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تقرير

ارتفاع عدد السياح بنسبة  %13.2في 2017
شهد قطاع السياحة تحسنًا ملحوظًا
فــي ع ــام  ،2017إذ سـ ّـجــل أعـلــى نسبة
سـ ّـيــاح وافــديــن مـنــذ  7س ـنــوات ،وبلغ
عــددهــم حـتــى تـمـ ّـوز  2017نـحــو 1.29
مـلـيــون زائ ــر ،مـحــقـقــا ارت ـفــاعــا بنسبة
 %13.2عــن الـعــام الـســابــق ،ومنعكسًا
بالتالي زي ــادة فــي اإلنـفــاق السياحي
بنسبة  ،%6بحسب مــا يشير تقرير
صـ ــادر ع ــن ق ـســم ال ـب ـحــوث ف ــي «ب ـلــوم
ب ـن ــك» حـ ــول «االنـ ـتـ ـع ــاش ف ــي ال ـق ـطــاع
السياحي في لبنان».
ورغــم أن هــذا االنـتـعــاش لــم يصل إلى
امل ـس ـتــويــات ال ـتــي شـهــدهــا ع ــام 2010
ال ــذي سـ ّـجــل دخ ــول نـحــو  1.5مليون
ّ
زائر إلى لبنان ،إل أنه املستوى األعلى
ّ
السورية ،وما تبعها
منذ بدء الحرب
من فرض قيود على شركات الطيران
وحـظــر دول الـتـعــاون الخليجي على
رعــايــاهــا الـسـفــر إل ــى لـبـنــان .فبحسب
األرق ــام الـصــادرة عن وزارة السياحة،
انـخـفــض ع ــدد الـسـ ّـيــاح فــي  2011إلــى
ً
 1.1مليون زائــر ،وصــوال إلى  891ألفًا
ّ
ّ
فــي  .2013فيما ُسـ ّـجــل التحسن األول
ّ
السياح
في عام  2014مع ارتفاع عدد
بنسبة  %0.68ودخــول نحو  897ألفًا
ب ـح ـلــول ش ـهــر آب ،ف ــي ح ــن انـخـفــض
اإلنـ ـف ــاق ال ـس ـيــاحــي بـنـسـبــة ّ .%6أم ــا
االنـ ـتـ ـع ــاش األكـ ـث ــر وض ــوح ــا فـسـ ّـجــل
في  2015الــذي شهد ارتفاعًا في عدد
ً
الـ ـس ـ ّـي ــاح ب ـن ـس ـبــة  ،%16.57م ـسـ ّـجــا
دخــول نحو مليون زائ ــر ،ومصحوبًا
بــزيــادة فــي اإلنـفــاق السياحي بنسبة
 ،%7وارت ـف ــع ع ــدد ال ـس ـيــاح ف ــي 2016

ً
ب ـن ـس ـبــة  ،%8.8م ـس ـج ــا دخـ ـ ــول 1.1
مـ ـلـ ـي ــون زائـ ـ ـ ـ ــر ،م ـ ــع ت ـ ــراج ـ ــع اإلن ـ ـفـ ــاق
السياحي بنسبة .%14

توزّع الس ّياح
ّ

استحوذ ّ
السياح الوافدون من أوروبا
ّ
الحصة األكـبــر مــن إجمالي عدد
على
ّ
السياح الوافدين إلى لبنان في ،2017
ً
مسجال نسبة  %33.92أي مــا يعادل
نحو  436.6ألــف زائ ــر ،وهــو املستوى
ّ
السياح
األعلى منذ  8سنوات .يليهم
العرب بنسبة ّ ،%30.47
ثم األميركيون
ّ
فالسياح من أفريقيا
بنسبة ،%18.47
بنسبة  ،%5.74ومــن ثــم مــن أوسيانا
بنسبة .%4.22
ّ
السياح األوروب ـيــون زيــارة
يستهدف
ّ
ّ
املتاحف واملواقع التاريخية واألثرية،
ّ
وي ـشــكــل الـفــرنـسـيــون ال ـحـ ّـصــة األكـبــر
ب ـن ـس ـبــة ( %9.22م ـ ــا ي ـ ـعـ ــادل 118.7
أل ـ ــف زائـ ـ ـ ــر) ب ــارتـ ـف ــاع ب ـل ــغ  %17عــن
السنة املــاضـيــة ،يليهم األمل ــان بنسبة
 71( %5.52ألف زائر) بارتفاع بنسبة
 %15.28عـ ــن الـ ـسـ ـن ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ثــم
الـبــريـطــانـيــون بـنـسـبــة 48.5( %5.52
أل ــف زائ ــر) بــارتـفــاع بـلــغ  %13.66عن
ّ
السياح
السنة املــاضـيــة .كــذلــك سـ ّـجــل
الـ ـس ــوي ــدي ــون نـ ـمـ ـوًا س ـن ــوي ــا بـنـسـبــة
( %14.91نحو  28.8ألف زائر) ،وكذلك
اإليطاليون بنسبة  22.4( %13.55ألف
زائ ــر) ،واألت ــراك بنسبة 19.4( %23.5
ألف زائر).
ووصـ ـ ـ ــل عـ ـ ــدد ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــاح ال ـ ـعـ ــرب إل ــى
امل ـس ـتــوى األع ـلــى مـنــذ سـبــع س ـنــوات،

