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لبنان

لبنان
كورونا

تحقيق

الفيروس «األفريقي» يزيد المخاطر

هديل فرفور
ع ـل ــى وق ـ ــع االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ــراف ـض ــة
لخطة الفتح التدريجي ملــا تتضمنه
مــن تـمــديــد «ضـمـنــي» إلق ـفــال غالبية
ً
ال ـق ـط ــاع ــات فـ ـض ــا ع ــن اإلب ـ ـقـ ــاء عـلــى
تــدابـيــر حظر الـتـجــوال ،أعلنت وزارة
ً
الـصـحــة لـيــا تسجيل أكـثــر مــن ألفي
إصابة جديدة من أصل نحو ثمانية
آالف فـ ـح ــص مـ ـخـ ـب ــري أج ـ ــري ـ ــت فــي
ال ـس ــاع ــات ال ـ ـ  24امل ــاض ـي ــة ،لـتـتـجــاوز
ب ــذل ــك ن ـس ـبــة إي ـج ــاب ـي ــة ال ـف ـحــوصــات
الـ.%25
ّ
وف ـي ـمــا ي ـت ـع ــزز يــوم ـيــا خ ـي ــار سـقــوط
ُالخطة وع ــدم صـمــودهــا أم ــام غالبية
املقيمني الذين سيزيدون من ّ
تمردهم
ّ
فــي ظ ــل اش ـ ُتــداد األزم ــة االقـتـصــاديــة،
ت ـك ـثــر ف ــي املـ ـق ــاب ــل ال ـت ـح ــدي ــات ال ـتــي

ُ
«ي ـن ـج ـب ـهــا» ال ـف ـي ــروس الـ ــذي يـتـطـ ّـور
ك ُـ ـ ــل يـ ـ ـ ــوم مـ ـض ــاعـ ـف ــا إربـ ـ ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـبـ ــاد
ُ
املفلسة الـتــي تـخــوض مـعــارك تـسـ ّـرع
استنزافها.
الباحث في علم الفيروسات في كلية
الـ ـط ــب ف ــي ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
بيروت الدكتور حسن زراقط ّ
نبه ،في
ات ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،م ــن النسخة
املتحورة الجديدة من الفيروس التي
ظهرت في جنوب أفريقيا« ،والتي من
ُ
شأنها أن تصيب األشخاص املتعافني
مــن ال ــوب ــاء» ،الفـتــا إل ــى أن ال ــدراس ــات
األخـ ـي ــرة ال ـتــي اس ـت ـنــدت إل ــى تحليل
البالزما الخاصة بعدد من املتعافني
بـ ّـي ـنــت أن ن ـحــو  %50م ـن ـهــم قــاب ـلــون
لــإصــاب ــة م ــرة ث ــان ـي ــة« ،وهـ ــو أم ــر لم
نلمسه في حالة الساللة البريطانية».
ولـئــن كــانــت فعالية الـلـقــاح ستخفت

أمـ ــام «ال ـف ـي ــروس ال ـج ـنــوب أفــري ـقــي»،
وفق ما قال زراقط« ،لكنها من املمكن
أن تخفف من حدة املرض»ُ ،مشيرًا إلى
أنه «كلما انتشر الفيروس أكثر زادت
إمكانية حـصــول متغيرات وانتشار
السالالت املتحورة».
م ــن هـ ـن ــا ،ض ـ ـ ــرورة ت ـك ـث ـيــف مـســاعــي
ضبط انتشار الوباء في لبنان تجنبًا
لـتــأزيــم الــواقــع الــوبــائــي ال ــذي حصد،
أم ــس ،أرواح ُ 61مـقـيـمــا لـيــرتـفــع عــدد
ال ـض ـحــايــا إل ــى  ،3677وح ــرص ــا على
ع ــدم تـفــاقــم ال ـكــارثــة الـصـحـيــة تــالـيــا.
ّ
وب ـمــا أن لـبـنــان ال يـمـلــك اإلمـكــانـيــات
الــازمــة لرصد الفيروسات املتحورة
بــالـطــريـقــة اآلن ـي ــة امل ـط ـلــوبــة لـتـحــديــد
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات الـ ـت ــوصـ ـيـ ـفـ ـي ــة ووضـ ـ ــع
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـ ــازم ـ ــة،
سيبقى الحل مرتبطًا بالدرجة األولى

