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تحقيق
ال تتجاوز نسبة اإلشغال في صاالت السينما  ،%3.4بحسب إحصائيات عام  .2010فقد
بيعت  2.8مليون تذكرة من أصل قدرة استيعابية تصل إلى  82مليون مشاهد في
السنة .أسباب تراجع نشاط هذا القطاع االقتصادي كثيرة ،بعضها ثقافي وبعضها
اآلخر طبقي؛ ًفسعر التذكرة يراوح بني  10آالف ليرة و 15ألفًا ،وال دعم مخصصًا للشباب
والطالب ،فضال عن أن أقراص الـ  DVDوالستااليت متاحة بأسعار زهيدة جدًا

سوق السينما :كعكة صغيرة
 2.8مليون تذكرة سنويًا بمعدّل إشغال ال يتجاوز %3.45
محمد وهبة
« ...»2012« ,»AVATARوس � ��واه
م ��ن األف �ل��ام ح �ق �ق��ت أرق ��ام ��ًا ق�ي��اس�ي��ة
على شبابيك التذاكر في العالم في
العام املاضي ،وكانت أيضًا القاطرة
األس� ��اس � �ي� ��ة ل� �ق� �ط ��اع ال �س �ي �ن �م ��ا ف��ي
ل�ب�ن��ان ،إال أن ذل��ك ل��م يحجب ال��واق��ع
املأساوي الذي تعانيه دور السينما
ّ
املحلية على صعيد نتائج أعمالها
التجارية .فبحسب إحصاءات ،2010
لم يتجاوز ع��دد التذاكر املبيعة 2.8
م�ل�ي��ون ت��ذك��رة ،أي  %3.4م��ن مجمل
ال� � �ق � ��درات االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ل �ل �ص��االت
العاملة فعليًا.
وبحسب عاملني ف��ي ال�ق�ط��اع ،هناك
 91صالة عرض منتشرة في مختلف
امل �ن��اط��ق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ،ت �ب �ل��غ ق��درت �ه��ا
االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة ن�ح��و  19477ك��رس�ي��ًا،
لكن قدرتها الفعلية تبلغ  81عرضًا
ف ��ي األس� �ب ��وع ،أي  4212ع��رض��ًا في
السنة ،ما يعني أن قدرتها اإلجمالية
الكاملة تبلغ  82مليون ّ
متفرج يوميًا.
ي� �ع � ّ�د م � �ع� � ّ�دل اإلش � �غ � ��ال ف� ��ي ّ ص� ��االت
ال �س �ي �ن �م��ا ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م �ت��دن �ي��ًا ب�ك��ل
املقاييس؛ فعلى سبيل املثال ،يروي
قدامى العاملني في شركات اإلنتاج،
أن م�ب�ي�ع��ات ص ��االت ال�س�ي�ن�م��ا ،على
«أيام البرج في السبعينيات» ،كانت
ت�ص��ل إل ��ى  6م�لاي�ين ت��ذك��رة س�ن��وي��ًا.
ح�ي�ن�ه��ا ،ك��ان��ت ه �ن��اك  22ش��اش��ة في
ل �ب �ن��ان ،وص ��ال ��ة «أم �ب �ي��ر ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال �ب ��رج»
وحدها كانت تستوعب  1700كرسي،
وه �ن��اك  6ع ��روض ي��وم�ي��ًا يحضرها
 5000م�ت�ف� ّ�رج ،أي أن نسبة اإلش�غ��ال
كانت .%49
األكيد أن أيام البرج انتهت بال رجعة؛
ف�م��ع ت �ط� ّ�ور ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ج��دي��دة
ال �ت��ي ت�ت�ي��ح ل�ل�م�ش��اه��د ال�ت�ف��اع��ل إل��ى
حدود االندماج مع الفيلم وهو داخل

1.2

%46.7

هي إيرادات دور السينما في
لبنان من اإلعالنات على شاشاتها،
علمًا بأنها تدفع  %50من إعالنات
األفالم في الوسائل اإلعالمية

لم يدخلوا إلى السينما نهائيًا
وفقًا إلحصاءات «أراب آد» عن عام
 ،2010فيما هناك  %64.4يملكون
اشتراكًا في الستاليت

مليون دوالر

مليون دوالر

السينما للميسورين فقط! (مروان طحطح)
منزله (شاشات كبيرة وتكنولوجيا
ً
ً
 3Dم �ث�لا) ،ف�ض�لا ع��ن ت �ن� ّ�وع وس��ائ��ل
ال �ت��رف �ي��ه امل �ت �ل �ف��زة وت� �ع ��دد خ �ي ��ارات
امل�ش��اه��د وس�ه��ول��ة وص��ول��ه إل��ى آخ��ر
اإلبداعات السينمائية عبر اإلنترنت
وأق� ��راص ال �ـ  DVDوغ �ي��ره��ا ،ل��م تعد
ّ
السينما تتمتع بالجاذبية نفسها
ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ق �ب��ل ع �ق��د م ��ن زم � ��ن أو

