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قطاع

السياحة الدينية...
االتكال
على المعجزات
رضا صوايا
"لبنان يا قطعة سما" ،ترتبط هذه
الكلمات فــي الــذاكــرة الشعبية عند
اللبنانيني بأغنية الــراحــل الكبير
وديع الصافي .قد تثير هذه األغنية
الحماسة الوطنية عند البعض ،قد
يتمادى البعض اآلخــر في تأويلها
ل ـح ــد ال ـت ـع ـصــب وال ـش ــوف ـي ـن ـي ــة ،قــد
تثير ضحك الكثيرين بالنظر الى
الــويــات التي عرفتها هــذه القطعة
مــن ال ـس ـمــاء ،لـكــن األك ـيــد أن عـنــوان
هذه األغنية يعكس حقيقة دينية ال
غبار عليها.
"ل ـ ـب ـ ـنـ ــان أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن وطـ ـ ـ ـ ــن ،ل ـب ـن ــان
رســالــة" .هكذا وصــف البابا الراحل
الـ ـق ــدي ــس ي ــوحـ ـن ــا ب ــول ــس ال ـث ــان ــي
لبنان .رســالــة ذكــرهــا الله فــي كتبه
ال ـس ـم ــاوي ــة ،ت ـح ــدث ع ـن ـهــا وزاره ـ ــا
األنبياء والرسل والصحابة ،رسالة
مستمرة ما زالت تنجب القديسني.
لبنان أكثر من وطن بالنسبة ألبناء
الديانات السماوية الثالث ولعموم
البشرية ،وطن صغير جغرافيًا لكن
حدوده الروحية تمتد الى السماء.
مــن هنا ،فالسياحة الدينية تشكل
مصدر ثروة مادية ومعنوية هائلة
للبنان ،يجب أن يـجــرى التخطيط
لها وتفعيلها بدل االتكال فقط على
املعجزات.

أرض القداسة
ورد اســم لبنان  70مــرة فــي الكتاب
امل ـ ـقـ ــدس ،واألرز  75مـ ـ ــرة ،وصـ ــور
 59مـ ــرة وصـ ـي ــدا  50مـ ـ ــرة .وه ـن ــاك
مــا يــزيــد عــن  30س ـفـرًا تـتـحــدث عن
لبنان أو تشير الى أمــور تتعلق به
مــن أصــل  66سـفـرًا .وورد ذكــر نحو
 35مدينة وقــريــة تقع جميعها في
وقتنا الحاضر ضمن حــدود لبنان
الحالية.
وم ـم ــا أوح ـ ــى ال ـل ــه الـ ــى م ــوس ــى في
الـ ـت ــوراة "ي ــا مــوســى ب ــن ع ـم ــران ،يا
صاحب جبل لبنان".
ويروى أن بعض األحاديث النبوية
تصف لبنان بــأنــه واح ــد مــن جبال
الـ ـجـ ـن ــة األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ،وأن ـ ـ ــه واح ـ ـ ــد مــن
الجبال الثمانية التي تحمل العرش
يــوم القيامة .وينقل عن ابــن عباس
قــولــه إن البيت الـحــرام بمكة أسس
على خمسة أحجار :حجر من حراء،
وحجر من طور سيناء ،وحجر من
لبنان ،وحجر نــت ثبير وحجر من
ّ
جودي.
وات ـف ـقــت روايـ ـ ــات اإلن ـج ـيــل عـلــى أن
ي ـســوع ك ــان ي ـعــرف ج ـي ـدًا ضــواحــي
ص ـ ــور وص ـ ـيـ ــدا .وق ـ ــد ألـ ـق ــى الـسـيــد
املـسـيــح عـلــى أرض لـبـنــان أكـثــر من
عظة.
وف ــي لـبـنــان بــاشــر املـسـيــح رســالـتــه
الـخــاصـيــة .وأول مـعـجــزة ق ــام بها
امل ـس ـي ــح ك ــان ــت ف ــي "ق ــان ــا ال ـج ـل ـيــل"
ق ــرب ص ــور ،حـيــث ح ــول امل ــاء خمرًا
فــي عــرس أنـسـبــائــه .ووفـقــا إلنجيل
ي ــوح ـن ــا ي ـم ـكــن الـ ـج ــزم أن اإليـ ـم ــان
امل ـس ـي ـح ــي بـ ـ ــدأ ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،حـيــث
يــرد فــي اإلنجيل "هــذه اآليــة األولــى
ص ـن ـع ـهــا ي ـس ــوع ف ــي ق ــان ــا الـجـلـيــل
وأظهر مجده فآمن به تالميذه".
ولـ ـبـ ـن ــان ،م ـن ـبــع ال ـق ــدي ـس ــن .فـعـلــى
الرغم من املآسي التي لطاملا شهدها
هــذا الوطن ،ومــع كل الظلمات التي

