنافسية. 
النها  برازيلية،  طريان  رشكات  مع  الربازيل 
يوفر  ان  رشط  املنتج  ببيع  ستقوم  هي 
واحدة  رشكة  هناك  والربح.  الحافز  لها 
يسافر  فرع   1200 متلك  مثال  الربازيل  يف 
من  متكنا  اذا  شخص.  ماليني   4 نحو  معها 
العدد  هذا  من  فقط   %10 استقطاب 
سنختنق يف لبنان. لكن من اجل الوصول اىل 
اكرث  يستغرق  عمل  اىل  نحتاج  العدد،  هذا 
من سنة. هذا االمر يحتاج اىل مبادرة نقوم 

بها نحن يف اتجاه هذه الرشكات وتوجيه 

وزير السياحة افاديس كيدانيان.

موسم 2019 
سيكون افضل موسم 

وستتخطى  سياحي 
ارقامه عام 2010 
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إقتصاد
الدعوة لها لزيارة لبنان واطالعها عىل ما 
نقوم  ما  وهذا  سياحية،  منتجات  من  منلك 
وفق  التفاصيل  هذه  كل  سارفع  حاليا.  به 
وبعد  جدا،  قريبا  الوزراء  مجلس  اىل  خطة 

نيل املوافقة سنبارش التنفيذ.

ان  املفتوحة  االجواء  ميكن  حد  اي  اىل   ■
السياحة؟ تفّعل 

توفر  جدا.  مهمة  املفتوحة  االجواء   □
تأيت  عندما  البطاقات.  اسعار  عىل  التنافس 
اي رشكة طريان اىل لبنان يعني ذلك مجيء 
تسيري  سيبدأ  مثال  البولوين  الطريان  السياح. 
خط مبارش اىل لبنان يف حزيران املقبل بعد 
توقف دام سنتني. االمر الذي دفع برشكات 
رشكات  مع  اتفاقات  عقد  اىل  بولونية 
تحريك  امام  املجال  افسح  ما  لبنانية، 
عجلة السوق السياحية. مل يعد جائزا خنق 
السوق واالعتامد عىل الرشكة الوطنية التي 
لكن  خاصة.  تحية  ولها  االهمية  كل  لها 
فرص  توفري  عىل  يساعد  املنافسة  خلق 
يعود  امر  وهذا  لبنان،  اىل  السياح  توافد 
يسمى  ما  لدينا  نحن  الوزراء.  مجلس  اىل 
القطاع  تطبق.  ال  ولكنها  املفتوحة  االجواء 
ما  هذا  الدولة.  دعم  اىل  يحتاج  السياحي 

شعرت به من خالل اهتامم رئيس الحكومة 
التي  ماكنزي  دراسة  اقرتاحات  خالل  ومن 
والزراعة  السياحة  قطاعات  ان  اعتربت 

والصناعة هي رافعة االقتصاد.

■  ماذا عن السياحة الدينية واالستشفائية 
وسياحة املؤمترات؟

□ السياحة الدينية مهمة جدا، وهي قامئة 
الفاتيكان  اليوم وفد من  لبنان  يف ذاتها. يف 
الزيارة  وهي  واعالميني،  كهنة  من  مؤلف 
اىل  حج  رحالت  تأمني  بهدف  لهم  الثانية 
رفع  بعد  االمر  هذا  حصل  طبعا  لبنان. 
الفاتيكان الحظر عن رحالت الحج اىل لبنان 
واعتباره وجهة سفر سياحية آمنة. السياحة 
توقفت  واالردن  وسوريا  لبنان  اىل  الدينية 

بسبب الحرب السورية وستعود اىل نشاطها 
يف  فهي  االستشفائية  السياحة  اما  قريبا. 
الطبي  قطاعنا  كامل.  تنسيق  اىل  حاجة 
متطور جدا وقطاعنا السياحي كذلك. لذلك 
القطاعني وهو  بني  تنسيق  اىل  يحتاج  االمر 
املؤمترات  سياحة  اما  حاليا.  عليه  نعمل  ما 
فقد  ذلك  ومع  جدا،  حديث  قطاع  فهو 
متكنا خالل عام 2018 من عقد 4 مؤمترات 
شخص.  الف  من  اكرث  منها  مؤمتر  كل  ضم 
منتج  القطاع  هذا  بأن  ننىس  ان  ميكننا  ال 
مؤمترات  تنظم  50 رشكة  نحو  دعونا  جيد. 
بدأت  وقد  لبنان،  اىل  للمجيء  ومهرجانات 
بها  تحوط  ان  رشط  املؤمترات  مقار  درس 
ما  هذا  للسهر.  واماكن  ومطاعم  فنادق 

يبحثون عنه، وهو متوافر يف لبنان بكرثة.

■ ما هي االجراءات التي ستتخذونها البعاد 
فكرة ان لبنان هو البلد االغىل سياحيا؟

مختلف  فهو  االغىل.  لبنان  يعترب  داخليا   □
منتج  لدينا  ليس  نحن  الجوار.  دول  عن 
بـ300 دوالر وال ميكننا ان نعتمد ما تعتمده 
الف   20 لدينا  تركيا ومرص وقربص وغريها. 
كل  ويف  هم  بينام  فقط،  فندقية  غرفة 
نحن  لذلك  غرفة.  الف   20 ميلكون  مدينة 
ولزبائن  مميز  بسعر  مميزة  منتجات  نبيع 
طبقات  اتجاه  يف  العمل  علينا  مميزين. 
الجوار،  دول  منافسة  ميكننا  ال  النه  معينة 
فنحن ال منلك االمكانات التي تؤمن ماليني 
السياح ولدينا القدرة عىل استيعاب مليوين 
الوصول  بعد فرتة من  رمبا سنتمكن  سائح، 

اىل اربعة ماليني سائح.

■  ماذا عن موسم 2019؟
لبنان،  يف  سياحي  موسم  افضل  سيكون   □
بشكل   2010 عام  ارقام  ارقامه  وستتخطى 

كبري.

■  عىل ماذا تعتمدون؟
الدول  رعايا  عىل  السفر  رفع حظر  □ عىل 
والسوق  نصيب،  معرب  وفتح  الخليجية، 

االوروبية باالضافة اىل االسواق الجديدة.

االجواء املفتوحة 
مهمة جدا سياحيا وهي 

التنافس توفر 


