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تحقيق
تكثر الروايات عن املقاطعة الخليجية للبنان .هي مقاطعة غير معلنة ولم تصل إلى
مستوى دبلوماسي وسياسي وتجاري ّ ،بل تقتصر على األفراد والزيارات .هكذا هي العالقات
بني لبنان ودول الخليج عمومًا ،متوترة «إلى ّ
حد ما» ،أما السبب الرئيسي وخلفياته فهو
الوضع في سوريا

الخليج مغلق أمام اللبنانيين
«فيز» زيارة :حرارة األحداث أقوى
ال ّزوار وال َ
محمد وهبة
ّ
ّ
البيروتيني
املصرفيني
ي��روي أح��د
أن ق��ري�ب��ًا ل��ه ح ��اول ال �ح �ص��ول على
تأشيرة زيارة من سفارة دولة قطر
ف ��ي ل �ب �ن��ان .اط �ل��ع ع �ل��ى امل �س �ت �ن��دات
ال�لازم��ة لتقديم «ف�ي��زا» زي��ارة لقطر
ع �ب��ر امل ��وق ��ع اإلل �ك �ت��رون��ي ل�ل�س�ف��ارة
ف� ��ي ل� �ب� �ن ��ان ،وج� � ّ�ه� ��ز أوراق� � � � ��ه ،وم ��ن
ض�م��ن األوراق امل�ط�ل��وب��ة ح�ج��ز مل� ّ�دة
اإلقامة في أحد الفنادق في الدوحة.
املفاجأة كانت عندما اتصل الرجل
ّ
ّ
ب��أح��د ال�ف�ن��ادق ،ليتبلغ م��ن موظف
ال �ح �ج��ز ب ��أن ��ه ال ي �م �ك��ن إع� �ط ��اء أي
لبناني حجزًا في الفندق ً
بناء على
توصية الجهات الرسمية املختصة
في قطر.

ووفق رواية أخرى وردت على لسان
مسؤول في إدارة رسمية (بيروتي
ّ
أي� � �ض � ��ًا) ،ف� � ��إن م� �ع� �ل ��وم ��ات م� ��ؤك� ��دة
ت� ��واف� ��رت ل ��دي ��ه ع ��ن أن ال �س �ع��ودي��ة
تمتنع ع��ن إع �ط��اء ت��أش�ي��رات زي��ارة
للبنانيني ،باستثناء «ف�ي��ز» الحج
عليها أيضًا
ال�ت��ي ج��رى التضييق ُ
إل � � ��ى درج � � � ��ة ك � �ب � �ي� ��رة ،وأخ � �ض � �ع ��ت
للتدقيق األمني.
وم� ��ن ال � ��رواي � ��ات ال� �ت ��ي وردت ع�ل��ى
ل �س��ان م��دي��ر ف��ي أح��د امل �ص��ارف ،أن
صديقًا ل��ه ك��ان ف��ي إم ��ارة أب��و ظبي
وخ ��رج منها ع�ل��ى أس ��اس أن يعود
الحقًا بعد إنهاء أعماله في لبنان،
ليستكمل أعماله في تلك اإلمارة ،إال
أن السفارة ترفض منحه الـ«فيزا»
منذ أشهر.

ّ
تصب ف��ي اتجاه
ك��ل ه��ذه ال��رواي��ات
واحد هو املقاطعة غير املعلنة ّ،رغم
أن املسؤولني الرسميني يتجنبون
ال�ح��دي��ث ع��ن ه��ذا األم��ر علنًا ،إال أن
ع��ددًا من رؤس��اء جمعيات أصحاب
ال� �ع� �م ��ل ي� �ت� �ه ��ام� �س ��ون ع � ��ن «ق� � � ��رار»
خ �ل �ي �ج��ي ب �م �ق��اط �ع��ة ل� �ب� �ن ��ان؛ ي�ن�ق��ل
أحدهم عن إدارة رسمية في لبنان
أن ال� �س� �ف ��ارة ال� �س� �ع ��ودي ��ة رف �ض��ت،
أخ �ي �رًا 29 ،طلبًا ل�ـ«ف�ي��ز زي ��ارة» إلى
اململكة العربية السعودية ،من أصل
 30طلبًا ّ
مقدمة في ُالفترة نفسها.
هذه املقاطعة غير املعلنة تأتي على
مستويات:
ــ املستوى األول تعميم سفارات دول
الخليج على رع��اي��اه��ا ب�ع��دم زي��ارة
لبنان ،وال سيما في مطلع الصيف

