
سيدايت ساديت،

مساء الخري.

اإلقتصادي  املنتدى  للمشاركة يف  بها  التي خصصت  الكرمية  للدعوة  بالشكر  بالتوجه  اال  اليسعني يف مطلع مداخلتي 

اليوناين العريب الخامس. وانه ملن دواعي رسوري ان اكون معكم اليوم مشاركا يف محورنا هذا ومتكلام عن فرص اإلستثامر 

يف املجال السياحي يف لبنان.

سيدايت ساديت،

انه ملن املتعارف عليه أن كلمة »سياحة« هي مرادف لكلمة »سالم«، إذ أن السياحة ال ميكنها اإلنتشار اال يف ظروف 

سياسية، إقتصادية وأمنية متوازنة وسليمة. فلبنان املتأثر بالظروف اإلقليمية املجاورة وتعرضه لضغط النزوح الكثيف 

اإلقتصادية،  اإلجتامعية،  املستويات:  كافة  عىل  كبريا  لبنان عبءا  عىل  يشكل  بات  والذي  السورية  األزمة  عن  الناتج 

الثقافية وخاصة السياسية/األمنية منها، فإن هذا الواقع أدى اىل هبوط غري مسبوق يف املواسم السياحية خالل السنتني 

املاضيتني.

فوجود لبنان أو مناطق كبرية منه يف »الدائرة الحمراء« بالنسبة ملجمل السفارات الغربية منذ سنني عديدة، ورسائل 

التحذير التي تلقاها أشقاؤنا الخلجيني العام املايض من حكوماتهم بعدم السفر اىل لبنان، وواقع الوضع امليداين األمني 

املتعرث يف سوريا وخاصة عىل طول الحدود اللبنانية والذي حول ولألسف السائح السوري اىل الجىء وبطريقة غري مبارشة 

أقفل الحدود الربية يف وجه السائح األردين والعراقي... كل ذلك أدى اىل هبوط كبري يف الطلب السياحي عىل لبنان، 

وبالتايل غابت اىل حد خطري حجوزات الفنادق يف فرتة الربيع والصيف املاضيني... ولكن من حسن حظ لبنان ان مواطنيه 

املنترشين يف العامل مل ينفكوا عن العودة اىل ربوعه لقضاء اإلجازات حتى يف احلك الظروف.

من يستمع اىل هذه املقدمة، رمبا يظن للحظة أنني يف املكان الخطأ... ولكن هذه املقدمة يف عامل اإلستثامرات هي أساس 

بديهي للتأسيس ألي فكرة أو مرشوع طبقا للظروف. فلبنان اليوم وبالرغم من الغيوم القاطمة اللون امللبدة يف سامئه 

يبقى أرضا لإلستثامر بإمتياز. فاالستثامر السياحي عامة يبنى يف األوقات الصعبة ليؤيت بثامره رسيعا فور إنقشاع الرؤية 

التي ال محال اال ألن تجد سبيال... لسنا بحاجة لخبري إقتصادي، ليعلن لنا اليوم بأن أسعار العقارات يف لبنان جامدة اىل 

حد كبري وقد تراجعت يف بعض املناطق خارج بريوت، وهذا األمر يشجع اإلستثامر يف قطاع العقارات بغية املبادرة يف 

نشاطات إقتصادية متعددة، ومنها السياحة.

سيدايت ساديت،

إن لبنان الذي عرف يف خمسينيات، ستينيات ومطلع سبعينيات القرن املنرصم كأبرز مقصد سياحي يف الرشق األوسط، 

تراجعت مكانته السياحية هذه اىل الصفر خالل الحرب األهلية اللبنانية يف سبعينيات ومثانينيات القرن املايض، وهي 

الفرتة التي برزت فيها بنى تحتية سياحية جديدة ومتطورة يف البالد العربية املجاورة، وغدت بعض من هذه الدول 



مقصدا سياحيا بارزا عىل املستوى العاملي، مام جعل من لبنان يف نهاية القرن العرشين وبعيد نهاية الحرب األهلية خارج 

إطار املنافسة، إذ أن جيال كامال من السياح العرب واألجانب قد تعود وخالل عقدين من الزمن اىل السياحة يف مقاصد 

سياحية جديدة يف كافة أصقاع العامل.

