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مال وأسواق
قطاع

صناعة المجوهرات في لبنان ...بريق من رحــ
من المفارقات في قطاع
المجوهرات في لبنان أن بريقه يلمع
أو يخفت على وقع المأساة .المأساة
اإلنسانية التي عرفها األرمن خالل الحرب
العالمية األولى شكلت الحجر األساس
في نهضة هذا القطاع وتألقه بفضل
إسهامات الناجين الوافدين إلى لبنان،
فيما المأساة التي يشهدها العالم
العربي منذ «ربيعه» الضائع إلى المأساة
االجتماعية التي يعاني منها السواد
األعظم من اللبنانيين والمتفجرة في
حركات احتجاجية و»أسواق رخوصية»
أدت ،وال تزال ،إلى إصابة أحد أركان
الصناعة اللبنانية في الصميم

رضا صوايا
يحكى أن أحد امللوك أصدر يومًا قرارًا
بـمـنــع الـنـســاء مــن لـبــس املـجــوهــرات
والحلي ،فقوبل بانتفاضة نسائية
ت ـم ـث ـل ــت ب ـع ـص ـي ــان شـ ــامـ ــل ورفـ ــض
للطاعة ،مــع تعمد تحدي الـقــرار من
خالل املبالغة في ارتداء املجوهرات.
أمام هذا الواقع املتأزم ،استعان امللك
ب ــأح ــد ال ـح ـك ـم ــاء ،ف ـن ـص ـحــه بـتـبــريــر
ال ـقــرار عـلــى أس ــاس أن الـجـمـيــات ال
يحتجن للزينة وأن القرار سيسري
ّ
يعد قطاع المجوهرات من الركائز األساسية لالقتصاد اللبناني

مع انطالق الثورات
في العالم العربي عام ،2011
شهد قطاع المجوهرات في
لبنان تراجعًا دراماتيكيًا
ع ـلــى ال ـق ـب ـي ـحــات ف ـق ــط .ومـ ــا ه ــي إال
لحظات حتى تخلت النساء نهائيًا
عن املجوهرات.
ُ
لو كان هذا امللك في لبنان ،ملا اضط ّر
إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ م ـث ــل هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار .فـفــي
ظ ــل ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي امل ـتــدهــور
وت ـ ــراج ـ ــع أع ـ ـ ـ ــداد املـ ـغـ ـت ــرب ــن ال ــذي ــن
يـ ـ ـ ـ ــزورون الـ ـبـ ـل ــد ،مـ ــن ي ـب ــال ــي ب ـهــذه
«التفاهة» ،فيما األولوية للبحث عن
لقمة العيش وتوفير أقساط املدارس
والجامعات؟

ومـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــات نـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــب الـ ـ ـص ـ ــاغ ـ ــة
وال ـج ــوه ــرج ـي ــة أن ـ ـطـ ــوان م ـغ ـنــي إال
أب ـ ــرز دل ـي ــل ع ـلــى م ــأس ــوي ــة ال ــوض ــع،
«فــال ـل ـب ـنــانــي م ـع ـت ــر .م ــن أيـ ــن ل ــه أن
يشتري مجوهرات؟ الله يساعده».

القطاع يتراجع

ي ـعـ ّـد ق ـطــاع امل ـجــوهــرات مــن الــركــائــز
األس ــاسـ ـي ــة ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي،
إذ تـ ـشـ ـك ــل صـ ـ ـ ـ ـ ــادرات امل ـ ـجـ ــوهـ ــرات
وال ـ ــذه ـ ــب ن ـح ــو  %30مـ ــن إج ـم ــال ــي
الـ ـ ـص ـ ــادرات ال ـص ـنــاع ـيــة الـلـبـنــانـيــة.
ويعود تألق صناعة املجوهرات في
لبنان واإلقـبــال املتزايد عليها ،على
امل ـس ـتــويــن ال ـع ــرب ــي والـ ـع ــامل ــي ،إلــى
أسباب عدة ،أبرزها إبداع املصممني
الـلـبـنــانـيــن وتـصــامـيـمـهــم امل ـم ـيــزة،

خصوصًا مع اعتمادهم على أحدث
التقنيات والتكنولوجيا املتطورة،
إضــافــة إلــى رخــص اليد العاملة في
ل ـب ـن ــان م ـق ــارن ــة بـ ــالـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة
وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،م ــا ي ــزي ــد مــن
تـنــافـسـيـتـهــا .وت ـتــربــع دول الخليج
ال ـع ــرب ــي ع ـلــى قــائ ـمــة امل ـس ـت ــوردي ــن،
تليها الدول األوروبية واألميركية.
أمــا فــي مــا يتعلق باملنافسة ،فعلى
الـصـعـيــد ال ـعــربــي ال يــوجــد منافس
ح ـق ـي ـق ــي ل ـل ـب ـن ــان فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـج ــال،
وت ـن ـح ـص ــر امل ـن ــاف ـس ــة ب ــال ـت ــال ــي مــع
األوروبيني.
إال أنـ ـ ــه م ـ ــع انـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـ ـثـ ـ ــورات فــي
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ع ـ ــام  ،2011شـهــد
قطاع املجوهرات في لبنان تراجعًا
درامـ ــات ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــا ،ف ــانـ ـخـ ـفـ ـض ــت ن ـســب

