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متابعة

أزمة كازينو لبنان:

«اآلن ستبدأ
المشاكل»
وضعت اللجنة
المكلفة درس
ملف المصروفين
في كازينو لبنان
تقريرها النهائي
أمس .لم تعلن
مضمونه بانتظار
اجتماع مجلس إدارة
الكازينو .إال أن مصادر
مطلعة كشفت
أن النتائج التي
توصلت إليها اللجنة
خضعت للمحاصصات
السياسية .أما
معايير العمل للفترة
المقبلة ،فلم توضع
بعد

ليا القزي
ّ
التثبت من
اللجنة املكلفة مهمة
ص ـح ــة أس ـ ـبـ ــاب ص ـ ــرف امل ــوظ ـف ــن
ف ــي ك ــازي ـن ــو ل ـب ـن ــان ،أنـ ـه ــت أم ــس
اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا الـ ـت ــي ب ــدأت ـه ــا قـبــل
عـشــرة أي ــام .تشكلت ه ــذه اللجنة
مــن مـجـيــد ج ـن ـبــاط ،ف ــادي تميم،
ج ــورج نخلة ،هـشــام نــاصــر وإدي
م ـع ـلــوف ،بــرئــاســة رئ ـيــس مجلس
إدارة «انترا» محمد شعيب .وهي
ك ــان ــت ول ـي ــدة ت ـســويــة ب ــن ال ـقــوى
السياسية ،خاصة التيار الوطني
الـحــر وحــركــة أمــل ،بموافقة حاكم
سالمة .لذلك،
مصرف لبنان رياض
ّ
لم تستطع التنصل من املظلة التي
تغطيها ،فلجأت إلى مبدأ تقطيع
قالب الجبنة بالتساوي والتوافق
بني رعاتها.
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة وال ـن ـصــف
مــن بـعــد ظـهــر أم ــس ،دخــل أعـضــاء
اللجنة إلى اجتماعهم األخير في
مـكــاتــب «ان ـت ــرا» فــي ال ـح ـمــرا .على
م ـ ــدى أكـ ـث ــر مـ ــن س ــاعـ ـت ــن ،عـمـلــت
ال ـل ـج ـن ــة ع ـل ــى ص ـي ــاغ ــة ت ـقــريــرهــا
النهائي الــذي تحفظت عن نشره،
ب ــان ـت ـظ ــار انـ ـعـ ـق ــاد م ـج ـل ــس إدارة
ال ـكــازي ـنــو ودراسـ ـت ــه .ل ـكــن ذل ــك لم
يمنع أعـضــاء اللجنة مــن تسريب
بعض املعلومات ،وخاصة أسماء
املوظفني الــذيــن لــن يصرفوا .وفق
مـ ـعـ ـل ــوم ــات أحـ ـ ــد امل ـط ـل ـع ــن ع ـلــى