ب ــاإلج ــراءات الــوقــائـيــة «ال ـتــي ال غنى
عنها ،وإن بوشرت عمليات التلقيح
ف ــي وق ـ ــت قـ ــريـ ــب» ،ع ـل ــى ح ـ ـ ّـد تـعـبـيــر
زراقط.
ُ ّ
وم ــن ش ــأن ه ــذه امل ـع ـط ـيــات أن ت ــذك ــر
بـحـجــم املـ ــأزق ال ــذي يـعـصــف بالبلد،
خ ـصــوصــا إذا م ــا ت ــم االس ـت ـن ــاد إلــى
ّ
«سجل» التعاطي الرسمي مع األزمة
الصحية ســابـقــا .وإذا ك ــان األداء في
امل ــراح ــل ال ـس ــاب ـق ــة ،ح ــن كـ ــان ال ــواق ــع
الوبائي أقل خطورة ،كارثيًا باعتراف
عدد من العاملني واملعنيني في القطاع
الـ ـصـ ـح ــي عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ُ
«مـ ـس ــابـ ـق ــة»
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروس وت ـ ـ ــأم ـ ـ ــن الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
واالس ـت ـعــدادات اللوجستية الــازمــة،
ف ُـك ـيــف س ـت ـك ــون الـ ـح ــال ف ــي املــرح ـلــة
املقبلة ،حيث الخيارات شبه معدومة؟
وهـ ــل ت ـن ـجــح ال ـس ـل ـط ــات امل ـع ـن ـيــة فــي

السجاد تنهار
تجارة
ّ
الرحلة األخيرة على «بساط الريح»

ُ
إدارة م ـعــارك ال ــوب ــاء املـتـشـعـبــة ،بــدءًا
ّ
من معركة حث املقيمني على االلتزام
ب ـخ ـط ــة الـ ـفـ ـت ــح الـ ـت ــدريـ ـج ــي وض ـب ــط
انفالتهم ،م ــرورًا بضمان استمرارية
ً
تأهيل القطاع االستشفائي ،وصــوال
إلــى معركة تأمني اللقاحات لتحقيق
امل ـن ــاع ــة املـجـتـمـعـيــة امل ـط ـل ــوب ــة؟ هــذه
ال ـت ـســاؤالت تـتــرجــم امل ـخــاوف الـتــي ال
ينفك عن إثارتها املعنيون في القطاع
ال ـص ـح ــي ،م ـمــن ي ـت ـف ـقــون م ــع جــزئـيــة
ا ُل ـخ ـط ــاب ال ــرس ـم ــي ال ـ ــذي ي ـط ـلــب مــن
ّ
املقيمني أن يتحلوا بمسؤولية عدم
ال ـت ـفــريــط بـصـحـتـهــم وص ـحــة ذوي ـهــم
عبر االلتزام قدر اإلمكان باإلجراءات
ال ــوق ــائ ـي ــة امل ـط ـل ــوب ــة« ،الـ ـت ــي ال ت ــزال
أ ُل ــف ب ــاء ال ـن ـج ــاة م ــن ه ــذا ال ـف ـيــروس
املستجد» ،وفق ما قال سابقًا رئيس
لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي.
النسخة المتحورة
الجديدة من
الفيروس
التي ظهرت
في جنوب
أفريقيا ُتصيب
المتعافين
(مروان بو حيدر)

قضية ما بين يوم وآخرّ ،
السلعة االستهالكية .ال استقرار في األسعار وال في الكميات ،فما يوجد
سعر
ل
يتبد
ّ
اليوم في السوق ،سيفقد غدًا أو تحلق أسعاره .هذه هي الحال اليوم في السوق .كأنها بورصة .يحدث ذلك،
الذين طوروا في «تجارتهم» ،مضاعفين أرباحهم من اختراع «ماركات»
فيما «الدعم» ال يزال مستمرًا لتجار األزمات ُ
لبضائع هي ،بكل بساطة ،بضائع مدعومة أعيد توضيبها!

