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استثمار

القطاع الخاص اللبناني واألزمة القطرية

حذر وغياب الحماسة
هل استفاد القطاع الخاص
اللبناني من األزمة الناشئة بين قطر
وجيرانها؟ هل سيستفيد؟ وكيف؟
أسئلة كثيرة مضى عليها وقت من
دون وجود إجابات واضحة .األكيد
أن هناك فرصًا تلوح في األفق،
يقابلها غياب في التنسيق الجدي
وحذر ّ
وتردد وغياب الحماسة من
ِقبل الجانب اللبناني
مايا سماحة
ُ
تـ ـخ ـ ّـي ــم ص ـ ـ ــورة ض ـب ــاب ـي ــة ع ـل ــى م ــدى
اس ـت ـف ــادة ال ـش ــرك ــات ورجـ ـ ــال األع ـم ــال
ّ
واملستثمرين اللبنانيني مــن الفرص
االق ـت ـص ــادي ــة «ال ـك ـب ـي ــرة» ال ـت ــي يمكن
اقتناصها حاليًا في الدوحة .في جولة
على املعنيني باألمر من شركات ورجال
أعـ ـ ـم ـ ــال ّوم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ومـ ـس ــؤول ــن،
ّ
ُيـسـتـشــف غ ـيــاب ل ـل ـم ـبــادرات املـنــظـمــة
ض ـم ــن إط ـ ـ ــار ال ـه ـي ـئ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
الفاعلة ،مـ ّ
ـرده الخوف من االنــزالق في
أت ــون خــافــات سياسية ستسيء إلى
ّ
االقتصاد اللبناني عوضًا عن دعمه.
ّ
ّ
ومــع أن جــودة الصناعة اللبنانية قد
أوصلتها إلى كثير من أســواق العالم،
ّ ّ
إل أن ال ـحــذر هــو سـ ّـيــد املــوقــف الـيــوم.
وتـعــود حساسية الــوضــع وصعوبته
إلـ ــى كـ ــون ال ـت ـصــديــر إلـ ــى ق ـطــر (يـقـيــم
ّ
لبناني) قد يسبب
فيها حوالى  24ألف
م ـش ــاك ــل مـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات
ّ
ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ،ك ـمــا أن الـتـصــديــر
إل ــى الـسـعــوديــة قــد يغيظ قـطــر .لــذلــك،
ي ـبــدو األهـ ـ ّـم هـنــا ه ــو تــأمــن مصلحة

لـبـنــان .وتـبـقــى امل ـب ــادرات الـفــرديــة هي
ّ
استثمارية
الكفيلة بالولوج إلى سوق
قــد ت ـ ّ
ـدر الـكـثـيــر فــي ح ــال ب ـقــاء املــوقــف
ّ
الـخـلـيـجــي ت ـجــاه «دول ـ ــة الـ ـغ ــاز» على
ّ
التوصل
حاله أو تفاقمهّ .أما في حال
إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـسـ ــويـ ــة س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ف ـم ـص ـي ــر
االسـتـثـمــارات اللبنانية الـجــديــدة في
األغ ـل ــب ق ــد ي ـكــون ال ـخ ـســارة والـفـشــل،
ّ
وهو ما ُيحسب له ألف حساب ،ولعله
الكامن وراء غـيــاب ملموس الندفاعة
مرجوة .في هذا السياق ،تقول مصادر
ّ
مطلعة إن دراسات يتم إعدادها حاليًا
مل ـعــرفــة حـقـيـقــة األوضـ ـ ــاع واألص ـن ــاف
امل ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوردة لـ ــوض ـ ـع ـ ـهـ ــا ب ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـرف
املصدرين اللبنانيني املحتملني.
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ات ـف ــاق ـي ــة ال ـت ـي ـس ـي ــر ال ـتــي
تتصف بطابعها الـعـمــومـ ّـي ،يصعب
عـلــى لـبـنــان الــرس ـمـ ّـي تــوقـيــع اتـفــاقـيــة
تجارية ثنائية في قطاع ّ
محدد مع قطر
ّ
في ظل سياسة الحياد املنتهجة خوفًا
ُ
ّ
من انزالقه في متاهات قد تضيق عليه
الح ـق ــا .وف ــرض ــا ،إن اس ـت ـطــاع الـقـطــاع
ال ـخـ ّ
ـاص لـعــب ال ــدور املـنـشــود فــي هــذا
اإلط ــار ،تبقى كلفة النقل مرتفعة ولن
ّ
يحلها ّإل تأمني الدولة ّ
لعبارات تنقل
املنتجات بحرًا ،وهو ما قد ّ
يتم وضعه
ّ
الرسمي لقطر.
أيضًا في خانة الدعم