الـ MALL

سند الضهر
لم يعد هناك مكان للسينما خارج الـ .MALL
ففي الواقع ،تظهر اإلحصاءات أن الصاالت املوجودة
ّ
فالحصة
في املوالت هي التي تحقق أعلى األرقام،
السوقية في «سينما سيتي ــ سيتي مول» تبلغ ،%32
وفي «غراند  ABCــ أشرفية»  ...%21أما باقي
الحصص فهي أقل من %8

أكثر .إال أن الحالة اللبنانية تتجاوز
هذه العوامل بأشواط بعيدة لتطال
امل � �ن� ��اخ ال �ث �ق ��اف ��ي ب � ّ
�رم� �ت ��ه؛ ف �ل ��م ت�ع��د
أك �ث��ري��ة ال �ش �ب��اب ت�ه�ت��م ب �ه��ذا ال �ن��وع
من النشاطات الثقافية ـــــ الترفيهية،
ّ
ف �ي �م��ا ت �ق��ل �ص��ت ال � �ق� ��درات اإلن �ف��اق �ي��ة
لشريحة واس�ع��ة م��ن امل��واظ�ب�ين على
ارتياد السينما إلى حدود مقلقة.
ّ
مل � ��اذا ت �ق��ل��ص ع� ��دد رواد ال�س�ي�ن�م��ا؟
ه��ل املشكلة ف��ي ص��االت ال �ع��رض؟ أم
ف��ي نوعية األف�ل�ام امل�ع��روض��ة؟ أم في
أوض��اع ال�ن��اس وق��درات�ه��م املالية؟ أم
أن �ه��م ب��ات��وا ي�ج �ت��ذب��ون إل ��ى وس��ائ��ل
ترفيه مختلفة؟
األرقام ّ
تعبر عن معاناة املجتمع وعن
ّ
تحوالته االقتصادية .عالقة املجتمع
اللبناني بالترفيه تبدو متماهية مع
األوض ��اع ال�ع��ام��ة ،حيث ه�ن��اك ف��روق
ّ
طبقية ح� ّ
ّ
�ادة .فاإلحصاءات تؤكد أن
 %20م��ن ال �س �ك��ان يستهلكون %50
من مجمل فاتورة االستهالك املحلي.
إذًا هي ّ
حمى السياسات ّاالقتصادية
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة امل� �ت ��وح ��ش ��ة ت�ص�ي��ب
ع��ال��م السينما أي�ض��ًا ،ال�ت��ي ّأدت إلى

قطاعات

أسواق

أونصة الذهب إلى  1600دوالر
ّ
تستمر العواصف املالية في أوروب��ا ،حيث
فيما
ّ
ي � ��رزح ال �ع��دي��د م ��ن ب� �ل ��دان ال � �ق ��ارة ال �ع �ج��وز تحت
متجهة
أعباء كبيرة ،تبدو أس��واق السلع األولية
ّ
ص �ع��ودًا ،وب��ال��درج��ة األول ��ى ال��ذه��ب ،ال��ذي ُيتوقع
أن ي �ص��ل س �ع��ر أون �ص �ت��ه إل ��ى  1600دوالر خ�لال
العام الجاري ،بحسب توقعات املجموعة املالية
العمالقة «.»Citigroup
وي�ق��ول رئيس قسم السلع األول�ي��ة ف��ي املجموعة،
ستيوارت ستيلي« :أعتقد أننا سنرى نموًا سنويًا
بنسبة ت��راوح ب�ين  %15و %20ف��ي االستثمارات
املخصصة للسلع األولية خالل العامني املقبلني...
وهذا توقع متحفظ» ،ما يعني أن ّ
ّ
النمو قد
معدل
يكون أعلى من ذلك.
ّ
ولفت الخبير ،الذي نقلت توقعاته وكالة «رويترز»،
ّ
إلى أن «املؤسسات االستثمارية كلها تتحدث عن
ّ
زيادة استثماراتها في السلع األولية».
وس� ّ�ج��ل س�ع��ر أون �ص��ة ال��ذه��ب ( 28غ��رام��ًا) سعرًا
قياسيًا في العام الجاري بلغ  1576.2دوالرًا ،ويوم
أمس ،بلغ السعر  1546.5دوالرًا ،بعدما أغلق على