َ
الدعم زاد من أزمتي االحتكار والتخزين

ّ
السوق يفرخ «ماركات» من مواد مدعـومة!
راجانا ّ
حمية

الحكومة ترمي كرة الدعم
على مجلس النواب
أجــرت اللجنة الحكومية املكلفة بمناقشة
بطاقات الدعم لنحو  ٦٠٠ألف أسرة بعض
الـتـعــديــات على السيناريو ال ــذي ناقشته
ال ـثــاثــاء املــاضــي .ففيما كــانــت قيمة دعــم
البنزين تقتصر على  ١٥٠مليون دوالر،
على أن يتم رفــع الــدعــم بعد استنفاد هذا
امل ـب ـلــغ واالس ـت ـع ــاض ــة ع ـنــه بــال ــدع ــم املــوفــر
عبر بطاقة الــدعــم ،تــم رفــع قيمة الــدعــم الى
 ٣١٥م ـل ـيــون دوالر .ك ــذل ــك بــالـنـسـبــة إلــى
دعــم امل ــازوت ال ــذي ارتـفــع مــن  ٣٥٠مليون
دوالر الى  ٤٥٠مليونًا ،فيما انخفض املبلغ
املخصص للغاز من  ٥٠مليون دوالر الى
 ٣٠مليونًا.
من جهة أخرى ،جرى تحديد قيمة البطاقة
الـتـمــويـلـيــة لـلـعــائـلــة ال ــواح ــدة املــؤل ـفــة م ــن ٥
أش ـخ ــاص بـنـحــو مـلـيــون و ٣٠٠أل ــف لـيــرة
شـهــريــا ف ــي الـسـيـنــاريــو ال ـســابــق ،لترسو
بعد التعديل على نحو  ٤٥٠ألــف ليرة لكل
شخص من أصــل اثنني يفترض أن يكونا
ما فوق الـ ٢٣عامًا ،و ٢٢٥ألف ليرة لكل فرد
من األفراد الثالثة ما دون الـ ٢٣عامًا ،أي ما
يـعــادل مليونًا و ٤٦١الــف ليرة بعد تدوير
االرقــام وبما يعادل بالدوالر  ٤٦دوالرًا ملن
هــم ف ــوق عـمــر الـ ــ ٢٣عــامــا و ٢٣دوالرًا ملن
هــم مــا دون هــذه الفئة وعلى أســاس سعر
صرف للدوالر يبلغ  ٩آالف ليرة كما جاء
في النسخة املنقحة .غير أن الالفت في ما
تــوصـلــت ال ـيــه الـحـكــومــة هــو تــراجـعـهــا عن
إرسـ ــال ه ــذا الـسـيـنــاريــو كـمـشــروع قــانــون
الى مجلس النواب ،وإجماعها على انتظار
ال ـل ـجــان الـن ـيــابـيــة لــدعــوت ـهــا ال ــى االج ـت ـمــاع
الس ـت ـص ــراح ـه ــا ب ـش ــأن املـ ــوضـ ــوع .وذل ــك
يــؤكــد مــرة أخ ــرى رمــي كــرة الـبـطــاقــات في
ملعب البرملان بنحو كلي ،وعدم رغبة هذه
ال ـح ـكــومــة ف ــي تـحـمــل أي م ـســؤول ـيــة تـجــاه
املواطنني.

