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  آلمة رئيس جامعة سّيدة اللويزة األب وليد موسى

  تقاطع المصالح بين القطاعين العام والخاص "مؤتمر في 

  "في مجاالت الصناعة السياحية في لبنان

  

  أيها األصدقاء

  ذه الجامعة، أو تضاربها، نجتمع نحن، في ه في السياسة في زمن تقاطع المصالح

هم، نترك السياسة ألهل السياسة، مع األمل أن نلتقي مع.  للحديث عن تقاطع المصالح في السياحة

  هل آثير علينا هذا الحلم؟  ...في خدمة لبنان، ال في تخريبه

  

  أيها األصدقاء

  لبنان األثرية، في جمال لبنان في السياحة، في أعداد السيّاح، في قيمة آثيرون يتحّدثون 

صفات، صفات، .  المناخ والجغرافيا، في أن السياحة هي نفط لبنان وثروتهالطبيعي، في تنّوع 

ننسبها الى لبنان، وهي بالفعل، بعض خصائصه وميزاته، ولكن تبقى الميزة األساسية، التي 

ذي هذه الميزة هي االنسان، انه الرأسمال األساسي ال.  لوالها، لما آان لبنان، وال آانت السياحة

  .يمكنه أن يرتفع بلبنان الى المستوى الحضاري الجمالي الذي نطمح اليه

  سّيدة اللويزة، سّباقة في تدريس انطالقًا من هذا المفهوم، آانت جامعتنا، جامعة

سنة، وبذلك آانت أّول جامعة يرّخص لها  15السياحة والعلوم الفندقية، منذ اآثر من :  اختصاص

العاملين في هذا القسم، أشكر ولذلك يج طّالب مؤّهلين وآفوئين، وتخربتدريس هذه المناهج، 

جهوده، ورئيس القسم الدآتور  ّية الدآتور ايلي يشوعي الذي أحّييال سّيما عميد الكلأدعوهم، و

بهدف تخريج وتحديثها، اذا لزم األمر،  ،غّسان بيروتي الذي أقّدر آفاءته، الى تعديل المناهج

فّني جمالي انساني عملي، يحّققون الرسالة الوطنية المطلوبة فأآثر، بحّس طّالب يتمّتعون، أآثر 

  :  ثالث ميزات نطمح أن نرّسخها في شخصّية طّالبنا.  منهم

  محّبة الوطن، آل الوطن، وال تعّصب أو تحّيز،  -

 ، وامتالك المعلومات ملة، التي تقوم على تعّدد اللغاتالثقافة الشا -
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  .والتعاطي مع اآلخريندب الحياة فرح االستقبال وأ -

لقد صّنفت   .ذلك نخدم الصناعة السياحية، بما يؤّمن للبنان، المستقبل الزاهر الذي يستحّقهب

، 2009األميرآية، بيروت على أّنها الوجهة السياحية األولى في سنة " نيويورك تايمز"صحيفة 

ولهذا ونظرًا الى عدد .  الشرق األوسطها على أنها باريس رة أّن في استطاعتها استعادة لقبمعتب

، فإّننا نتوّقع مع )ألف تقريبًا دون السوريين 100(السّياح الذين دخلوا لبنان في الشهر الماضي 

  .2009وزارة السياحة قدوم مليوني سائح من اليوم حتى نهاية السنة 

 حن هنا، لنؤّآد أّننا،هذا ما يدفعنا أآثر فأآثر الى ايالء السياحة االهتمام الجّدي، ولهذا ن

، آجامعة، بمنأى عن هذه الصراعات السياسية المتخّلفة، لذلك، نلتقي ى االنتخابات، نحنوفي حّم

وماذا :  العلم والمعرفة، ونتابع مسيرة اإلنماء والتقّدم، وال نقف على رصيف االنتظارعلى 

  سيجري، ومن يربح ومن يخسر؟

  .ن أجلهتعالوا نعمل م لبنان أهّم من الجميع،

  فشكرًا لكم، وتحّية تقدير لمعالي الوزير األستاذ ايلي ماروني، على رعايته هذا اللقاء، 

، وأملنا "Grey Worldwide"وأعّد له بالتعاون مع شرآة  وآل المحّبة لمن نّظم هذا المؤتمر

  .آبير أن يخرج هذا اللقاء بتوصيات تخدم القطاعين العام والخاص، في السياحة اللبنانية

  .وأهـــًال وســـهًال بكـــم

  .عشـــتم وعـــاش لبنـــان