71.5

التحذيرات األميركية

في املئة

ينقل عدد من زوار السفير السعودي في
لبنان ،علي عوض العسيري (الصورة) ،أنه
كان يمكن التراجع عن قرار املنع الذي
أصدرته السفارة إثر أحداث الشمال في
مطلع صيف  ،2012إال أن ما جرى الحقًا
من تحذيرات للسفارة األميركية فاقم
املخاوف السعودية من ارتفاع وتيرة
العنف في لبنان.
لكن هذا األمر كانت له ترجمة عملية
عندما ّ
تفجرت أعمال الخطف والخطف
املضاد ،إلى أن أصبح الخطف مقابل
فدية تجارة رائجة خالل األسابيع
املاضية.

هي نسبة انخفاض السياح
السعوديني إلى لبنان خالل
األشهر السبعة األولى
من السنة الجارية ،وفق
إحصاءات وزارة السياحة.
فقد بلغ عدد السياح
السعوديني في نهاية تموز
 2011نحو  18992سعوديًا،
إال أنه تراجع إلى  5397زائرًا
في نهاية تموز .2012

امل �ق �ب��ل ع �ن��دم��ا اح �ت ��دم ��ت األح � ��داث
األمنية في شمال لبنان ،علمًا بأنه
ف��ي ظ��روف مشابهة ل��م تصدر هذه
ال��دول ق��رارات علنية من ه��ذا النوع
أبدًا.
ـ� �ـ امل� �س� �ت ��وى ال� �ث ��ان ��ي م �ت �ص��ل ب �ع��دم
إعطاء سمات زيارة للبنانيني.
ـ� �ـ امل �س �ت��وى ّال �ث��ال��ث ه ��و ع� �ب ��ارة عن
ت��رح�ي��ل م�ق��ن��ع ت�م��ارس��ه ه��ذه ال��دول
ت� �ج ��اه ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ال �ع��ام �ل�ي�ن ع�ل��ى
أراضيها.
ــ املستوى الرابع يتعلق بعدم تجديد
اإلق ��ام ��ات امل�م�ن��وح��ة للبنانيني في
تلك الدول ،وخصوصًا صغار رجال
ّ
والتجار.
األعمال
إذًا ،ه� �ن ��اك أرب � �ع ��ة م �س �ت��وي��ات م��ن
امل �ق��اط �ع��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة غ �ي��ر امل�ع�ل�ن��ة
ت� �ج ��اه ل� �ب� �ن ��ان ،ل� �ك ��ن أح � ��د ال� � � ��وزراء
املتابعني ال يستغرب هذه الظاهرة
ال�ت��ي ت��أت��ي «ع�ل��ى خلفية األوض ��اع
ال�س��وري��ة .فما يحصل ل��م ي�ب��دأ عام
 ،2012إال أن��ه أصبح أكثر وضوحًا
مطلع هذا الصيف مع ارتفاع وتيرة
األحداث في سوريا ولبنان».

قطاعات

نقل بحري

مرفأ ترانزيت من الناقورة إلى البياضة
ن��اق �ش��ت ل�ج�ن��ة األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وال �ن �ق��ل ب��رئ��اس��ة
ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ق �ب��ان��ي ت �ط��وي��ر امل ��راف ��ئ ال�ب�ح��ري��ة،
وطالبت بهيئة عامة للنقل البحري .ولفت قباني
ال ��ى أن ال �ل �ج �ن��ة أوص� ��ت ع ��ام  2004ث ��م ع ��ام 2007
بإنشاء هيئة عامة للنقل البحري ،وحتى اآلن لم تر
هذه الهيئة النور .فإذا أنشئت هذه الهيئة تستطيع
أن تفعل أمرين:
ً
أوال :أن ّ
تعد سياسة استراتيجية للنقل البحري،
ودراسة للثروة السمكية ،وتستطيع أيضًا أن ّ
تعد
مشاريع لتلزيم بعض املرافئ عن طريق الـ .botفإذا
كانت ال��دول��ة اللبنانية في ح��ال الطفر أو اإلف�لاس
وليس لديها املال لإلنفاق ،يمكن القطاع الخاص أن
يتولى عملية اإلنفاق واالستثمار ،ومن ثم يعيدها
إلى الدولة على طريقة الـ.BOT
ثانيًا :تطوير بعض املرافئ وتحسينها ،بدءًا بمرفأ
الناقورة الذي أنشئ في زمن االحتالل اإلسرائيلي،
وال � ��ذي ي �م �ك��ن ت �ط��وي��ره ،م ��ع دراس � ��ة إن� �ش ��اء سكك
حديد أيضًا لكل هذا املرفأ الى نقطة املصنع مرورًا
ب��ال�ب�ق��اع وري � ��اق ،ب��اإلض��اف��ة ال ��ى دراس� ��ة م��وض��وع

