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قطاع

ــم المأساة

 BATCOـ  ... Itineraتوأمة بين الكفاءة
اللبنانية والتكنولوجيا األوروبية

الـ ـن ــار وت ـع ـ ّـم ــق م ــن جـ ـ ــراح ال ـق ـط ــاع.
واس ـت ـنــادًا إل ــى الـنـقـيــب مـغـنــي ،وقــع
ت ـج ــار ال ــذه ــب ف ــي «س ــول ـي ــدي ــر» بني
مطرقة اإليجارات الباهظة وسندان
االحتجاجات التي قد تدفع الكثيرين
منهم إلــى إغ ــاق متاجرهم ،خاصة
أن املسألة لم تعد مقتصرة على يوم
ويومني.
وتــأكـيـدًا لـهــذا ال ـكــام ،يــؤكــد النقيب
كورديان أن «بعض الشركات أغلقت
بالفعل وانتقلت إلى دبي».

ف ــي خـ ـط ــوة ت ـب ــره ــن ع ـل ــى ن ـجــاحــات
القطاع الخاص اللبناني التي تخطت
حدود الوطن الى املستويني اإلقليمي
والعاملي وتثبت القدرة على منافسة
وجــذب أكبر الشركات العاملية ،شهد
ف ـنــدق «انـتــركــونـتـيـنـنـتــال فينيسيا»
ف ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت ،م ـ ـس ـ ــاء أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ح ـف ــل
ت ــوق ـي ــع ش ــراك ــة ب ــن إح ـ ــدى ش ــرك ــات
«ب ـ ــاتـ ـ ـك ـ ــو» ( )BATCOال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
وشركة «إتينيرا» ( )Itineraاإليطالية
للمقاوالت.
وبـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــب اإلتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق اسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوذت،
«إت ـي ـن ـيــرا» ،وه ــي ج ــزء مــن مجموعة
«غ ــاف ـي ــو» ( )Gavioال ـع ـم ــاق ــة ،عـلــى
 %49مــن أسـهــم شــركــة «فيديريتشي
س ـت ـي ــرل ـي ـن ــغ بـ ــات ـ ـكـ ــو» الـ ـع ــامـ ـل ــة فــي
سـلـطـنــة ع ـم ــان وال ـت ــاب ـع ــة ملـجـمــوعــة
«باتكو» اللبنانية.
وتعتبر «إتينيرا» الشركة اإليطالية
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي م ـج ــال ت ـش ـغ ـيــل ال ـط ــرق
الـســريـعــة ويـصــل حـجــم أعـمــالـهــا الــى
ن ـحــو  3,9م ـل ـيــار ي ـ ــورو ،فـيـمــا تعمل
«باتكو» التي تأسست عام  1973في
 14دولة حول العالم وتوظف ما يزيد
على  4000شخص وهي مسؤولة عن

ما الذي يبحث عنه اللبناني؟

وي ــؤك ــد أن ص ـعــوبــة ال ـع ـمــل ف ــي هــذا
املجال تكمن في أنــه « »Luxeوليس
مــن الـضــروريــات .ومما زاد فــي تــأزم
الــوضــع ارت ـفــاع أسـعــار الــذهــب التي
أثـ ــرت سـلـبــا ع ـلــى الـ ـق ــدرة الـشــرائـيــة
ً
للبنانيني املنهارة أصال».
ُ
ويـسـهــم الـغــش وبـيــع بعض التجار
الـقـطـعــة بـمـبـلــغ ي ـف ــوق بـكـثـيــر سعر
الـكـلـفــة ف ــي زع ــزع ــة ث ـقــة الـلـبـنــانـيــن
بالتاجر اللبناني ،مــا يدفعهم إلى
أن «يـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــدوا م ـص ـم ـم ــن أج ــان ــب
ومــاركــات عاملية ،ولــو تكلفوا مبالغ
إضافية ،هربًا من طمع بعض التجار
وغ ـش ـه ــم» ،بـحـســب املـصـمــم سـيـفــاغ
ديلسيزيان صاحب مجموعة .DAS
وأتـ ـ ــت الـ ـتـ ـظ ــاه ــرات الـ ـت ــي يـشـهــدهــا
وسـ ــط بـ ـي ــروت ل ـت ـصـ ّـب ال ــزي ــت على

ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـت ـط ـل ــب رغـ ـ ــم الـ ـظ ــروف
امل ـ ـ ــادي ـ ـ ــة الـ ـصـ ـعـ ـب ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـك ــوي ــه.
وخـ ـ ـب ـ ــرة نـ ـبـ ـي ــل عـ ـ ـ ـ ــازار مـ ـفـ ـي ــدة فــي
ه ــذا ال ـس ـي ــاق .فـ ـع ــازار دخ ــل مـعـتــرك
الــذهــب وامل ـجــوهــرات منذ مــا يقارب
نـصــف ق ــرن ،وتـعـلــم «املـصـلـحــة» في
ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن ع ـمــره ،مــن عمه
الــذي تعلمها من اليهود اللبنانيني
قبل أن يصبحوا ذكــرى من املاضي.
وإضافة إلــى عمله في لبنان وبيعه
بالجملة في الدول العربية وأوروبا،
يمتلك عــازار مصنعًا وصالة عرض
في الواليات املتحدة ،وألبس العديد
من املشاهير كليتيسيا كاستا وإيفا
لونغوريا وإيفا هيرزيغوفا .والفرق
بــن املستهلك اللبناني واملستهلك
األم ـ ـيـ ــركـ ــي أن األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،بـحـســب
عـ ــازار ،يحبذ امل ـجــوهــرات البسيطة
والناعمة ،أما اللبناني فيفضل تلك
املبهرة وغير العادية في التصميم.
أما ديلسيزيان الــذي عمل أيضًا في
الــواليــات املتحدة ،فيقول إن الزبون
اللبناني يقيس فــي معظم األحيان
سعر القطعة بحسب وزنـهــا وسعر
غ ـ ـ ــرام الـ ــذهـ ــب ،مـ ــن دون األخ ـ ـ ــذ فــي
االعـ ـتـ ـب ــار الـ ــوقـ ــت واملـ ـجـ ـه ــود الـ ــذي
يبذله املصمم ليخلق القطعة ،على
عكس املستهلك األميركي الذي ّ
يقيم
الـقـطـعــة بـحـســب جـمــالـيـتـهــا الفنية
أكثر من قيمتها املادية.
وال ـس ـع ــر ال ـ ــذي أج ـم ــع ع ـل ـيــه ك ــل من
عازار وأنطون وديلسيزيان على أنه
يـجــذب معظم اللبنانيني ،هــو الــذي
ي ــراوح بــن  500دوالر و 1500دوالر
للقطعة.
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى امل ـ ــأس ـ ــاة ،ف ـ ــإن ق ـطــاع
املـ ـج ــوه ــرات ال ـل ـب ـن ــان ــي ت ـع ـلــم كـيــف
يـ ـخـ ـل ــق مـ ـ ــن الـ ـظـ ـلـ ـم ــة تـ ـحـ ـف ــا ف ـن ـيــة
وتصاميم خالبة منذ بدايات القرن
املـنـصــرم وح ـتــى يــومـنــا ه ــذا ،وهــذه
الـحـقـيـقــة تـبـعــث عـلــى األم ــل وتشير
إل ــى أن ــه ،وع ـلــى الــرغــم مــن الـصـعــاب
التي يعاني منهاالقطاع فإنه قــادر
على البريق ،خاصة أنه يسبق أقرب
منافسيه في املنطقة بأشواط.

« »Daewooاالدارة ،لتعود وتنفصل
الـشــركـتــان مــع تصفية «.»Daewoo
غـيــر ان «س ــان ــغ ي ــون ــغ» نـجـحــت في
تجاوز تلك املحنة وبرزت من جديد
كشركة مستقلة ،ثم قدمت «»Rexton
سـنــة  2011بتقنيات مــرسـيــدس ما
عـ ــزز سـمـعـتـهــا ف ــي سـ ــوق املــرك ـبــات
الــربــاع ـيــة ال ــدف ــع .وف ــي ال ـع ــام نفسه
قدمت «ســانــغ يــونــغ» الجيل الثالث
من « »Korando sportبعد انضمامها
ال ــى مـجـمــوعــة مــاه ـي ـنــدرا الـهـنــديــة.
ولـعــل اب ــرز منتجات «ســانــغ يونغ»
الـ ـت ــي ح ـق ــق ارب ـ ــاح ـ ــا ك ـب ـي ــرة ه ـم ــا»
 »2013 Turismoو «»2015 Tivoli
رغم املدة القصيرة على اطالقها.
طــوال سنوات ،قدمت «سانغ يونغ»