ال ّنية لالستثمار

يـسـتـبـعــد وزيـ ــر االق ـت ـص ــاد وال ـت ـجــارة
رائــد خــوري فــي حديث مــع «األخـبــار»
وج ــود نـ ّـيــة ل ــدى ال ـشــركــات اللبنانية
ّ
لالستثمار في قطر ،إذ أن املشاكل التي
تعاني منها الدوحة «تجعل املستثمر
يحسب ألف حساب قبل توظيف أمواله
بـسـبــب ال ـع ـقــوبــات امل ـف ــروض ــة عليها،
وانطالقًا من كــون الشركات املوجودة
حاليًا في قطر تشعر بالضيق ،فكيف
ّ
ب ــال ـش ــرك ــات الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ت ـخــطــط
للقيام باستثمارات جديدة؟».
وعـ ـ ــن إم ـك ــان ـي ــة ت ـص ــدي ــر امل ـح ــاص ـي ــل

ال ــزراع ـي ــة إل ـي ـهــاُ ،يـ ـش ـ ّـدد خـ ــوري على
استفادة محدودة على عكس قطاعات
أخرى«،فالخضار تفنى ،عــدا عن كون
ّ
الـ ـح ــدود م ـغ ـل ـقــة ،م ــا س ـي ـت ـطــلــب وقـتــا
أطول وكلفة أكبر للتوريد إلى البلدان
العربية» .وبالنسبة إلى البضائع التي
يـمـكــن تـصــديــرهــا ،ينتظر إح ـصــاءات
الـ ـجـ ـم ــارك الـ ـت ــي س ـت ـص ـلــه ق ــري ـب ــا كــي
ّ
ي ُـت ـم ــك ــن مـ ــن امل ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ــن ال ـك ـم ـيــات
ّ
املـ ـص ــدرة قـبــل األزمـ ــة وبـعــدهــا للبناء
عليها وتحديد الزيادة إن ُوجدت.

تحييد لبنان
ف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،ي ــرى الـخـبـيــر في
ـات ال ــدولـ ـي ــة ال ــدكـ ـت ــور خـلـيــل
الـ ـع ــاق ـ ّ
ح ـس ــن أنـ ـ ــه ل ـغ ــاي ــة الـ ـس ــاع ــة« ،ه ـن ــاك
ترتيب في الــدوائــر السياسية املغلقة
لـتـحـيـيــد ل ـب ـن ــان ع ــن أزمـ ـ ــة ال ـع ــاق ـ ّـات
ال ـق ـط ــري ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ــه
«سيبقى بمنأى نسبيًا عــن األخـطــار

ال يوجد ّنية لدى
الشركات اللبنانية
لالستثمار في قطر
ّ
ّ
امل ـبــاشــرة إل إذا ت ــوت ــرت األم ــور أكثر
وطـلـبــت مـنــه قـطــر أخ ــذ مــوقــف مـحـ ّـدد
من األزمة».
ُ
وي ــرج ــع حـســن الـتــأثـيــر االق ـت ـصـ ّ
ـادي
املحتمل على لبنان إلــى يــوم تنقطع
ف ـيــه ال ـت ـحــويــات املــال ـيــة امل ـتــأت ـيــة من
بعض ّاللبنانيني املوجودين في قطر،
إذ يتمثل أسوأ سيناريو بطرد العمال
والخبراء اللبنانيني «فنفقد إمكانية

ُ ّ
ويشكلون عندها
التحويالت املالية
ً
ّ
ضغطًا هائال على الداخل اللبناني».