ّ
هل تفكر دول الخليج باملقاطعة التجارية؟ (أرشيف ــ هيثم املوسوي )

إع��ادة تشغيل خط السكك الحديدية في شكل عام
وال �ت��ي ت ��ؤدي إل��ى إن �ش��اء م��ا ي�ع��رف ب�خ��ط الحجاز
الذي يصل لبنان بالخارج.
وق � ��د أع� �ل ��ن ال �ن ��ائ ��ب ن� � ��واف امل� ��وس� ��وي أن � ��ه ح�ص��ل
ع�ل��ى م��واف�ق��ة لجنة األش �غ��ال ال�ع��ام��ة وال�ن�ق��ل على
إق��ام��ة م��رف��أ ت��ران��زي��ت م��ن ال �ن��اق��ورة ال��ى البياضة
م � ��رورًا ب��امل �ص �ن��ع .وق� ��ال ف��ي ت �ص��ري��ح ف��ي مجلس
ال �ن ��واب «ح�ص�ل�ن��ا ال �ي��وم ع�ل��ى ت��أي�ي��د ال ��زم�ل�اء في
لجنة األش �غ��ال وال�ط��اق��ة على اق �ت��راح حملناه في
املحافل املختلفة ،وال سيما في اجتماعات لجان
املجلس النيابي ،ويتعلق بالدعوة إلى إقامة مرفأ
للترانزيت في منطقة الناقورة _ البياضة» .وأشار
إل��ى أن ذل��ك ي ��ؤدي إل��ى تغيير وج�ه��ة ال�ش��اح�ن��ات
من املرفأ م��رورًا بالطريق املمتد من الناقورة إلى
املصنع .ولفت إلى أن هذا األمر من شأنه أن يؤدي
إلى تنمية املناطق الحدودية في منطقة الناقورة
ً
وج� ��واره� ��ا ،وص� � ��وال إل� ��ى م��رج �ع �ي��ون وح��اص�ب�ي��ا
وراشيا وقرى البقاع الغربي.
(األخبار)

ّ
بليون مسن بعد  10سنوات
ّ
ملناسبة اليوم الدولي لكبار السن ،أصدر صندوق
األم��م ّ املتحدة للسكان وال��راب�ط��ة الدولية ملساعدة
امل� �س ��ن�ي�ن ت� �ق ��ري� �رًا ج ��دي � �دًا ب� �ع� �ن ��وان «ال �ش �ي �خ��وخ��ة
ف��ي ال �ق��رن ال �ح��ادي وال �ع �ش��ري��ن :ف��رص��ة ل�لاح�ت�ف��ال
وم��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي» .وب�ّي�نّ التقرير أن ك�ب��ار السن
ف��ي ال �ع��ال��م ي �ت��زاي��د ع��دده��م ب �م �ع��دل أس� ��رع م��ن أي
فئة عمرية أخ��رى .ويشدد التقرير على أن االتجاه
امل �ت �ع �ل��ق ب��امل�ج�ت�م�ع��ات امل �ع � ِّ�م ��رة ،وإن ك ��ان م��دع��اة
للترحيب ،يطرح أيضًا تحديات هائلة ألنه يستلزم
األخ��ذ بطرق جديدة تمامًا إزاء الرعاية الصحية،
وال�ت�ق��اع��د ،وال�ت��رت�ي�ب��ات املعيشية ،وال�ع�لاق��ات بني
األج �ي��ال .ففي ع��ام  ،2000وألول م��رة ف��ي ال�ت��اري��خ،
ك��ان ع��دد ال�ن��اس ال��ذي��ن ي��زي��د عمرهم على الستني
س�ن��ة أك �ث��ر م��ن ع ��دد األط �ف ��ال دون س��ن ال�خ��ام�س��ة.
وبحلول ع��ام  ،2050سيكون جيل كبار السن أكثر
عددًا من السكان دون سن الخامسة عشرة .وخالل
عشر سنوات فقط ،سيتجاوز عدد كبار السن رقم
ال �ب �ل �ي��ون ،ب��زي��ادة ت�ن��اه��ز  200م�ل�ي��ون ن�س�م��ة على
م��دى العقد .وال �ي��وم ،وم��ن ب�ين ك��ل ث�لاث��ة أشخاص