حــامــت وال ت ــزال ح ــول ــه ،ظـلــت روح
القداسة ونــور اإليمان يفوحان من
أرضـ ـ ــه ،م ــع ت ـك ــرم ال ـل ــه ع ـلــى شعبه
بعدد من القديسني كالقديس شربل
والقديسة رفقا والقديس نعمة الله
ال ـحــردي ـنــي ،وط ــوب ــاوي ــن يـسـيــرون
على درب القداسة كالطوباوي األب
ي ـع ـق ــوب ال ـ ـحـ ــداد ال ـك ـب ــوش ــي واألخ
اسطفان نعمة.

ورد اسم لبنان  70مرة في الكتاب المقدس

امكانات سياحية ضخمة
يشكل لبنان محجًا للمؤمنني أكانوا
يـ ـ ـه ـ ــودًا ،م ـس ـي ـح ـيــن أو م ـس ـل ـمــن،
وتشير األرقــام واملعلومات الــواردة
أع ــاه ال ــى أهـمـيــة لـبـنــان والــرمــزيــة
الدينية التي يتمتع بها هذا الوطن
الصغير عـنــد أب ـنــاء ه ــذه الــديــانــات
السماوية أو الرسولية.
ويـ ـب ــرز ع ـن ــد الـ ـط ــوائ ــف املـسـيـحـيــة
بشكل خاص مــزار سيدة لبنان في
حريصا ودير مار مارون في عنايا
– مزار القديس شربل .فأعداد الزوار
الضخمة التي تقصد هذين املقامني
أسـ ـط ــع دلـ ـي ــل ع ـل ــى أه ـم ـي ــة وح ـجــم
السياحة الدينية في لبنان.
فسيدة لبنان في حريصا تستقبل
سنويًا حوالى املليوني زائر بحسب
رئـ ـي ــس امل ـ ـ ــزار األب خ ـل ـيــل عـ ـل ــوان.
وعلى الرغم من اإلقبال الدائم على
املـ ــزار خ ــال جـمـيــع أي ــام الـسـنــة ،إال
أنــه يشهد إقباال كثيفًا خــال ثالثة
م ــواس ــم ه ــي ،م ــوس ــم ن ـي ـســان حتى
أواخ ــر أي ــار ال ــذي يتميز بمشاركة
ال ـل ـب ـنــان ـيــن م ــن م ـخ ـت ـلــف امل ـنــاطــق
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،مـ ــوسـ ــم آب – أيـ ـل ــول
الـ ـ ــذي ي ـش ـهــد ت ــدف ــق أع ـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة
مــن املـغـتــربــن اللبنانيني ،ومــوســم
األعـ ـي ــاد ك ـع ـيــدي ال ـف ـصــح وامل ـي ــاد.
وأش ـ ــار األب ع ـل ــوان ال ــى أن الـ ــزوار
ينتمون الى مختلف الطوائف ،والى
األعــداد الكبيرة من املسلمني الذين
يقصدون حريصا للصالة.
ومــن امللفت عــدد ال ــزوار اإليــرانـيــن
الــذيــن ي ـق ـصــدون املـ ــزار والـ ــذي كــان
يـقــدر بـحــوالــى ال ـ ــ 300000زائ ــر قبل
اندالع الحرب في سوريا ،التي نتج
عنها تراجع ملحوظ في أعدادهم.
ورغـ ــم ش ـه ــرة امل ـ ــزار ع ـلــى املـسـتــوى