آخر بدع التجار ،اليوم ،هي ابتكار
«أسـ ــال ـ ـيـ ــب» جـ ــديـ ــدة ل ـ ـ «ت ـح ـس ــن»
ظـ ــروف االس ـت ـف ــادة م ــن ال ــدع ــم ،مــن
خ ـ ــال تـ ـخ ــزي ــن الـ ـسـ ـل ــع امل ــدع ــوم ــة،
وتـفــريـغـهــا م ــن األك ـي ــاس امل ـم ـهــورة
بملصق وزارة االقـتـصــاد و«إع ــادة
ـاس
توضيبها» وتعبئتها فــي أكـيـ ٍ
جــديــدة ،فكان أن فـ ّـرخــت «مــاركــات»
جــديــدة فــي ال ـس ــوق .الئ ـحــة طــويـلــة
مــن األسـمــاء غــزت املـحــال التجارية
ـار جــديــدة أقــرب إلى
مـجــددًا ،بــأسـعـ ٍ
السوق السوداء ،فيما املدعوم طار
ّ
مهب الريح.
مع
فــي اآلون ــة األخ ـي ــرة ،بــاتــت مشاهد
املداهمات ملستودعات تحوي مواد
غــذائـيــة مــألــوفــة ،وت ـحــديــدًا مـنــذ أن
ب ــدأت «س ـي ــرة» ال ــدع ــم «ال ـت ــي زادت
م ــن أزم ـت ــي االح ـت ـكــار وال ـت ـخــزيــن»،
على ما يقول رئيس جمعية حماية
املستهلك ،زهير برو .اليوم ،ال مواد
مــدعــومــة ف ــي الـ ـس ــوق ،إال بـكـمـيــات
وأص ـن ــاف م ـع ــدودة .ب ــات بــاإلمـكــان
قول ذلك ،في ظل ما يقوم به بعض
«تـ ـج ــار األزم ـ ـ ـ ــات» ،ب ـح ـســب امل ــدي ــر
ال ـعــام ل ــوزارة االقـتـصــاد مـحـمــد بو
حيدر ،الفتًا الى عشرات املداهمات
ال ـتــي قــامــت ب ـهــا الـ ـ ــوزارة ب ـم ــؤازرة
ال ـق ــوى األم ـن ـيــة وال ـب ـل ــدي ــات ،وأدت
إل ــى ات ـخــاذ الـنـيــابــة ال ـعــامــة املــالـيــة
قرارات فورية بـ «إقفال املستودعات
امل ـخــال ـفــة بــال ـش ـمــع األحـ ـم ــر» .وهــو
مــا يعتبره بــو حـيــدر «بــارقــة أمــل».
ل ـك ــن ،ي ـب ـقــى أال ت ـق ــف ت ـل ــك ال ـب ــارق ــة
ع ـن ــد حـ ـ ــدود اإلقـ ـ ـف ـ ــال ،إذ ي ـف ـتــرض
أن ت ـق ــع أفـ ـع ــال م ــا ي ــرت ـك ـب ــه ه ــؤالء
ض ـمــن إطـ ــار ال ـج ــرائ ــم املــال ـيــة الـتــي
ت ـس ـت ــوج ــب الـ ـعـ ـق ــاب .وهـ ـ ــذا واج ــب
الـقـضــاء املـطـلــوب مـنــه «أن يالقينا
في منتصف الطريق».
ي ـع ـيــد ذل ــك ال ــى ال ــواج ـه ــة ال ـحــديــث
ع ــن ج ــدوى ال ــدع ــم .م ــع م ــرور نحو
عــام ،يبدو «أهــل البيت» مقتنعني،
ولـ ــو ب ـع ــد ف ـ ــوات األوان ،بـ ــأن آل ـيــة

الدعم «لم تحقق اآلمــال التي كانت
م ـع ـق ــودة ع ـل ـي ـه ــا» ،ع ـل ــى م ــا ي ـقــول
بـ ــو ح ـ ـيـ ــدر .لـ ــذلـ ــك ،بـ ـ ــات االقـ ـتـ ـن ــاع
ال ـ ـيـ ــوم ب ـ ـض ـ ــرورة إع ـ ـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة
وجـ ـه ــة ال ــدع ــم م ــن تـ ـج ــار األزمـ ـ ــات
إلــى املواطنني املستحقني .وعندما
ت ـت ـعـ ّـدل الــوج ـهــة« ،يـمـكــن اسـتـعــادة
ال ـس ــوق م ــن ال ـت ـجــار وف ـت ــح ال ـســوق
على املنافسة ،مــا يــؤدي تاليًا إلى
تـنــوع الـبـضــائــع واألس ـع ــار» ،يقول
برو.
وإل ــى حــن يصبح االقـتـنــاع واقـعــا،
يبقى األمــر مــرهــونــا للتجار الذين
يتحكمون بكمية امل ــواد املــوجــودة
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق وب ــأسـ ـع ــاره ــا .ول ـه ــذا
الـ ـسـ ـب ــب ،واألسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـس ــاب ـق ــة مــن
فـ ـش ــل آلـ ـي ــة الـ ــدعـ ــم والـ ـتـ ـخ ــزي ــن ،ال

اس ـت ـق ــرار ف ــي املـ ـ ــواد االس ـت ـهــاك ـيــة
امل ــوج ــودة فــي ال ـســوق ،ال كـمـيــة وال
أس ـ ـعـ ــارًا .ف ـم ــا ه ــو م ــوج ــود ال ـي ــوم،
سـ ـيـ ـك ــون م ـ ـف ـ ـقـ ــودًا غ ـ ـ ــدًا والـ ـعـ ـك ــس
صحيح ،وكذلك الحال بالنسبة إلى