لهذا السبب ،يعتقد رؤساء الهيئات
االق�ت�ص��ادي��ة أن ه��ذه امل�ق��اط�ع��ة هي
عبارة عن ّ
تحول مقلق في العالقات
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ،ن �ظ �رًا إل��ى
كونه أول قرار من نوعه تجاه لبنان
مبني على خلفية األزم ��ة السورية
امل �ت ��ذب ��ذب ��ة وامل� �ت ��واص� �ل ��ة «ع� �ل ��ى م��ا
يبدو».
والالفت أن كل املحاوالت السياسية
ّ
ل �ت �ف��ادي ه ��ذا ال �ت��وت��ر ف��ي ال�ع�لاق��ات
ف �ش �ل��ت ،إن ع �ل��ى ص �ع �ي��د ال ��زي ��ارات
ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
م � �ي � �ش� ��ال س� �ل� �ي� �م ��ان ل� �خ� �م ��س دول
خليجية ،أو زي��ارة وزي��ر الخارجية
ع ��دن ��ان م �ن �ص��ور ل �ق �ط��ر ،وق�ب�ل�ه�م��ا
الزيارة التي قام بها رئيس مجلس
النواب نبيه ّ
لإلمارات العربية
بري
ُ
َّ
َ
املتحدة بهدف إعادة املرحلني قسرًا
ُ
وو ِع��د خيرًا .في كل الزيارات ،سمع
ً
ال� ��رؤس� ��اء ال �ث�ل�اث��ة ك�ل�ام ��ًا م �ع � َس��وال
من أم��راء الخليج ،لكنه لم ي��رق إلى
الترجمة العملية.
وك � �ك � ��ل «ال � � �ظ� � ��واه� � ��ر» ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان،
اس �ت �ق �ط �ب ��ت ه � � ��ذه امل� �ق ��اط� �ع ��ة آراء

مؤشرات
ّ

ف ��ي س ��ن ال �س �ت�ين أو أك� �ث ��ر ،ي �ع �ي��ش ش �خ �ص��ان في
البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات الناشئة.
وبحلول ع��ام  ،2050سيرتفع ه��ذا الرقم إل��ى قرابة
أربعة أشخاص من بني كل خمسة.
وإذا لم تعالج ه��ذه املسائل على الفور ،فقد تكون
ل�ه��ا ع��واق��ب م�ب��اغ�ت��ة ع�ل��ى ال �ب �ل��دان غ�ي��ر امل�س�ت�ع��دة
مل��واج�ه�ت�ه��ا .وف��ي ك�ث�ي��ر م��ن ال �ب �ل��دان ال�ن��ام�ي��ة التي
ي�ش�ك��ل ال �ش �ب��اب ن�س�ب��ة ك �ب �ي��رة م ��ن س �ك��ان �ه��ا ،على
سبيل املثال ،يتمثل التحدي في أن الحكومات لم
تضع سياسات أو ممارسات لدعم سكانها كبار
تعد ّ
السن حاليًا أو أنها لم ّ
العدة ملا سيحدث في
عام  .2050ووفقًا للتقرير ،فإن بلدانًا كثيرة أحرزت
ت �ق��دم��ًا م �ه �م��ًا ف ��ي م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اع �ت �م��اد س �ي��اس��ات
واس�ت��رات�ي�ج�ي��ات وخ �ط��ط وق��وان�ي�ن ج��دي��دة ب�ش��أن
الشيخوخة .وعلى سبيل املثال ،ففي خالل السنوات
العشر املاضية ،طبق ما يربو على  100بلد نظمًا
غير اكتتابية للمعاشات التقاعدية ،اعترافًا منها
بالفقر املصاحب للشيخوخة.
(األخبار)