تقليص الطبقة الوسطى .األرق��ام ال
تكذب أب�دًا؛ الترفيه في لبنان أصبح
بطبقة «امل�ي�س��وري��ن» ،أما
م�ح�ص��ورًا
ّ
الفقراء فلهم «جنة» األفالم املقرصنة
الرخيصة والستاليت شبه املجاني...
وب� �ح� �س ��ب ع ��ام� �ل�ي�ن ف � ��ي ال � �ع� ��روض
ال�س�ي�ن�م��ائ�ي��ة ،اس �ت �ح��وذ ال�ت�ل�ف��زي��ون
ف��ي ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،ع�ل��ى «ال�ق�ض�م��ة»
األول � � � � � ��ى م� � ��ن ال� � �ح � � ّ�ص � ��ة ال� �س ��وق� �ي ��ة
للسينما ،ث��م ج��اء الفيديو كاسيت،
وبعد ذلك «األق��راص املمغنطة» .أما
ال�ي��وم ،فهناك الستاليت ،وه��و شبه
ّ
م �ج��ان��ي ف��ي ل �ب �ن��ان ،ال ب��ل إن ��ه ي�ب��ث
األف �ل��ام امل �ق��رص �ن��ة ل�ل�م�ش��اه��دي��ن في
منازلهم من دون أي كلفة إضافية...
ه� ��ل ي �ع �ن��ي ذل � ��ك أن «ش ��رع� �ن ��ة» ب��ث
الستاليت وإزالة األقراص املقرصنة
م��ن األس� ��واق ،ي�ع�ي��دان إل��ى السينما
«ريادتها»؟
ال يحجم العاملون في السينما عن
ذك ��ر ت��أث �ي��ر ه��ذي��ن ال�ع�ن�ص��ري��ن على
م �ب �ي �ع��ات ت ��ذاك ��ر ال �س �ي �ن �م��ا ،ول�ك�ن�ه��م
ّ
لتحسن
ي��ؤك��دون أن ال �ح� ّ�د األق �ص��ى
م�ب�ي�ع��ات ال �ت��ذاك��ر ه��و  ،%20أي 560

أل��ف ت��ذك��رة سنويًا؛ ألن الفقير ال��ذي
ي�ش��اه��د ال�ف�ي�ل��م ع�ل��ى ق��رص مقرصن
ّ
مع عائلته بكلفة تقل عن  2000ليرة
(باستثناء شراء آلة تشغيل الـDVD
ال �ت��ي ال ي �ت �ج��اوز س �ع��ر أف�ض�ل�ه��ا 60
دوالرًا وتستعمل لسنوات طويلة)،
ل��ن ي �ك��ون ق ��ادرًا ع�ل��ى م�ش��اه��دة فيلم
واح��د أسبوعيًا .فالكلفة على عائلة
وس�ط�ي��ة م��ؤل�ف��ة م��ن  4أش �خ��اص هي
ب �ح� ّ�د أدن ��ى ت�ب�ل��غ  40أل ��ف ل �ي��رة (ب�لا
املياه والعصائر واملشروبات الغازية
وال�ف��وش��ار وال �ش��وك��وال) ،أم��ا إذا كان
الفيلم «ثالثي األبعاد» فثمن التذكرة
ي ��راوح ب�ين  13أل��ف ل�ي��رة و 15أل �ف��ًا...
وقس على ذلك.
ع �ل ��ى أي ح � � ��ال ،إن روم � � ��ا م� ��ن ف ��وق
ه ��ي غ �ي��ره��ا م ��ن ت� �ح ��ت .ف��ال �خ��ري �ط��ة
ُ
السينمائية ال�ع��ام��ة ت�ظ�ه��ر مستوى
ّ
ال� �ت ��رك ��ز ون� �س ��ب اإلش � �غ� ��ال ورب �ح �ي��ة
م� ��رت � �ف � �ع� ��ة .ف � �ف� ��ي  2010أص� �ب� �ح ��ت
الخريطة كاآلتي:
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ت�س�ت�ح��وذ  3ش��رك��ات ك �ب��رى على
ال � �ع� ��دد األك � �ب� ��ر م� ��ن ال� � � � ��رواد؛ ف �ه �ن��اك
سلسلة ص��االت «أم�ب�ي��ر» ف��ي املرتبة

