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إستثمار

«البيرة» تعود
إلى سوريا...
نخب انتصار فكرة
رضا صوايا
ال ـب ـيــرة املـحـلـيــة الـصـنــع ت ـعــود إل ــى ســوريــا.
فبعد أن توقف اإلنتاج في املصنعني اللذين
ت ــدي ــره ـم ــا ال ـح ـك ــوم ــة («ب ـ ـيـ ــرة ب ـ ـ ــردى» فــي
دم ـشــق ،و«ب ـيــرة ال ـشــرق» فــي حـلــب) جــراء
ال ـح ــرب امل ـنــدل ـعــة ف ــي ال ـب ــاد ،ان ـط ـلــق إن ـتــاج
بيرة «أرادوس» بصنفيها ،الكحولي وغير
الكحولي ،في  23آب املنصرم بكلفة قاربت
 16مليون دوالر ،وهو ما قد يشكل خطرًا
عـلــى شــركــات الـبـيــرة اللبنانية الـتــي كانت
ت ـص ـ ّـدر ق ـس ـمــا م ــن إن ـتــاج ـهــا إل ــى ســوريــا
لتغطية النقص في السوق املحلية.
املـ ـصـ ـن ــع ال ـ ـجـ ــديـ ــد ي ـ ــدي ـ ــره رجـ ـ ـ ــال أعـ ـم ــال
ســوريــون يعيشون فــي جمهورية التشيك
استوردت آالت املعمل الحديثة ومواد
التي
ِ
اإلنتاج األساسية منها .ووفقًا ملدير املعمل
ُ َ
باسل عباس «تنتج البيرة بطاقة إنتاجية
تصل إلــى  1.5مليون ليتر سنويًا ،بمعدل
 4.5م ــاي ــن ع ـب ــوة س ـع ــة  0.33ل ـي ـت ــر ،مــع
إمكانية زيادة الطاقة اإلنتاجية في األشهر
الـثــاثــة املـقـبـلــة إل ــى  3مــايــن لـيـتــر سنويًا
ب ـم ـع ــدل  9م ــاي ــن عـ ـب ــوة .وب ــذل ــك تـنـتـهــي
املرحلة األول ــى مــن امل ـشــروع ،لتبدأ املرحلة
الثانية مطلع السنة املقبلة ملدة عام ،لتصل
الطاقة اإلنتاجية إلــى نحو  15مليون ليتر
سنويًا بعبوات مختلفة األحجام».
مصنع للبيرة بـهــذه الكلفة فــي بلد يعاني
مــا يـعــانــي ،قــد يثير اسـتـهـجــان الكثيرين،

فهل سوريا في وسط هذا الجنون بحاجة
ّ
مسبب إضافي «لتطيير العقل»؟ وهل
إلى
يعقل أن تـكــون الـبـيــرة قــد ع ــادت إل ــى بــاد
الشام قبل ماليني السوريني الذين تهمهم
«الرجعة» بدل «الجعة»؟
أس ـئ ـل ــة مـ ـش ــروع ــة ال ش ـ ــك ،وال ي ـ ــام مــن
يـطــرح عــامــات اسـتـفـهــام عــن ال ـجــدوى من
مشاريع كـهــذا ،وعــن األولــويــات لــدى بعض
املـسـتـثـمــريــن ف ــي مــرح ـلــة م ــا ق ـبــل ان ـطــاق
ع ـم ـل ـيــة اإلع ـ ـمـ ــار امل ــرت ـق ـب ــة ،وهـ ــل ال ـج ـهــود
س ـت ـك ــون م ـن ـص ـ ّـب ــة ل ـت ــوف ـي ــر مـ ــا ي ـح ـتــاجــه
السوريون من ضروريات ،أو أن الكماليات
املربحة قد تجد موطئ قدم لها في اقتصاد
ما بعد الحرب؟
ل ـكــن ،ف ــي امل ـق ـلــب اآلخـ ــر ،ال يـمـكــن إس ـقــاط
افتتاح املصنع من السياق التاريخي الحالي
وما تعيشه سوريا واملنطقة ،وهو ربما ما
ال يـقـصــده املـسـتـثـمــرون أص ـحــاب املصنع
وما لم يفكروا به.
عـ ــودة ال ـب ـي ــرة امل ـح ـل ـيــة الـتـصـنـيــع ان ـت ـصــار
ّ
خضم ما تعيشه سوريا
رمزي لفكرة .ففي
من ويالت وصراعات نفوذ ومصالح دول،
فإنها قبل كــل شــيء تشهد صــراع أفـكــار،
والـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ـحـ ــال ج ـ ــزء مـ ــن ه ــذه
املعركة .ليس ألنها بيرة ،بل ألنها ترمز إلى
أبعد من الخمر ،إلى نمط حياة رافق نشأة
الدولة السورية كما نعرفها.
تـعــود الـبـيــرة لـشــرب نـخــب انـتـصــار فـكــرة.
انتصار أكبر من املتقاتلني أنفسهم!