ال ـعــاملــي إال أن إدارة امل ـ ــزار تعتمد
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ـ ًـل
االجتماعي للترويج للمزار مواكبة
للعصر والتقدم التكنولوجي.
أما دير مار مارون عنايا فيستقطب
سنويًا حوالى  4500000زائــر وفقًا
ّ
ومسجل عجائب
للقيم على الــديــر

تستقبل سيدة لبنان في حريصا
حوالى المليوني زائر سنويًا
ّ
ويستقطب دير مار مارون في عنايا
سنويًا نحو  4500000زائر
مـ ـ ــار ش ــرب ــل م ـن ــذ عـ ـ ــام  1981األب
لويس مطر.
ويشير مطر الى أن مار شربل ليس
بحاجة لــدعــايــة لكي يـجــذب ال ــزوار
من أرجــاء العالم كافة ،ولكن وعلى
الــرغــم مــن ذل ــك تـسـعــى إدارة الــديــر
لتعريف األجــانــب بالقديس شربل
مــن خــال ب ــروش ــورات تطبع بأكثر
مـ ــن  14لـ ـغ ــة ،وت ـل ـع ــب األب ــرشـ ـي ــات

يبرز عند الطوائف المسيحية بشكل خاص مزار سيدة لبنان في حريصا

امل ــارونـ ـي ــة امل ـن ـت ـش ــرة حـ ــول ال ـعــالــم
دورًا بــارزًا في هذا اإلطــار من خالل
تنظيمها لرحالت دينية الى لبنان.
وبـهــدف تــأمــن السكن والــراحــة ملن
ي ــرغ ــب ب ــاالخـ ـت ــاء وال ـ ـصـ ــاة ق ــرب
الـ ـض ــري ــح يـ ـق ــوم ف ــي س ــاح ــة ال ــدي ــر
لجهة الـشـمــال نــزل "واح ــة القديس
شــربــل" ،حـيــث ت ـتــراوح كلفة قضاء
ليلة في النزل مع فطور بني 25000
ل ـيــرة لـبـنــانـيــة لـلـبـنــانـيــن وال ـشــرق
أوسطيني و 40دوالرًا لألجانب.
مــن ناحية أخ ــرى ولــأســف ،ال تلق
ق ــان ــا االه ـت ـم ــام الـ ـ ـ ــوزاري والــدي ـنــي
والشعبي الـكــافــي ال ــذي يـتــاءم مع
بعدها الديني ورمزيتها التاريخية.
وإذا كان لالحتالل االسرائيلي أثره
الـسـلـبــي عـلـيـهــا وع ـلــى كــل املـنــاطــق
الـتــي كــانــت خــاضـعــة لــاحـتــال ،إال
أن ه ــذا الـتـجــاهــل ال ـثــاثــي األب ـعــاد
لقانا في يومنا الحاضر ال مبرر له،
ال بل يعتبر خطيئة ترتكب بحقها
وبحق السياحة الدينية.

دور وزارة السياحة
ت ــول ــي وزارة ال ـس ـي ــاح ــة اه ـت ـمــامــا
متزايدًا للسياحة الدينية وتسعى
لتشجيعها رغم ضعف اإلمكانيات.
فــاملــوقــع الــرسـمــي لـ ــوزارة السياحة
ي ـت ـض ـم ــن خـ ــانـ ــة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "أنـ ـ ـ ــواع
الـ ـسـ ـي ــاح ــة" ،ت ـت ـض ـمــن إضـ ــافـ ــة ال ــى
الـ ـسـ ـي ــاح ــة الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة وال ـط ـب ـي ـع ــة
وامل ـ ـ ـغـ ـ ــامـ ـ ــرة ،ال ـ ـسـ ـي ــاح ــة ال ــدي ـن ـي ــة
وتشتمل على أب ــرز مــواقــع العبادة
املسيحية واإلســامـيــة فــي مختلف
املـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة مـ ــع ن ـبــذة
تاريخية عن كل موقع.
وت ـس ـع ــى ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـح ـســب ال ــوزي ــر
م ـ ـي ـ ـشـ ــال فـ ـ ــرعـ ـ ــون إلع ـ ـ ـ ـ ــادة إطـ ـ ــاق
م ـش ــروع تـنـمـيــة الـسـيــاحــة الــديـنـيــة