 1539.95دوالرًا في بورصة نيويورك ّأول من أمس.
ّأم� ��ا س �ع��ر ال �ن �ف��ط ال� �خ ��ام ،ف �ب �ل��غ  94.1دوالرًا في
ب� ��ورص� ��ة ن� �ي ��وي ��ورك أم� � ��س ،ف �ي �م��ا ارت � �ف� ��ع ال �خ ��ام
ّ ً
مسجال
األوروب� ��ي «ب��رن��ت» إل��ى  110.8دوالراتّ ،
ارتفاعًا طفيفًا ،حيث يبقى املستثمرون يترقبون
ال �ت �ط� ّ�ورات ف��ي م��ا خ� ّ�ص خ�ط��ة إن �ق��اذ ال�ي��ون��ان من
ّ
مالية ّ
عامة متدهورة ،في ظل تراجع سعر صرف
ال��دوالر ،ال��ذي يدفع التجار إل��ى طلب الخام نظرًا
ّ
إلى أن سعره يصبح أرخص.
ويستبعد س�ت�ي��وارت ستيلي أن ت�ت��راج��ع أسعار
خام النفط« ،برنت» ،بنسبة كبيرة عن املستويات
ال�ح��ال�ي��ة .وي �ق��ول« :ال أعتقد أن�ن��ا س�ن��واص��ل بهذا
املعدل ...أعتقد أن السوق تميل إلى االرتفاع بسبب
االضطرابات السياسية  ...لكن الطلب األساسي ال
ينبئ بمناخ داعم لألسعار بدرجة كبيرة».
ووف �ق��ًا ل�ب�ي��ان��ات «روي � �ت ��رز» ،ارت �ف��ع س�ع��ر برميل
«ب��رن��ت» إل��ى أع�ل��ى م�س�ت��وى ه��ذا ال �ع��ام ف��وق 127
دوالرًا .وقد تراجعت منذ ذلك الوقت.
(األخبار)

مصارف

 2.1مليار دوالر زيادة الودائع في نيسان
زادت الودائع املصرفية خالل شهر نيسان 2011
بقيمة  2.1م�ل�ي��ار دوالر لتبلغ  116.72م�ل�ي��ارًا
مقارنة مع  114.62مليارًا في نهاية آذار ،2011
وقد نجم الجزء األكبر من هذه الزيادة عن ارتفاع
ودائع القطاع الخاص املقيم بنحو  1.262مليار
دوالر.
وب�ح�س��ب إح� �ص ��اءات ج�م�ع�ي��ة م �ص��ارف ل�ب�ن��ان،
ارت �ف �ع��ت امل �ي��زان �ي��ة امل �ج �م �ع��ة ل �ل �م �ص��ارف خ�لال
نيسان  2011بقيمة  1976مليار ل�ي��رة ،لتصبح
 201700مليار ل�ي��رة م�ق��ارن��ة م��ع  199724مليار
ل �ي��رة ف��ي ن�ه��اي��ة ال�ش�ه��ر ال ��ذي س �ب��ق ،و 194355
مليار ليرة في نهاية عام .2010
وال�لاف��ت ف��ي ب�ن��ود امل�ي��زان�ي��ة امل�ج� ّ�م�ع��ة ،أن حجم
ت��وظ �ي �ف��ات امل� �ص ��ارف ل� ��دى ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام ب��ات
مرتفعًا ج �دًا ،ففي نهاية نيسان  ،2011ارتفعت
ودائ��ع امل�ص��ارف ل��دى مصرف لبنان إل��ى 63982
مليار ليرة ،فيما بلغت قيمة توظيفات املصارف
ف��ي س �ن��دات ال�خ��زي�ن��ة  42793م�ل�ي��ار ل �ي��رة .وه��ذا
ي �ع �ن��ي أن م� �ج� �م ��وع ت ��وظ� �ي� �ف ��ات امل� � �ص � ��ارف ف��ي

أدوات ح �ك��وم �ي��ة ت �ب �ل��غ  106775م �ل �ي��ار ل �ي��رة،
أي م� ��ا ي� � � ��وازي  %60.7م� ��ن م �ج �م��ل امل �ي��زان �ي��ة
ّ
املجمعة.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،بلغت تسليفات امل �ص��ارف للقطاع
ال�خ��اص  47233مليار ل�ي��رة ،أي ب��زي��ادة قيمتها
 575مليار ليرة ،مقارنة مع شهر آذار ،وبزيادة
قيمتها  1531مليار ليرة مقارنة مع نهاية .2010
وق� ��د ب �ل �غ��ت ال� �ف ��ائ ��دة امل �ث �ق �ل��ة ع �ل��ى ال�ت�س�ل�ي�ف��ات
ً
امل�ص��رف�ي��ة ب��ال�ل�ي��رة  ،%7.72أي أع �ل��ى ق�ل�ي�لا من
الخزينة التي بلغت ،%7.50
الفائدة على سندات ّ
فيما تبلغ الفائدة املثقلة على ال��ودائ��ع بالليرة
.%5.63
أم� ��ا ال� �ف ��ائ ��دة ع �ل��ى ال �ت �س �ل �ي �ف��ات ب� ��ال� ��دوالر ف�ق��د
ب�ل�غ��ت  ،%7.10وال �ف��ائ��دة امل�ث�ق�ل��ة ع �ل��ى س �ن��دات
اليوروبوندز (سندات ب��ال��دوالر) بلغت ،%7.88
فيما ال�ف��ائ��دة على ال��ودائ��ع بلغت  .%2.85علمًا
ب��أن ال��ودائ��ع ب��ال��دوالر ت��وازي  %62.3من مجمل
الودائع املصرفية في نهاية نيسان.
(األخبار)