ّ
الخاص ّ
يقرر
القطاع

ب ـ ــدوره ،يــوضــح الـخـبـيــر االق ـت ـصـ ّ
ـادي
ّ
ال ــدك ـت ــور إي ـلــي ي ـشــوعــي أن ل ـب ـنــان لم
ّ
يقاطع الدوحة وظل على الحياد وهذا
ّ
يـعـنــي أن قـطــر وال ـس ـعــوديــة ال ّت ــزاالن
ُ
مفتوحتني أمامه" ،وهــو ما يمثل أمرًا
م ـهـ ّـمــا بــالـنـسـبــة إل ــى ل ـب ـنــان الـ ــذي من
مصلحته أن يكون على مسافة واحدة
ّ
مــن كــل دول الـشــرق األوس ــط بما فيها
ّ
إي ــران ،مــا عــدا إســرائـيــل .انـطــاقــا مما
ّ
س ـبــق ،ل ــن ي ـت ـهـ ّـدد الــل ـب ـنــان ـيــون الــذيــن
ي ـع ـم ـل ــون فـ ــي ق ـط ــر فـ ــي أع ـم ــال ـه ــم أو
ّ
وظائفهم وهو ما ُيشكل أمرًا إيجابيًا».
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،يـمـكــن للمصدرين
اللبنانيني االستفادة من الوضع ولكن
ّ
الرسمي «فإذا أرادت
على الصعيد غير
الــدولــة اللبنانية عقد اتفاقية ثنائية
أي ت ـب ــادل مل ـ ّ
م ــع ق ـطــر ب ـخ ـصــوص ّ
ـواد
صناعية أو زراعية سيظهر ذلك كتحدٍّ
للدول املقاطعة لقطر».
مــن هنا ،يقترح يشوعي على القطاع
الـ ـ ـخ ـ ـ ّ
ـاص وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
«ت ـش ـك ـيــل وفـ ــد ي ـج ـت ـمــع بــال ـف ـعــال ـيــات
االقتصادية القطرية مــن أجــل البحث
ّ ّ
معها بعمق في إمكانية أن يحل لبنان
ولــو جزئيًا مكان ال ــدول املقاطعة بما
ّ
تصدره لقطر من مختلف السلع
كانت
واملـ ّ
ـواد بهدف تعزيز صادراته إليها"،
ّ
م ـشــددًا عـلــى أن ه ــذا ال ــدور "يـقــع على
ّ
ّ
الخاص وليس العام للحؤول
القطاع
دون تـعــريــض ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة أليّ
انتقادات من ِقبل الدول ّاملقاطعة" .فهل
يمكن لهذه اآللية أن تتحقق؟

إفادة في تصدير المأكوالت

يـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـدث رئ ـ ـي ـ ــس غ ـ ــرف ـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والصناعة والزراعة محمد شقير عن
ّ
إمكانية اإلف ــادة فــي التصدير ،مذكرًا

لالبتكار لدى جيل الشباب في  touch Labفي ُوسط بيروت ملدة
أسبوعني من  17الى  28تموز املنصرم ،حيث طلب من املشاركني
تراوحت
الذين توزعوا على  7فرق ووصل عددهم إلى  30مشاركًا ّ
أعمارهم بني  15و 21عامًا تطوير تطبيق خاص بالهاتف النقال لحل
مشكلة النفايات ،املرتبطة بأحد أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة
لعام .2030
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تجربة مميزة وسعر مدروس

¶ إتصاالت

الفائزون بجائزة االبتكار من «تاتش» ّ
أعلنت كل من شركة «تاتش» لخدمات الهاتف النقال في لبنان ،بإدارة
مجموعة زي ــن ،و Riyadaلالبتكار املجتمعي ،أسـمــاء الـفــرق الفائزة
بالبرنامج الصيفي األول لالبتكار لدى جيل الشباب ،خالل حفل توزيع
الجوائز والشهادات تم تنظيمه في السرايا الكبيرة في بيروت.
احـتــل املــرتـبــة األول ــى فــريــق  Zeeال ــذي ط ـ ّـور تطبيقًا هــو بمثابة لعبة
تثقيفية لألطفال هدفها نشر الوعي حــول إدارة النفايات من خالل
والتدوير .وجاء في املركز الثاني
أسئلة عن الفرز وإعــادة االستخدام
ّ ّ
فــريــق  Electro Saveال ــذي ط ـ ّـور تطبيقا يـمــكــن أف ــراد الـعــائــات من
ّ
تتبع استهالك الطاقة الكهربائية ملنازلهم من خالل ربط كل األجهزة
الكهربائية ومراقبتها.
تجدر اإلشارة الى أن تاتش استضافت البرنامج الصيفي األول

