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دخال العمالت الصع بة الى البلد، وكذلك خلق فرص نشرح اليوم البند الخامس من خطة اإلنقاذ التي كنا طرحناها وهو موضوع السياحة، وهو قطاع اساسي لتنشيط االقتصاد وا 

 .ماتانتاج اساسية في قطاع الضيافة والخد
 .طاع السياحي، وخصوصًا أّن الفارق بن سعر العملة الوطنية وسعر الدوالر يستقطب مزيدًا من السياحالتركيز على تنشيط الق في ظّل األزمة التي نعيشها، يبقى من الضروري

  
  

ة مع السائح لتصبح وغيرها من الخدمات السياحية، علينا بناء عالقة ثقواتوّجه اليوم الى اصحاب المؤسسات والخدمات السياحية من فنادق ومطاعم وتأجير سيارات وتاكسيات، 
ألّن اي سائح سيتّم استغالله سيمتنع عن المجيء مجّددًا، كما اّنه سينشر . واساس ذلك هو التعامل معه بشفافية من دون استغالل. قة مستدامة، بحي  يعود السائح مجدداً العال

 .ال نعرفه من السياح ياحية، وكل سائح نخسره نكون خسرنا مقابل ذلك عدداً دعاية سيئة عن لبنان وخدماته الس
  

 :ولعائلته ولمعارفه فليس المهم تحقيق ارباح من السائح مرة واحدة، األهم هو تقديم تجربة سياحية مميزة له بأسعار تنافسية، ليصبح لبنان مقصدًا دائمًا له
  
 .لة، ألّن ذلك ال ينتج منه إاّل األذى للجميعنتوقف عن انتقاد اي دو  لشعوب وانجنسيات، وبالتالي علينا ان نحترم جميع ااواًل، علينا استقطاب جميع الفئات وال -
 .ثانيًا، اعادة تفعيل مكتب وزارة السياحة في المطار الستقبال السياح وتقديم الخدمات لهم لكي ال يقعوا في فخ االستغالل -
عادة تفعيل الخط الساخن  اح والحرص على عدم وقوعمراقبين لمواكبة السيمؤلفة من الشرطة السياحية و  ثالثًا، تشكيل لجان سياحية - اي نوع من التعّديات واالستغالل وا 

 .للشكاوى السياحية
معايير احترافية وشفافة في التعامل مع السياح، ـ رابعًا، اقترح أن يؤسس مقدمو الخدمات السياحية ممن يهّمهم الحفاظ على السائح، رابطة او ناديًا، يضعون فيه شروطًا و 

د جميع اعضاء الرابطة االلتزام بها وخلق آلية مراقبة لألعضاء، فإذا خالفوا يخسرون عضويتهم، والعضوية ستكون مهّمة ألّنها تعطي ويتعهّ  CODE OF CONDUCTاي
 .ادرة من القطاع الخاصالنطالق بها بمبحكومية او تشكيل حكومة، بل يمكن ا، وهذه الخطوة ال تتطلب خططًا (» ISO«على غرارالـ)الصدقية للمنتسبين 

يقاف السلبية في اإلعالم وتخصيص فقرات مخّصصة لإلضاءة على المواقع -  .السياحية خامسًا، إطالق حملة اعالنية مكثفة للترويج للبنان كمقصد سياحي وا 
 .التخبرات غنية في كل المجاالخ، فلبنان يملك مقومات و .. الثقافية، الرياضية سادسًا، تنشيط كافة االنواع السياحية مثل السياحة -
بة حجز تذاكر مالئمة الى لبنان، سابعًا، معالجة جّدية لموضوع اسعار تذاكر السفر، واالهم تأمين رحالت دائمة الى لبنان، حي  اّنه في المواسم السياحية يصبح من الصعو  -

ة، والسماح لمزيد من شركات الطيران بالعمل، كما السماح للشركات سياسة االجواء المفتوح والحل في تطبيق. رها، مما يؤذي االستقطاب السياحيباإلضافة الى ارتفاع اسعا
 .جميع الجنسيات على مدار العام من اقامة رحالت الى لبنان، ما من شأنه ان يعزز حركة النقل واالنتقال من جميع الفئات االجتماعية ومن( Low Cost)ذات الكلفة المتدنية 

لشمال الشاطئ اللبناني وازالة التعّديات والمحافظة على النظافة ووقف االعتداءات على البيئة البحرية، ألّن الشاطئ اللبناني بامتداده من ا جّديًا على اعادة تأهيلثامنًا، العمل  -
 .ّسرنا كثيراً الى الجنوب، يشّكل ثروة مهمة، واالستهتار الحاصل اليوم يخ

ن كان واجه مصاعب، وما هي تجربة السائح لدى مغادر تاسعًا، الحرص على معرفة تفاصيل  - ته، إن من خالل استمارة او مقابلة في المطار، لتحديد سلبيات تجربته، وا 
 .اقتراحاته

طنا د، ال يجوز ان نترك تخبّ النمو االقتصادي، والقطاع السياحي قطاع مهم وواع أعرف اننا في ازمة، ولكن في اوقات األزمات يجب اعادة بناء القطاعات االنتاجية الستعادة
وأعيد التذكير، كما في كل مرة، قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة هو المفتاح لوطن واقتصاد شفاف . في مشكالتنا يدّمر الفرص المتعددة التي يؤّمنها هذا القطاع

 .ره سريعاً وفّعال، يجب العمل إلقرا
 
 
 
 
 
 

 