العديد مــن املــوديــات لكنها لــم تكن
متنوعة بقدر شقيقاتها الكوريات.
امـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـي ـب ــدو ان ـه ــا ق ــد غ ـيــرت
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ل ـك ــون ـه ــا ت ـح ــاول
جاهدة ترسيخ مكانتها في السوق
األوروبية والعاملية لتخطو خطوات
اكثر ثباتا .واتخذت الشركة اململوكة
مــن «مـجـمــوعــة مــاهـيـنــدرا» الهندية
قـ ـ ــرارا حــاس ـمــا ل ـت ـتــرســخ ف ــي فئتها
وتوسع نطاق منتجاتها ،التي تبدأ
مع سيارات الدفع الرباعي الصغيرة
نـسـبـيــا ،أي م ــع ن ـمــوذج ـهــا الـجــديــد
تماما تيفولي ،السيارة االكثر تطورا
م ــن م ــودي ــات «س ــان ــغ ي ــون ــغ» ،الـتــي
تمهد الطريق للغة تصميم جديدة
ستطبق على موديالت الشركة.

م ـشــاريــع ي ـفــوق حـجـمـهــا  3مـلـيــارات
دوالر.
جرى حفل التوقيع في حضور رئيس
م ـج ـل ــس إدارة م ـج ـم ــوع ــة «ب ــات ـك ــو»
أنطوان أزعــور ورئيس مجلس إدارة
«إيتينيرا» ألبرتو روبجني.
وتــأتــي ه ــذه اإلتـفــاقـيــة الـتــي تبلورت
بعد سنة من املفاوضات بني الطرفني
لـتــؤكــد عـلــى ق ــدرة وإمـكــانـيــة القطاع
ال ـخ ــاص الـلـبـنــانــي « ع ـلــى املـنــافـســة
واإلرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ال ـ ــى م ـس ـت ــوى ال ـش ــرك ــات
العاملية « بحسب أزعور.
وت ــؤك ــد ه ـ ــذه الـ ـش ــراك ــة ع ـل ــى ت ـمــايــز
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة وقـ ــدرات ـ ـهـ ــا،
وتـ ـس ــاه ــم فـ ــي ضـ ــخ ج ــرع ــة أم ـ ــل فــي
نفوس الشباب اللبناني بأن القطاع
ال ـ ـخـ ــاص ال ـل ـب ـن ــان ــي العـ ـ ــب ف ــاع ــل ال
يـمـكــن ت ـجــاه ـلــه وت ـخ ـط ـيــه بـبـســاطــة،
وأنــه قــادر على جــذب أكبر الشركات
ال ـعــامل ـيــة وإب ـه ــاره ــا وع ـلــى أن يـكــون
حجر األساس إلنطالقتها في املنطقة
العربية.
والشراكة بني «فيدريتشي ستيرلينغ
باتكو» و»إتينيرا» تتخطى العالقة
بـ ــن ش ــرك ـت ــن ل ـت ـج ـســد شـ ــراكـ ــة بــن

الخبرة األوروبية واملوهبة اللبنانية
ب ـم ــا ي ـج ـعــل مـ ــن الـ ـش ــرك ــة أح ـ ــد أبـ ــرز
ال ـ ــاعـ ـ ـب ـ ــن اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــن فـ ـ ــي قـ ـط ــاع
املقاوالت والبوابة األساسية للسوق
اإلقليمية.
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ن ـصــت اإلت ـفــاق ـيــة
على تــوزيــع األدوار بــن الطرفني في
إدارة الشركة ،حيث ستقدم «باتكو»
الـخـبــرات املحلية واملـعــرفــة بالسوق،
فيما تقدم «إتينيرا» الخبرات العاملية
والتكنولوجيا.
وشــدد املــديــر التنفيذي فــي «باتكو»
س ــركـ ـي ــس أزع ـ ـ ـ ــور عـ ـل ــى أن ال ـش ــرك ــة
تعتبر من الالعبني الكبار في السوق
العمانية ومــن أبــرز املـقــاولــن ،وعلى
أن الشراكة مع «إتينيرا» ستزيد من
تـنــافـسـيـتـهــا وق ــوت ـه ــا ف ــي الـسـلـطـنــة
بما يشكل منصة لتوسيع أعمالها
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ضـ ـخـ ـم ــة ع ـلــى
املستوى اإلقليمي.
وللكفاءات اللبنانية حصة مهمة في
وجــدان رئيس مجلس إدارة «باتكو»
أنـ ـط ــوان أزع ـ ــور الـ ــذي ال يـنـكــر فضل
ه ــذه ال ـط ــاق ــات ال ـشــابــة ف ــي «إي ـص ــال
الشركة الى ما هي عليه اليوم».