أطلقت مجموعة هــواوي ألعمال املستهلكني هاتفها الجديد nova 2
 Plusأحد أفراد أسرة هواتف  novaاملتوسطة واألنيقة وذلك بحفل أقيم
في ملهى  LIVفي جل الديب.
أبرز مزايا الهاتف الذكي الجديد تشمل كاميرا خلفية ثنائية العدسات
وكاميرا أمامية بدقة  20ميغابيكسل .وتتألف الكاميرا الخلفية ثنائية

ّ
بــأن «قطر تستورد من لبنان بحدود
 75مـ ـلـ ـي ــون دوالر سـ ـن ــوي ــا بـحـســب
إحـ ـص ــائـ ـي ــات عـ ـ ـ ّ
ـام  .2016واإلف ـ ـ ـ ــادة
ّ
ال ــوحـ ـي ــدة م ـت ـمــث ـلــة الـ ـي ــوم بــإمـكــانـيــة
تـ ـص ــدي ــر كـ ـمـ ـي ــات أك ـ ـبـ ــر مـ ــن األل ـ ـبـ ــان
ّ
واألج ـ ـبـ ــان والـ ـخـ ـض ــار ،أي إن ق ـطــاع
امل ـ ــأك ـ ــوالت هـ ــو امل ـس ـت ـف ـي ــد وال يـجــب
بــالـتــالــي ان ـت ـظــار إفـ ــادة أك ـبــر ف ــي هــذا
اإلطار».
وي ـشــرح ّأن قـطــر تـ ّ
ـؤمــن امل ــأك ــوالت من
ً
تــركـيــا وم ــن إيـ ــران بـ ــدال م ــن الـخـ ّلـيــج،
ولكن هناك أصنافًا كثيرة ال ُيصنعها
ه ـ ــذان ال ـب ـل ــدان كــامل ـع ـل ـبــات ،فـسـيـ ّـزيــد
عندها الطلب عليها من لبنان لكنها
تدر أكثر من  25إلى  50مليونًا ٍّ
لن ّ
كحد
أق ـصــى ف ــي ال ـس ـنــة« .ووفـ ـق ــا التـفــاقـيــة
ال ـت ـي ـس ـيــر ال ـع ــرب ــي ،سـتـسـتـكـمــل قطر
ّ
استيرادها مــن لبنان ولـكــن الكميات

العدسات من مستشعر بدقة  12ميغابيكسل مع فتحة  F1.8اللتقاط
الصور من زاوية واسعة ،وأخرى بدقة  8ميغابيكسل اللتقاط الصور
عــن قــرب مــع مــزيــد مــن التكبير .وستعيد الـكــامـيــرا األمــامـيــة تعريف
عصر التقاط الصور الذاتية «سيلفي» ،بفضل مستشعرها بدقة 20
ميغابيكسل املـ ّ
ـزود بفالش ذكي لتعبئة ضوء التصوير الفوتوغرافي
في ظروف إضاءة خافتة وإعدادات التجميل لتعزيز صور السيلفي.
ويأتي هاتف  nova 2 Plusبتصميم معدني ،وماسح بصمات األصابع
في الجزء الخلفي ،وشاشة تعمل باللمس بقياس  5.5بوصات بدقة
عالية ،وزجــاج عالي الجودة منحني األطــراف 2.5 Dعلى األعلى .كما
هو ّ
مجهز لحمل شريحتني ّ
ومزود ببطارية بحجم  3340ميلي أمبير
مع ميزة الشحن السريع .ويعتمد الهاتف الجديد أحدث نظام للتشغيل
طراز أندرويد  7.0املعروف باسم «نوغا» ( )Nougatوهو ّ
مزود بمعالج
ثماني النوي «كيرين  »659ويأتي بذاكرة عشوائية سعة  4غيغابايت
وسعة تخزين مدمجة تصل إلى  64غيغابايت.

¶ مشاريع

«أحالم» ...قرية نموذجية في كفرذبيان

أعلنت  ،Ahlam ّ Golf & Mountain Villageوهو مشروع يتضمن
قرية تقع في منطقة كفرذبيان وتتولى تطويرها شركة FFA Real
 Estateاملتخصصة في االستثمارات العقارية ،حيث ستكون الطبيعة
أحد أبرز عناصر املشروع الرئيسة في  %70من مساحته التي تبلغ
 1.1مليون متر مربع ستبقى خضراء.
ّ
تتميز القرية بكونها خالية من السيارات ،ومصممة للمشاة ،كما ّ
يضم
املشروع ناديًا للفروسية والبولو وملعبًا للغولف ونادي غولف والعديد