ارتفاع أسعار
الخضروات  %43,2في
الربع األخير من 2020
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يوم وآخر
السعر الذي يختلف بني ٍ
صنف
وبني مؤسسة وأخــرى وبني
ٍ
وآخ ــر .وغــالـبــا ،مــا يـكــون االخـتــاف
صعودًا ،إذ إن سعر املنتج ال ّ
يعدل
ً
نزوال ،ولو انخفضت تكاليفه.
وف ــي آخ ــر امل ــؤش ــرات ح ــول أس ـعــار
ال ـس ـل ــع وامل ـن ـت ـج ــات االس ـت ـهــاك ـيــة
األســاس ـيــة ،أوردت جمعية حماية
امل ـس ـت ـه ـلــك ت ـق ــري ــر ال ـف ـص ــل األخ ـي ــر
من العام املاضي ،مقارنة بالفصل
ال ـثــالــث م ـنــه .مــا هــو ثــابــت فــي تلك
اإلحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاء ات هـ ـ ــو االرت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع ف ــي
األسعار ،فال وجود لسلعة سعرها
مـسـتـقــر .م ــن ال ـخ ـضــر إل ــى الـفــاكـهــة
إلـ ــى ال ـل ـح ــوم ال ـب ـي ـض ــاء وال ـح ـم ــراء
إلـ ـ ــى املـ ـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة واملـ ـن ــزلـ ـي ــة.
وت ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـض ـ ــروات عـ ـل ــى رأس

الئحة األسـعــار التي المــس ارتفاع
أس ـعــارهــا ال ـ ـ  ،%43,2وم ــن بـعــدهــا
ال ـل ـح ــوم ال ـح ـم ــراء بـنـسـبــة ،%27,8
واأللـبــان واألجـبــان بنسبة ،%17,7
وامل ـ ــواد امل ـنــزل ـيــة بـنـسـبــة ،%21,16
والـ ـف ــواك ــه ب ـن ـس ـبــة  %7وامل ـع ـل ـبــات
والزيوت بنسبة .%5,1
ف ـ ـع ـ ـلـ ــى س ـ ـب ـ ـيـ ــل امل ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــال ،ل ـ ـ ــم ي ـع ــد
ً
مستغربًا مثال أن يصل سعر كيلو
الجنب الفرنسي إلــى  150ألــف ليرة
أو سـعــر كيلو الـبـنــدورة أو التفاح
فــي الجملة إلــى ثمانية آالف ليرة.
ح ـت ــى ال ـل ـي ـم ــون ال ـ ـ ــذي يـ ـع ـ ّـد فـصــل
الشتاء موسمه ،لم ينخفض سعره
عــن األرب ـعــة آالف لـيــرة فــي الجملة
أي ـض ــا .أم ــا ف ــي املـ ـف ــرق ،ف ـح ـ ّـدث وال
ح ـ ـ ـ ــرج ،فـ ـلـ ـك ــل مـ ـح ــل أو «بـ ـسـ ـط ــة»
( مروان بو حيدر)

انضم السجاد إلى السلع
والمنتجات التي قد
ينقطع غالبية اللبنانيين
عن شرائها لفترة طويلة.
المستهلكون ،حتى
الميسورون منهم،
يفضلون توفير أموالهم
لألساسيات ،والتجار يرفعون
تباعًا راية االستسالم بعد
محاولتهم الصمود
لعامين متتالين من دون
أي مبيعات .والنتيجة ،أسماء
بارزة في «عالم السجاد»
في طريقها إلى تصفية
أعمالها نهائيًا ،أو إغالق
بعض فروعها في محاولة
أخيرة لالستمرار
رضا صوايا