من حفل
التوقيع بين
الشركتين
(مروان بو
حيدر)

اتبعت الشركة في
تصميمها الجديد أفضل
المعايير العالمية
لـ ـ ــم تـ ـخـ ـت ــر س ـ ــان ـ ــغ ي ـ ــون ـ ــغ ت ـس ـم ـيــة
سـ ـي ــارتـ ـه ــا الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة «تـ ـيـ ـف ــول ــي»
صدفة ،بل في ذلك داللة على جمال
السيارة الجديدة تماما مثل املدينة
االيـ ـط ــالـ ـي ــة الـ ـع ــريـ ـق ــة الـ ـت ــي تـحـمــل
االسم نفسه .من هنا ،سعت الشركة
م ــن خ ــال تـصـمـيـمـهــا ال ـجــديــد إلــى
تحقيق أفضل املعايير املطبقة في
أوروبــا والعالم ،مستخدمة محركًا
بسعة  1.6لـتــر م ــزودًا بـنــاقــل حركة

أوت ــوم ــاتـ ـي ــك ،ك ـم ــا ت ــأت ــي ال ـس ـي ــارة
ضـ ـم ــن خ ـ ـيـ ــاريـ ــن ،دف ـ ـ ــع ثـ ـن ــائ ــي أو
رباعي.
بات من املمكن القول ان في استطاعة
هــذه الـسـيــارة تغيير املفاهيم حول
ال ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـك ــوري ــة النـهــا
ت ـس ـت ـط ـي ــع أن تـ ـض ــع سـ ــانـ ــغ ي ــون ــغ
ب ـ ـجـ ــديـ ــة ع ـ ـلـ ــى خـ ــري ـ ـطـ ــة املـ ــرك ـ ـبـ ــات
الرباعية الدفع برغم صعوبة تأكيد
م ـكــان ـت ـهــا ف ــي م ــا ي ـخ ــص م ــوض ــوع
الضمان واملوثوقية .لكن كل ما يمكن
قــولــه هــو ان الـسـيــارة تــأتــي بضمان
لخمسة أع ــوام مــن دون حــد أقصى
لـعــدد األم ـيــال ،وبــذلــك تـكــون «سانغ
يـ ــونـ ــغ» قـ ــد ت ـغ ـل ـبــت ع ـل ــى عـ ـ ــدد مــن
الـسـيــارات األخ ــرى فــي هــذه النقطة.

م ــن ج ـهــة اخ ـ ــرى ،إذا م ــا ك ــان ش ــراء
ً
السيارة عن طريق دفع املبلغ كامال
أو حتى عن طريق نظام للتقسيط،
ف ــإن «تـيـفــولــي» ت ـقــدم ج ــودة جـيــدة،
مقارنة بثمنها املنخفض ،وبالتالي
تتفوق على منافساتها فــي القيمة
مقابل السعر نفسه.
لـقــد ق ـفــزت ســانــغ يــونــغ نـحــو ســوق
تـنــافـسـيــة ل ـس ـي ــارات الـ ـك ــروس أوف ــر
ذات الصلة من الــدرجــة  ،Bوتمكنت
م ـ ــن ف ـ ـ ــرض ن ـف ـس ـه ــا كـ ـخـ ـي ــار ج ــدي
ل ـل ـم ـش ـت ــري .ويـ ـبـ ـق ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال :هــل
تكتسب ســانــغ يــونــغ مـكــانــة أفضل
ف ـ ــي االس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،وت ـص ـب ــح
فريسة صعبة ملنافساتها؟
(األخبار)