قطاع

هل هو الوقت األنسب
لالستثمار العقاري في لبنان؟
تكاثر في اآلونة األخيرة
الحديث عن تراجع األسعار
في القطاع العقاري في
لبنان ،وبأن الوقت الحالي
ّ
يعد مثاليًا لالستثمار في
هذا المجال .في الوقت
عينه ،تكشف إحصاءات
نقابة المهندسين ّأن
مساحات البناء المرخصة
شهدت ارتفاعًا بنسبة
 %16.95لغاية شهر
تموز من العام الحالي،
مقارنة بالفترة نفسها من
العام السابق .معطيات
متناقضة قد تثير االلتباس،
فما حقيقة وضع القطاع
العقاري في لبنان؟
يكشف املــديــر الـعــام لشركة «رامـكــو»
العقارية رجــا مكارم أن «هــذه السنة
سيئة جدًا ومن أسوأ السنوات التي
عــرف ـهــا ال ـق ـطــاع ال ـع ـق ــاري ف ــي لـبـنــان
خالل السنوات العشر األخيرة» .وهو
معطى يسهل تبيانه بحسب الخبير
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ول ـ ـيـ ــد أب ـ ـ ــو س ـل ـي ـم ــان
«بمجرد متابعة اإلعالنات املنتشرة
في الكثير من املناطق وعلى شاشات
الـتـلـفــزة وال ـتــي يـعــرض فيها املـطــور
تسجيل الشقة على نفقته فــي حال
ال ـشــراء أو فــي بـعــض األح ـيــان تصل
األمور إلى حد إهداء سيارة»...
ي ــؤك ــد مـ ـك ــارم أن «ن ـس ـبــة امل ـب ـيــع في
معظم املشاريع العقارية فــي الوقت
الراهن ال تتخطى عتبة الـ  ،»%40مع
اإلش ــارة إلــى أن الــركــود يطال جميع
أنواع الشقق بمختلف األحجام ،لكن

حوالى مليون متر مربع من الشقق الكبيرة المبنية لم تبع حتى اآلن وتقدر قيمتها بحوالى  3إلى  4مليارات دوالر

الشقق الكبيرة والفخمة الـتــي يبدأ
سعر مبيع املتر املربع فيها بحوالى
 3آالف دوالر تعاني أكثر من غيرها،
وخــاصــة أن ــه بحسب دراس ــة لشركة
«رام ـكــو» هـنــاك «حــوالــى مليون متر
مــربــع مــن الشقق الكبيرة املبنية لم
تبع حتى اآلن وتقدر قيمتها بحوالى
 3إلى  4مليارات دوالر».

لكن ماذا عن انخفاض األسعار؟
ي ـ ــوض ـ ــح مـ ـ ـك ـ ــارم أن «األسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــار لــم
تنخفض إعالميًا .بمعنى أن املطورين
حني االتصال بهم ال يزالون يعرضون
األسـعــار نفسها .لكن حــن يتلمسون
ب ــأن امل ــوض ــوع ج ــدي وال ـســائــل مهتم
ي ـق ــوم ــون ب ـح ـســومــات ت ـب ــدأ ب ـحــوالــى
 %20وتصل إلى حدود  %35في بعض
األحـ ـي ــان» .واالن ـخ ـفــاض فــي األس ـعــار

¶ معرض

بيروت تستقبل  90سيارة نادرة

عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــدى  10أيـ ـ ـ ـ ــام،
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ــن  7إلـ ــى 17
أيلول ،ستكون بيروت على
م ــوع ــد م ــع ال ـح ــدث األب ــرز
ف ــي ع ــال ــم الـ ـسـ ـي ــارات هــذا
العام Classic Car Show
 2017الــذي تنظمه شركة
 Events Productionفي
أسواق بيروت.
س ـي ـض ــم املـ ـ ـع ـ ــرض ل ـه ــذه
الـ ّـسـنــة أكـثــر مــن  ٩٠سـ ّـيــارة كــاسـيـكـ ّـيــة ،تـعــود صناعتها إل ــى ال ـقــرن املــاضــي،
باإلضافة إلى عدد من الدراجات النارية التي تعود إلى حقبات تاريخية معينة،
وإل ـقــاء ال ـضــوء عـلــى تــاريــخ ع ــدد كبير مــن الـعــائــات اللبنانية الـتــي اس ـتــوردت
السيارات منذ العشرينيات حتى يومنا هذا.
تجدر اإلشارة إلى أن املعرض سيفتح أبوابه كل يوم مجانًا مع برامج مميزة في
نهاية كل أسبوع.