سـعــر خ ــاص ب ـهــا .وبـحـســب رئـيــس
ج ـم ـع ـي ــة امل ـ ـ ــزارع ـ ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن،
أن ـط ــوان ال ـحــويــك ي ـعــود ه ــذا األم ــر
إل ــى تسعير املـسـتـلــزمــات الــزراعـيــة
ب ـ ــال ـ ــدوالر ،وت ــأخ ــر ال ـش ـح ـن ــات مــن
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج نـ ـتـ ـيـ ـج ــة آلـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة مـ ـص ــرف
لـبـنــان ،فـكــان مــن تـبـعــات هــذا األمــر
«نصف مــواســم» .وللحوم الحمراء
ُ
«حكايتها» أيضًا .إذ تعزى تقلبات
س ـع ــره ــا أيـ ـض ــا ال ـ ــى عـ ــوامـ ــل عـ ــدة،
مـنـهــا تــأخــر املـعــامــات فــي مصرف
ّ
املورد لم
لبنان ،أضف إلى ذلك «أن
ّ
يعد يعطينا ما نريده حتى نسدد
قيمة الفاتورة السابقة ،وهو ما ال
نستطيع االلتزام به» ،على ما يقول
ع ـب ــد ال ـغ ـن ــي املـ ـ ــاح ،رئ ـي ــس ن ـقــابــة
ً
تـ ـج ــار الـ ـلـ ـح ــوم ف ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ف ـضــا
ع ــن ف ــرض وزارة ال ــزراع ــة إجـ ــازات
اسـتـيــراد بسبب ترشيد الــدعــم إلى
حـ ـ ــدود  20م ـل ـي ــون دوالر ،وه ـك ــذا
«صــارت اإلج ــازات مـحــددة» ،يتابع
املالح .وبسبب ذلك ،تختلف أسعار
اللحوم من ملحمة إلى أخرى .ولئن
كــانــت وزارة االق ـت ـصــاد ،قــد حــددت
سـعــر كيلو الـلـحــم الـبـقــري بـمــا بني
 35و 39أل ـفــا ،ول ـحــم الـغـنــم بــن 45
ألـفــا (غـنــم أبــو دنــب األوسـتــرالــي أو
ال ــروم ــان ــي) و 55أل ـف ــا ل ـل ـب ـلــدي ،إال
أن هـ ــذا ال ـس ـع ــر ال ي ـط ـبــق إال عـلــى
«الكيلو العادي» ،أي الذي ال تلحقه
مـنـتـجــات أخ ــرى (ب ـهــارات وأكـيــاس
نـ ــاي ـ ـلـ ــون وال ـ ـك ـ ـعـ ــك املـ ـ ـطـ ـ ـح ـ ــون) أو
تنظيف .فـعـنــدهــا ،حكمًا سيصبح
ً
السعر سعرًا آخر .هكذا مثال ،كيلو
لحم البقر يبدأ مــن  35ألفًا ويصل
إلــى نـحــو  80ألـفــا (الـلـحـمــة الفتيلة
الهبرة) وكذلك الحال بالنسبة إلى
لحم الغنم الذي يصل الى  100ألف
لـ ـي ــرة .واألمـ ـ ــر ن ـف ـســه ي ـن ـط ـبــق عـلــى
منتجات األلـبــان واألجـبــان واملــواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة .ل ـك ــن ،ه ــل ي ـب ــرر ذلـ ــك مــا
آلت إليه األسعار اليوم؟ وإلى متى
س ـت ـب ـقــى ت ـل ــك األس ـ ـبـ ــاب ال ـش ـمــاعــة
الـ ـت ــي يـ ـك ــوى ب ـس ـب ـب ـهــا امل ــواطـ ـن ــون
باألسعار الفالتة؟

ال ـس ـجــادة الــوح ـيــدة الـتــي يحلم كـثــر من
اللبنانيني بامتالكها هي «سجادة عالء
ّ
الدين» علها تحملهم بعيدًا من واقعهم
األلـيــم .واقــع كــان مغايرًا لسنوات خلت،
ً
وك ــان ــت تـ ـج ــارة ال ـس ـج ــاد ف ـي ــه م ــزده ــرة
بـمــا يعكس مـسـتــوى الـتـبــذيــر والـصــرف
ع ـلــى ال ـك ـمــال ـيــات الـ ــذي ط ـبــع سـلــوكـيــات
اللبنانيني على مدى عقود.
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورد لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ،بـ ـ ــن عـ ـ ـ َ
ـامـ ـ ــي 2010
و ،2020س ـ ـجـ ــادًا ب ـق ـي ـم ــة  277م ـل ـيــون
دوالر ،مـقــابــل ص ـ ــادرات (بمعظمها من
السجاد املستورد الــذي أعيد تصديره)
ال تـتـجــاوز قيمتها  22مـلـيــونــا .ووصــل
اإلقبال على السجاد إلى حدود تتخطى
إمكانات مواطني أبــرز االقـتـصــادات في
ـال من
العالم ممن يتمتعون بمستوى ّعـ ٍ
الرفاهية .فعلى سبيل املثال ،حــل لبنان
عام  2017في املرتبة الثالثة على الئحة
أبرز مستوردي السجاد اإليراني (بقيمة
 30مليون دوالر) ،بعد الواليات املتحدة
( 126م ـل ـي ــون دوالر) وأمل ــانـ ـي ــا (57.5
ّ
ومتقدمًا على اململكة املتحدة
مليونًا)،
( 23.4مليونًا) واليابان ( 23.1مليونًا).
كانت هــذه أيــام «الــزمــن الجميل» .اليوم،