إن لبنان املنهك مبشاكله اإلقتصادية واإلجتامعية، اإلقليمية والدولية متكن وبفرتة قياسية، مطلع هذا القرن، من العودة 

اىل الخارطة السياحية الرشق أوسطية من خالل تحديث بعضا من مرافقه السياحية، والفضل األكرب يعود اىل التطوير 

يف سياساته السياحية املعتمدة إذ أن طبيعة وجغرافية لبنان يساعدان بتنويع األنشطة السياحية يف كافة الفصول وعىل 

مدار السنة مام يعطي لبنان مروحة من األنشطة أكرب من تلك املوجودة يف البالد املجاورة. فإستغالل طبيعة األرض، 

املناخ والتنوع الثقايف والفني لدى اللبنانيني كانا من السامت األساسية لهذا النجاح.

سيدايت ساديت،

إن إمتالء وتشبع العاصمة بريوت ومحيطها بالفنادف الفخمة 4 أو 5 نجوم ال مينع من إن إمكانية اإلستثامر يف القطاع 

الفندقي مازال متاحا، وذلك عرب الفنادق الصغرية يف بريوت وكافة املناطق. إن »أماكن اإلقامة البديلة« أو بيوت الضيافة 

يف املناطق البعيدة مطلوب وعددها قليل جدا، ومن هنا تشجيع السياحة الداخلية والبيئية والتي أصبح الطلب عليها 

تربطها دروب مشاة  والتي  التاريخية  واملواقع  الطبيعية  املحميات  العريقة،  النائية  القرى  تنترش  لبنان  ففي  مرتفعا. 

منظمة ومنها ما هو صالح صيفا وشتاء.

يبقى لبنان محطة أساسية ومقصدا مهام عىل مستوى العامل العريب إلقامة املهرجانات الفنية واإلستعراضية ولتنظيم 

املدن  وبعض  بريوت  أما  العامليني...  واملثقفني  الفنانني  كبار  يجتذب  لبنان  فامزال  املهمة،  الدولية  الثقافية  األحداث 

اللبنانية أصبحوا يضاهون أكرب مدن العامل من ناحية الرتفيه والحياة الليلية.

مازالت بريوت تلعب دور »مستشفى العرب«، و بالتايل فإن السياحة اإلستشفائية ناشطة جدا أما جديدها فهو الجراحة 

التجميلية، و التي بفضلها أصبح لبنان مقصدا مهام يف هذا اإلطار.

أما يف ما يخص السينام، فطبيعة لبنان بجباله ووديانه، بسهوله وجزره، مبدنه وقراه، مبعامله الطبيعية والتاريخية، مبناخه 

وفصوله األربعة تنفرد يف عاملنا العريب لتقدم باقة متكاملة من مواقع التصوير تصلح ملختلف السيناريوهات. ويكتمل 

املشهد بتوافر اليد العاملة املتخصصة يف هذا املجال.

سيدايت ساديت،

كثرية هي املؤسسات اللبنانية يف القطاع العام او الخاص التي تدعم املبادرات اإلستثامرية وتساعد يف إنشاء املشاريع 

املتخصصة يف السياحة وتقديم الحوافز. إن فرص اإلستثامر يف القطاع السياحي يف لبنان عديدة ومتنوعة والحقيقة تقال: 

إنه الوقت األمثل للمبادرة وبدء الدراسات التمهيدية.

يف النهاية، أشكر متابعتكم وأمتنى لكم التوفيق يف أعامل املنتدى.