م ـلــف كــازي ـنــو ل ـب ـنــان« ،سـ ُـي ـصـ َـرف
نـحــو  120شـخـصــا .أم ــا ال ـبــاقــون،
فسيعودون إلى مزاولة أعمالهم».
أب ــرز الــذيــن ســويــت أوضــاعـهــم هم
«شقيق النائب إيلي كيروز شارل،
مـســؤول امل ــوارد البشرية السابق
ن ـس ـيــب أن ـ ـطـ ــون ،ش ـق ـيــق م ـس ــؤول
األمن لدى الرئيس نبيه بري بالل
ُ
ش ـع ـي ــب» .اآللـ ـي ــة ال ـت ــي ســت ـع ـتـُ َـمــد
ل ـعــودة ه ــؤالء إل ــى عـمـلـهــم لــم تـقــر
ب ـعــد .أم ــا الـتـعــويـضــات ،فسيكون
أقصاها ستني شهرًا ،أو  200ألف
دوالر كـحــد أق ـصــى ،اس ـت ـنــادًا إلــى
سـ ـن ــوات الـ ـخ ــدم ــة .ن ـق ــاب ـت ــا ع ـمــال
الـ ـك ــازيـ ـن ــو لـ ــم ت ــوضـ ـع ــا بـ ـ ُع ــد َ فــي
ص ــورة ال ـت ـقــريــر ،كــذلــك ل ــم تـطــلـعــا
على مضمونه« ،حـتــى أن النقيب
ج ــاك خــويــري مـشـمـئــز مــن طريقة
عمل اللجنة ،ألنه يعراها مسيسة».
أمــا في كازينو لبنان ،فاملوظفون
ق ـل ـقــون« ،الـ ـص ــورة عـنــدهــم ليست
واضـ ـح ــة ،رغ ــم أن بـعـضـهــم تلقى
تطمينات سياسية».
ُيسجل املـصــدر نقطتني سلبيتني
فــي عمل اللجنة .األول ــى لجوؤها
«إلـ ـ ـ ــى ت ـق ـس ـي ــم األس ـ ـم ـ ــاء ب ـح ـســب
م ــرج ـع ـي ــات ـه ــم الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة» ،أم ــا
الـثــانـيــة فـهــي «اس ـتــدعــاؤهــا لعدد
م ــن املــوظ ـفــن وامل ــدي ــري ــن بـطــريـقــة
عشوائية من دون أن تسألهم عن
أمــور تختص بوظائفهم وظــروف
صــرف ـهــم ،بــل بـعــاقـتـهــم ب ـ (رئـيــس
م ـج ـلــس إدارة ال ـك ــازي ـن ــو) حـمـيــد
ك ـ ـ ــري ـ ـ ــدي ،واألم ـ ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـت ـ ــي ك ــان ــت
تحصل داخل املؤسسة».
كــريــدي ليس مــوافـقــا على اللجنة
أيضًا« ،وهو كان قد سجل تحفظه
أيـ ـض ــا» .ه ــو ي ـع ـتــرض ع ـلــى م ـبــدأ
دفـ ـ ــع تـ ـع ــويـ ـض ــات الـ ـطـ ـب ــاب ــة مل ــدة
خـمــس س ـن ــوات ،إذا ف ــي ال ــوالي ــات
املـ ـتـ ـح ــدة لـ ــم ي ـس ـت ـط ـي ـعــوا ت ـحـ ّـمــل
ت ـب ـع ــات مـ ـش ــروع «أوبـ ــامـ ــا ك ـي ــر»،
ُفيكف نستحمله نحن؟
نـقــل عــن الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون أن
«العدد سيرتفع ليالمس أربعمئة
مـ ــوظـ ــف مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــروف» ،وهـ ـ ـ ــذه هــي
ً
فعال املرحلة الثانية مــن خطوات
ال ـ ـكـ ــازي ـ ـنـ ــو اإلصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــة .يـ ـق ــول
املصدر إن «العدد قد يكون أعلى

مــن ذل ــك ،سـ ُـيـفـتــح امل ـجــال أم ــام من
يريد التقاعد املبكر ،وهم باألغلب
س ـ ـي ـ ـكـ ــونـ ــون م ـ ـمـ ــن شـ ـ ـ ـ ــارف ع ـل ــى
التقاعد».
يقول املـصــدر إن «نقابتي العمال
مـجـبــورتــان عـلــى مـعــرفــة األس ـمــاء

يعترض كريدي على
مبدأ دفع تعويضات الطبابة
لمدة خمس سنوات

واملوافقة عليها .إذا لم يحصل هذا
اإلجراء ،فلن يتمكن مجلس اإلدارة
من عقد جلسة»ُ .ي َع ّد كريدي حاليًا
ال ـط ــرف األض ـع ــف« ،ه ــو ل ــن يــدعــو
مـجـلــس اإلدارة إل ــى االج ـت ـمــاع إن
لم توافق جميع املكونات املعنية
عـلــى ال ـق ــرار» .ال ـطــرف اآلخ ــر الــذي
ت ـعــرض لـ ـ «خــدي ـعــة» الـسـيــاسـيــن
هـ ــو سـ ــامـ ــة« ،غ ـ ـشـ ــوه بـ ـ ــأن ل ــدي ــه
ال ـغ ـطــاء ال ـس ـيــاســي لـيـسـيــر ب ـقــرار
ص ــرف ب ـعــض امل ــوظ ـف ــن ،إال أنـهــم
ُمـ ــا ل ـب ـث ــوا أن ت ـن ـص ـل ــوا مـ ـن ــه .هــو
غ ـ ـ ــدر ،وفـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة قـ ــام شـعـيــب
والعونيون بما فيه مصلحتهم».
يـنـهــي امل ـصــدر ب ــأن الـقـصــة ليست
سهلة« ،اآلن ستبدأ املشاكل».