«يصعب على املؤسسات خصوصًا التي
تستأجر ص ــاالت ع ــرض أن تصمد بعد
م ــوس ـم ــن ك ــارثـ ـي ــن» ،ب ـح ـســب إبــراه ـي ــم
قـ ـب ــان ،رئ ـي ــس جـمـعـيــة ت ـج ــار ال ـس ـجــاد
ال ـع ـج ـمــي وص ــاح ــب «م ــؤس ـس ــة مـحـمــود
قـبــان لـلـسـجــاد» .إذ أن «الـسـجــاد سلعة
مــوس ـم ـيــة ،وت ــزده ــر ت ـج ــارت ــه م ــع ُبــدايــة
تشرين الـثــانــي .موسم عــام  2019ضــرب
بالكامل لتزامنه مع انطالق االنتفاضة
الشعبية ،فيما العام املاضي كان كارثيًا
ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف األص ـ ـعـ ــدة مـ ــع االن ـه ـي ــار
االقتصادي .الطلب على السجاد الفاخر

نشطت «مزادات» السجاد
على مواقع التواصل
وهي بمعظمها
«مشاريع نصب»

شـ ـب ــه مـ ـ ـع ـ ــدوم م ـ ــا دفـ ـعـ ـن ــا إل ـ ـ ــى إط ـ ــاق
عروضات والبيع على أساس  1500ليرة
ل ـل ــدوالر ،مل ـحــاولــة ال ـحــد مــن الـخـســائــر»،
مشيرًا إلى «أننا قررنا إغالق َ
فرعينا في
الزلقا والبقاع».
أثـ ـ ــر االن ـ ـه ـ ـيـ ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي عـ ـل ــى ه ــذه
ال ـت ـج ــارة ظ ـهــر جـلـيــا م ــن خ ــال الـهـبــوط
الـ ـح ــاد ف ــي واردات ال ـس ـج ــاد م ــن 19.5
مليون دوالر عام  2019إلى  2.86مليون
دوالر عــام  .2020والــافــت أن إحـصــاءات
العام املاضي ّ
تبي ،بوضوح ،انعكاسات
ّ
األزمـ ــة عـلــى ال ـســوق الــداخـلــيــة للسجاد.
إذ أن حـجــم ال ـص ــادرات فــي ه ــذا الـقـطــاع
( 2.42مليون دوالر) المس ،للمرة األولى
منذ  20عــامــا ،حجم الـ ــواردات ،مــا يعني
بـحـســب خ ـب ــراء أن ب ـعــض ال ـت ـج ــار ممن
يملكون متاجر فــي الـخــارج اتكلوا على
األسواق األجنبية للبيع.
سـيــرج نــالـبــانــديــان ،صــاحــب «مؤسسة
نــال ـبــانــديــان ل ـل ـس ـجــاد» ،يــؤكــد أن ــه ق ـ ّـرر
«ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة ن ـه ــائ ـي ــا حـ ــاملـ ــا أنـ ـتـ ـه ــي مــن
تصفية أعمالي فــي لبنان .حاليًا أبيع
السجاد بالرأسمال من دون تحقيق أي
أرباح» .يمثل سيرج الجيل الخامس من
الـعــائـلــة الـتــي امتهنت ت ـجــارة السجاد
مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــام  ،1792وبـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـم ـم ــارس ــة