¶ سياحة

«عنب» ...في جبيل

بعد َ
فرعي «مار مخايل» و«النقاش» والنجاح الذي لقياه ،افتتح مطعم «عنب» فرعه
ّ
األحدث في مدينة جبيل ،شارع جوزف حواط ،في  29آب 2017 ،املنصرم.

عـلــى م ــا يـشـيــر أب ــو سـلـيـمــان «يشمل
جميع املـنــاطــق ومختلف الـشـقــق من
الكبيرة إلى املتوسطة والصغيرة».
ويــؤكــد كــل مــن م ـكــارم وأب ــو سليمان
أن «ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي ه ـ ــو األفـ ـض ــل
لالستثمار العقاري في لبنان ،سواء
مل ــن يــريــد شـ ــراء ش ـقــة أو مل ــن يــريــد أن
يوظف أمواله في العقارات».
هل يؤثر هــذا االنخفاض على الطلب
وه ــل يـحـفــز الـلـبـنــانـيــن؟ وه ــل نسبة
الحسومات التي تصل إلى  %30كفيلة
بأن تسمح للبناني بالشراء؟
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى أب ـ ـ ــو سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ف ــإن ــه
«طاملا لم نشهد تطويرًا جديًا للبنى
ال ـت ـح ـت ـيــة ،وق ـي ــام ال ــدول ــة بــاملـســاعــدة
لبناء مساكن شعبية فــي الضواحي
س ـي ـظــل م ــن ال ـص ـع ــب ع ـل ــى الـلـبـنــانــي
التملك في بلده».

م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـش ــدد م ـك ــارم ع ـلــى «أن
االن ـخ ـفــاض ف ــي األس ـع ــار ل ــم تــرافـقــه
زيادة في الطلب ،وذلك ليس مرتبطًا
فقط باألسعار بل بغياب الرغبة لدى
اللبنانيني وانـعــدام ثقتهم بالوضع
ً
إجماال ،وهو ما يدفعهم إلى التريث
قـبــل اسـتـثـمــار أمــوال ـهــم ف ــي الـقـطــاع
العقاري».
نشرح الزيادة في مساحات
أما كيف ّ
ال ـب ـنــاء امل ــرخ ـص ــة ،فـيـعـيــدهــا م ـكــارم
إلــى أمــريــن «إم ــا أن بعض املطورين
ي ـ ـجـ ــدون أن ـف ـس ـه ــم م ـض ـط ــري ــن إل ــى
االسـ ـتـ ـم ــرار ك ــي ال ي ـخ ـل ــوا ال ـســاحــة
ل ـغ ـي ــره ــم ،أو أنـ ـه ــم م ــن امل ـي ـســوريــن
مــاديــا ويعتبرون أن الــوقــت الحالي
م ـث ــال ــي ل ـ ـشـ ــراء األراض ـ ـ ـ ــي بــان ـت ـظــار
الفرج في املستقبل».
(األخبار)

اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ــدي ـن ــة
جـ ـبـ ـي ــل م ـ ــن ق ـبــل
شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة «ب ـ ـ ـلـ ـ ــو
غ ــريـ ـب ــس» Blue
 ،Grapesوكـيـلــة
م ـط ـع ــم ع ـن ــب فــي
جبيل أتى لكونها
تشبه املطعم الذي
ي ـ ـ ـهـ ـ ــدف إ ًلـ ـ ـ ـ ــى أن
يكون مــرآة للبيت
اللبناني التقليدي مــن ناحية ،ونـظـرًا إلــى أهميتها السياحية الكبيرة كمقصد
رئيسي للسياح.
تـعـلـيـقــا ع ـلــى االف ـت ـت ــاح ،ق ــال م ــدي ــر ش ــرك ــة «ه ــان ــدف ــل مــانــاج ـم ـنــت» Handful
ّ
 Managementزاهي رزق الله« :نحن على ثقة بأن عنب سيشكل قيمة مضافة
إلى املنطقةِّ ،
تذوق استثنائية إلى ّ
مقدمًا تجربة ّ
السياح املحليني واألجانبُ ،مظهرًا
أيضًا َ
القيم الثقافية لبلدنا».

¶ فعاليات

ورشة عمل عن المتضريين من األزمات

عقدت جمعية «دياكونيا» وشركاؤها في لبنان ،ورشــة عمل حــول األشخاص
املتضررين في األزمــات ،بهدف عرض أبرز حقوق هؤالء األشخاص من خالل
منظار حقوقي وبصورة تحترم كرامتهم ،وذلك يوم األربعاء  30آب املاضي في
مركز املعلومات في أســواق بـيــروت .ناقشت الورشة حقوق األشخاص خالل
األزم ــات وض ــرورة بث صــور إيجابية ودفــع اإلعــام إلــى التعبير بنحو حقوقي