ّ
وسجلت
ببلوغهم نـحــو  392.2أل ـفــا.
الـ ـ ــزيـ ـ ــادات الـ ـسـ ـن ـ ّ
ـوي ــة األك ـ ـبـ ــر بـيـنـهــم
مل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــي دول مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ّ
الخليحي (بــاسـتـثـنــاء اإلم ـ ــارات) ،إل
أن ه ــذا ال ـت ـعــافــي الـطـفـيــف ف ــي أع ــداد
ّ
السياح العرب لم يصل إلــى املستوى
ّ
املسجل في  ،2010إذ ال يزال املصريون
والـ ـع ــراقـ ـي ــون الـ ـ ـف ـ ــارون م ــن األزم ـ ــات
ّ
ّ
ّ
الحصة
األمنية فــي بــادهــم يشكلون
األكبر من املنفقني السياحيني العرب
ًّ
وي ـ ـت ـ ـجـ ــاوزون ك ـ ـ ــا مـ ــن ال ـس ـع ــودي ــن
والـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــن .وف ـ ــي ت ـف ـص ـي ــل ل ـه ــذه
الــزيــادات ،ارتـفــع عــدد السعوديني من
 23.7ألف زائر العام املاضي إلى 47.7
ألف زائــر في  ،2017مقارنة مع 132.9
ألــف زائ ــر فــي  ،2010فيما ارتـفــع عدد
ال ـكــوي ـت ـيــن م ــن  15.5أل ـف ــا ف ــي 2016
إلــى  31.4ألـفــا زائ ــر فــي  ،2017مقارنة
مــع  75.3ألــف زائ ــر فــي  .2010وارتـفــع
ّ
السياح األردنيني بنسبة %8.71
عدد
ووص ــل عــدد الــوافــديــن إلــى  62.8ألف
زائ ـ ـ ــر ،م ـق ــارن ــة م ــع  188.5أل ـ ــف زائ ــر
ف ــي  ،2010فـيـمــا وص ــل ع ــدد الـسـ ّـيــاح
الـعــراقـيــن إلــى  588ألـفــا بــارتـفــاع بلغ
 %4.87عن السنة السابقة ،مقارنة مع
 82.6ألف زائر في .2010
ّأم ـ ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ــواف ـ ــدي ـ ــن مــن
األم ـيــرك ـيــن ،وأغـلـبـهــم م ــن املـغـتــربــن
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،ف ـقــد
اسـ ـتـ ـح ــوذ األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــون ع ـل ــى نـسـبــة
 ،%10.09أي ما يعادل  129.8ألف زائر،
مسجلني نموًا سنويًا بنسبة ،%16.6
ي ـل ـي ـهــم الـ ـ ــوافـ ـ ــدون مـ ــن كـ ـن ــدا بـنـسـبــة

 %6.40وهو ما يعادل  82.3ألف زائر
مسجلني نموًا بنسة .%14.7

اإلنفاق السياحي

س ّجل القطاع السياحي زيادة في اإلنفاق
بنسبة ( %6مروان طحطح)

استحوذ األوروبيون
الحصة األكبر
على ّ
من إجمالي عدد الس ّياح

ارت ـف ــاع اإلن ـف ــاق الـسـيــاحــي ف ــي 2017
بـنـسـبــة  %6ي ـعــود إل ــى ارت ـف ــاع أع ــداد
ّ
السياح الخليجيني ،من دون أن يصل
ّ
إلى املستويات األعلى املسجلة سابقًا.
ف ـف ــي  2009اسـ ـتـ ـح ــوذ ال ـخ ـل ـي ـج ـيــون
ع ـلــى  %51.04م ــن إج ـم ــال ــي اإلن ـف ــاق
السياحي ،فيما ّ
سجلوا  %36.36في
.2016
وبحسب األرقام الصادرة عن «غلوبال
بلو» ،استحوذ السعوديون على نسبة
 %15من اإلنفاق السياحي في النصف
ّ
األول من هذا العام ،يليهم اإلماراتيون
بنسبة  ،%12والكويتيون بنسبة .%7
واسـتـحــوذ الـسـ ّـيــاح األوروب ـي ــون على
 %5م ــن إج ـمــالــي اإلن ـف ــاق الـسـيــاحــي،
يليهم األميركيون بنسبة .%4
ّ
التطور على إجمالي
كما انعكس هذا
عــدد الــوافــديــن إلــى لبنان الــذي ارتفع
خالل العام بنسبة  %9.18ليصل إلى
 2.83مـلـيــون م ـســافــر ،م ـت ـجــاوزًا عــدد
املغادرين بنسبة  ،%4.43وكذلك على
القطاع الفندقي ،حيث حظيت بيروت
بالنسبة األكبر من اإلشغال الفندقي،
مـقــارنــة مــع املـنــاطــق األخـ ــرى .ويشير
مـســح «إرن ـس ــت أن ــد ي ــون ــغ» لــإشـغــال
الفندقي إلى ارتفاع ّ
املعدل في بيروت
من  %57في تموز  2016إلى  %64في
تموز  ،2017مقارنة مع  %74في .2010
(األخبار)

Monochrome

(مروان بو حيدر)

بين السماء واألرض

ّ
ّ
ّ
ّ
كلهمْ ،
يلهون ،يغرقون في
ترتفع فيك عربة حديدية مغلقة ،مترًا مترًا ،حتى تعلقك في السماء ،بعيدًا عن صراخ األطفال وهول األمهات ،ونداء بائع «العرانيس» .كأنك مالك يتدلى من عند الخالق .ترى الناس
التفاصيل ،يشترون السعادة من قاطع التذاكر ،قبل أن تنتهي صالحية تذكرتك وتعود بعربتك إلى أرض الواقع.
تغريد الزناتي