ّ
نـشــاطـهــا ف ــي لـبـنــان ع ــام  .1930مـ ــذاك،
ّ
صـمــدت املؤسسة «وعــايـشــت كــل املحن
ال ـتــي م ـ ّـرت عـلــى ل ـب ـنــان ،إال أن ـنــا فقدنا
األمـ ــل ه ــذه املـ ـ ــرة ،ول ــم ت ـعــد م ـح ــرزة أن
ن ـح ــاول م ــن ج ــدي ــد .ح ـتــى زبــائ ـن ـنــا من
املـيـســوريــن هــاجــروا بأغلبيتهم ،فلمن
سـنـبـيــع؟ وف ــوق املـصــائــب االقـتـصـ ّ
ـاديــة
تــأثــرنــا بانفجار املــرفــأ ال ــذي وقــع عبء
ترميم األضــرار الناجمة عنه علينا ،إذ
أن التعويضات لم تغط إال ثلث الكلفة».
وع ـلــى خ ـطــى «مــؤس ـســة نــال ـبــانــديــان»،
أعلنت «مؤسسة إيوان مكتبي» الرائدة
في عالم السجاد ،بداية العام الجاري،
نيتها إغالق أول فروعها في لبنان في
منطقة فردان ،بعد عقود طويلة منذ أن
اخـتــار الجد املــؤســس الـقــادم مــن إيــران،
حسني مكتبي ،بـيــروت مقرًا لصناعته
عام .1926
«امل ـب ـي ـع ــات ك ــان ــت م ـق ـبــولــة ب ــن تـشــريــن
الثاني ومنتصف كانون األول املاضيني
ل ـل ـت ـج ــار الـ ــذيـ ــن ق ـب ـل ــوا ق ـب ــض ش ـي ـكــات
مـ ـص ــرفـ ـي ــة .ف ـع ـل ـي ــا ،ه ـ ــذا ي ـع ـن ــي ال ـب ـيــع
بخسارة ،لكنه أفضل من الجمود الكلي
ل ـن ـت ـم ـكــن م ــن االسـ ـتـ ـم ــرار ودفـ ـ ــع رواتـ ــب
موظفينا» ،يقول خليل الخنسا ،صاحب
«م ــؤسـ ـس ــة خ ـن ـس ــا ل ـل ـس ـج ــاد» الـ ـت ــي لــم
تـسـلــم مــن انـفـجــار املــرفــأ كـمــا مــن األزم ــة
ّ
االقتصادية .األول قضى على فرع الشركة
األس ــاس ــي ف ــي وس ــط بـ ـي ــروت ،والـثــانـيــة
أدت قبل ثمانية أشهر إلــى إقفال فرعها
فــي منطقة املــا وال ــذي يـعــود عـمــره إلــى
أكثر من  40عامًا .انفجار املرفأ ،بحسب
الـخـنـســاّ ،
وج ــه ضــربــة قــاضـيــة إل ــى هــذه
ال ـت ـجــارة ،إذ «ت ـض ـ ّـررت بسببه سـتــة من
ّ
أبــرز محال السجاد في لبنان ،والكارثة
األكبر كانت في عدم تغطية التعويضات
للسجاد والتحف الفاخرة».
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــواق ــع ،نـشـطــت «مـ ـ ــزادات»
السجاد على مواقع التواصل االجتماعي،
عـ ـب ــر صـ ـفـ ـح ــات ن ـب ـت ــت فـ ـ ـج ـ ــأة ،ت ـع ــرض
ص ــورًا لتشكيالت واس ـعــة مــن «الـسـجــاد
الـعـجـمــي» .غالبية ه ــذه امل ـ ــزادات تجري
ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق «وات ـ ـ ـسـ ـ ــاب» ،وتـسـتـقـطــب
أع ـ ـ ـ ــدادًا ك ـب ـي ــرة مـ ــن امل ـت ـح ـ ّـم ـس ــن ل ـف ـكــرة
اقتناص «لقطة» والفوز بسجادة عجمية
بالرخص ،خصوصًا أن امل ــزادات تعتمد
ال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة .ي ـشــدد الـخـنـســا على
ض ــرورة تـحــرك وزارة االقـتـصــاد لضبط
ه ــذه «املـ ـ ـ ــزادات» ال ـتــي يــذهــب ضحيتها
ّ
ويتعرض
من ال خبرة ّله بعالم السجاد
لـعـمـلـيــات غ ــش واح ـت ـي ــال .إذ أن «أغ ـلــب
السجاد املـعــروض فــي هــذه امل ــزادات إما
مهترئ أو مقصوص أو مستعمل».
(مروان طحطح)