تـصــديــر الـلــؤلــؤ واألح ـج ــار الكريمة
وش ـبــه ال ـكــري ـمــة ،واملـ ـع ــادن الثمينة
(دون امل ــاس الـخــام وسـبــائــك الذهب
والفضة بشكلها الخامي) من نحو
 1.5مليار دوالر عام  ،2011إلى 770
مليون دوالر عام  2013و  542مليونًا
عـ ــام  ،2014ل ـت ـصــل الـ ـي ــوم إلـ ــى 237
مليون دوالر.
بالنسبة إلى السوق املحلية ،االتكال
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي هـ ـ ــو ع ـ ـلـ ــى «املـ ـغـ ـت ــرب ــن
ً
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أوال ،وعـ ـل ــى ال ـس ـي ــاح
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــن ث ــان ـي ــا ،ومـ ــن ث ــم بــاقــي
السياح» بحسب بوغوص كورديان،
نـ ـقـ ـي ــب مـ ـعـ ـلـ ـم ــي ص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ــذهـ ــب
واملجوهرات في لبنان.
ل ـكــن بـحـســب نـبـيــل ع ـ ـ ــازار ،صــاحــب
م ـجــوهــرات « ، Azar Gemsالـسـيــاح

واملغتربون تبخروا .انـقــرضــوا .كنا
نبيع فــي لبنان بــاملـقــدار عينه الــذي
كـنــا نـبـيـعــه ف ــي الـ ــدول الـعــربـيــة ،أمــا
اآلن فنبيع فــي لـبـنــان بنسبة %10
مما كنا نبيعه منذ  4و  5سنوات».
باملختصر« ،القطاع واقــف» و»سنة
 2015بدأت متأزمة».

اإلفالس على األبواب
عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ـم ــا ت ـح ـم ـل ــه األعـ ـي ــاد
واملـ ـن ــاسـ ـب ــات الـ ـخ ــاص ــة كـ ــاألعـ ــراس
م ــن ازده ـ ـ ــار وازديـ ـ ـ ــاد ف ــي املـبـيـعــات
«إال أنـ ـه ــا ال ت ـك ـف ــي ل ــاس ـت ـم ــراري ــة
والـ ـصـ ـم ــود» ع ـلــى م ــا ي ـق ــول مصمم
املجوهرات إيلي أنطون ،الذي أسس
عمله ال ـخــاص بتركيب املـجــوهــرات
وتصميمها وبيعها منذ عام ،2003

سيارات

«تيفولي» مفاجأة «سانغ يونغ» الجديدة
«سانغ يونغ»
اليوم رابع
أكبر مصنعي
السيارات في
كوريا الجنوبية

ل ــم ت ــول ــد «س ــان ــغ ي ــون ــغ» لـصـنــاعــة
الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي االم ـ ــس ال ـق ــري ــب ،بل
ان عمرها يناهز  63عــامــا فــي عالم
السيارات .فالشركة الكورية االصل
اعـ ـ ـت ـ ــادت م ـن ــذ ع ـ ــام  1954ص ـنــاعــة
املركبات ذات الدفع الرباعي ،اضافة
الــى الحافالت والشاحنات الكبيرة
الـتــي اتـسـمــت بـمــراعــاتـهــا للمعايير
األوروبية منذ ذلك الوقت.
ق ــد ي ـج ـهــل ك ـث ـي ــرون ت ــاري ــخ شــركــة
«سانغ يونغ» التي تعد رابــع أكبر
م ـص ـن ـع ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ف ـ ــي ك ــوري ــا
الجنوبية ،والـتــي بــرزت عــام 1955
ك ــأعـ ـظ ــم صـ ــانـ ــع س ـ ـ ـيـ ـ ــارات ك ـ ــوري
م ـت ـخ ـصــص ف ــي انـ ـت ــاج الـ ـسـ ـي ــارات
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ذات الـ ـ ــدفـ ـ ــع الـ ــربـ ــاعـ ــي

املعروفة اليوم بـ .SUV
ف ــي ع ــام  1988ج ــرى تــدشــن عائلة
سـ ـ ـي ـ ــارات « »Korandoال ــري ــاض ـي ــة
ُ
ال ـع ـم ـل ـي ــة ،وف ـ ــي ع ـ ــام  1991ط ـ ــورت
سـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــارة « »Mussoامل ـ ـت ـ ـكـ ــام ـ ـلـ ــة
امل ــواصـ ـف ــات ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع شــركــة
« »Mercedes Benzبـ ـع ــد تــوق ـيــع
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ـ ـع ـ ــاون ب ـ ــن ال ـش ــرك ـت ــن
لالستفادة من الخبرات والتقنيات
االمل ــان ـي ــة لـتـطــويــر مــرك ـبــات «ســانــغ
يــونــغ» ،ولـتــزويــد الـسـيــارة الجديدة
بمحرك مرسيدس.
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  1996اطـ ـلـ ـق ــت الـ ـش ــرك ــة»
 »2 Korandoل ـت ـح ـقــق ب ـع ــده ــا ع ــام
 1998ارق ـ ـ ـ ـ ـ ــام انـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ومـ ـبـ ـيـ ـع ــات
قياسية ،وذل ــك عندما تــولــت شركة