وال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ل ـب ـنــان والـ ـ ــذي أتــى
بـهـبــة مــن الـحـكــومــة اإليـطــالـيــة عــام
 2013وال ــذي علق فــي عهد حكومة
الرئيس نجيب ميقاتي.
ومن خالل مشروع السياحة الريفية
تـعـمــل ال ـ ـ ــوزارة ع ـلــى وض ــع املـعــالــم
الدينية لكل املناطق اللبنانية.
وش ـ ـ ــدد فـ ــرعـ ــون ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدور امل ـهــم
وال ـف ـع ــال الـ ــذي ت ـقــوم ب ــه املـنـظـمــات
غير الحكومية ،والبلديات في هذا
اإلطار.
ويــذهــب ج ــزء مــن مـيــزانـيــة الـ ــوزارة
لـ ـت ــرمـ ـي ــم م ـ ــواق ـ ــع ديـ ـنـ ـي ــة م ـع ـي ـن ــة،
وتسليط الضوء على بعض املعالم
الــدي ـن ـيــة ،ومـ ـش ــروع وادي قـنــوبــن
الــذي يعتبر من أبــرز املشاريع لدى
الوزارة.

القطاع الخاص
يبدو أن عيد الفصح هــذا الـعــام لن
تـكــون لــه انـعـكــاســات إيجابية على
القطاع الفندقي في لبنان حيث أن
الحجوزات حتى اآلن شبه معدومة
مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـس ـن ــة امل ــاضـ ـي ــة ،حـيــث
تتوقع نقابة أصـحــاب الـفـنــادق في
لـبـنــان فــي أسـعــد ال ـح ــاالت أن تبلغ
نسبة الحجوزات خالل هذه الفترة
ال ـ ـ ــ %40ف ــي حــدهــا األق ـص ــى مـقــابــل
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ويشكل العراقيون العدد األكبر من
ن ــزالء الـفـنــادق حــالـيــا ،ولكنهم هنا
"للسياحة الطبية" وليس للسياحة
الدينية أو الترفيهية ،باإلضافة الى
رواد املؤتمرات والندوات.
وحتى وضع هذا املوسم ضمن إطار
ال ـ ـ  ،Low seasonوال ـ ــذي تنخفض
خــالــه األس ـعــار بـحــوالــى ال ـ ــ ،%40ال
يؤثر في حركة الفنادق.
من جهتها ،فــإن وكــاالت السفر هي
الـغــائــب األك ـبــر عــن قـطــاع السياحة
الــديـنـيــة ،حـيــث لــم ُي ـبـ ِـد الـعــديــد من
ال ــوك ــاالت أهـمـيــة لـقـطــاع الـسـيــاحــة
ال ــديـ ـنـ ـي ــة ،أو رغـ ـب ــة فـ ــي تـخـفـيــض
أس ـ ـع ـ ــاره ـ ــا وكـ ــأن ـ ـهـ ــا غـ ـي ــر م ـع ـن ـيــة
بـ ــاملـ ــوضـ ــوع ،مـ ــا ي ـت ـن ــاق ــض مـ ــع مــا
أطـلـعـنــا عليه نقيب مـكــاتــب السفر
وال ـس ـيــاحــة ف ــي ل ـب ـنــان ج ــان عـبــود
ع ــن أن األسـ ـع ــار ت ـش ـهــد انـخـفــاضــا
ب ـح ــوال ــى  12الـ ــى  %15خـ ــال ه ــذا
املوسم.
وعلى عكس الــوكــاالت ،فــإن النقيب
متابع ومتحمس لقطاع السياحة
الدينية ،وتحدث عن السعي لخلق
عــروضــات بــالـتـعــاون مــع البلديات
والـ ـ ـ ـ ـ  MEAلـ ـلـ ـت ــروي ــج وت ـش ـج ـيــع
السياحة الدينية.
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــواق ــع امل ـت ــأرج ــح بني
اآلمـ ـ ــال واالمـ ـك ــانـ ـي ــات ،وال ـح ـمــاســة
والتجاهل ،تبقى عجائب القديسني
هــي االستراتيجية األمـثــل واألفعل
لتطوير وتشجيع السياحة الدينية
في لبنان.