سي َ
ُ
صرف نحو  120شخصًا أما الباقون فسيعودون إلى مزاولة أعمالهم (هيثم الموسوي)

قطاع خاص

ّ
مستثمرون أجانب يبحثون عن شركات متعثرة
محمد وهبة
ّ
تحولت األزم ــة االقتصادية فــي لبنان
إل ــى «فــرصــة» للمستثمرين األجــا ّنــب.
ي ـب ـحــث هـ ـ ــؤالء ع ــن ش ــرك ــات م ـت ـعــثــرة
أو لــديـهــا مـشــاكــل فــي الـتـمــويــل لـشــراء
حـ ـص ــص فـ ـيـ ـه ــا وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ـت ـهــا.
يشترط الباحثون عــن هــذه «الـفــرص»
أن ت ـك ــون لـ ــدى ال ـش ــرك ــات املـسـتـهــدفــة
س ـم ـع ــة جـ ـي ــدة وت ـ ــاري ـ ــخ ن ـظ ـي ــف رغ ــم
صعوباتها الحالية ،وأن يكون لديها
محاسبة شفافة.
ه ـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات ك ـش ــف ع ـن ـهــا رئ ـيــس
ت ـجـ ّـمــع رج ـ ــال األعـ ـم ــال ف ـ ــؤاد زمـكـحــل
يعتقد
أمس في اتصال مع «األخـبــار»ّ .
أن هناك عنصرين أساسيني يحفزان
ه ـ ــذا املـ ـ ـس ـ ــار؛ األول ي ـت ـع ـلــق ب ــوج ــود
مظلة دول ـيــة تــوافــرت للبنان مــن أجــل
استيعاب أي أزمــة أمنية أو سياسية،
وهي ظهرت بالتزامن مع وجود حوار
ّ
م ـحــلــي يـنـعـكــس هـ ـ ــدوءًا ف ــي األس ـ ــواق
التي تعاني بفعل الركود االقتصادي،
ً
فـضــا عــن تحسن أمـنــي على الـحــدود
وفـ ــي ال ــداخ ــل أيـ ـض ــا .وي ـش ـيــر إلـ ــى أن

الـتـشــاؤم ال ــذي كــان ســائـدًا قبل أشهر،
ّ
تبدد اليوم بسبب املظلة املذكورة التي
أثبتت فاعليتها خالل األشهر الثالثة
األخيرة .ففي هذه الفترة ،كان ملحوظًا
أن األس ـ ــواق ش ـه ــدت تـحـسـنــا نـسـبـيــا.
صحيح أن التحسن لم ّ
يعوض خسائر
سـنــوات األرب ــع املــاضـيــة ،إال أن ــه كــان
الـ ّ
مؤشرًا إيجابيًا.
العنصر الثاني ،وفــق زمكحل ،متصل
بوجود صعوبات في األسواق .الثابت
فــي ال ـســوق أن دي ــون الـقـطــاع الـخــاص
امل ـس ـج ـلــة لـ ــدى املـ ـص ــارف بـلـغــت 50.1
مليار دوالر ،أي مــا ي ــوازي  %110من
الناتج املحلي اإلجـمــالــي ،وهــذا يعني
أن «ش ــرك ــات الـقـطــاع ال ـخــاص وصلت
إلــى الـحـ ّـد األعـلــى مــن سقف االستدانة
امل ـ ـتـ ــاح ،وهـ ـ ــذه الـ ــديـ ــون ب ــات ــت تـحـمــل
مخاطر إضافية فــي ظــل الــركــود الــذي
نـشـهــده مـنــذ أرب ــع س ـن ــوات» .وف ــي ظل
الشركات إلى السيولة والتمويل
حاجة
ّ
في بيئة هشة اقتصاديًا وأمنيًا ،لم يعد
أمامها ســوى اللجوء إلــى فتح رؤوس
أمــوالـهــا أم ــام مستثمرين آخــريــن .هذا
األمر يشمل أكثر من  %90من الشركات

اللبنانية التي تعد شركات متوسطة
وصـغـيــرة وه ــي فــي معظمها شــركــات
عائلية.
كالم زمكحل يأتي بعد محاضرة ألقاها
فــي بــاريــس بــدعــوة مــن «راب ـط ــة رجــال
األعمال اللبنانيني في فرنسا» .هناك،
أوضح زمكحل أن «ارتفاع دين القطاع
الـخــاص يــدفــع الـشــركــات الـخــاصــة إلى
فتح رؤوس أموالها وجذب املستثمرين

الثابت في السوق أن ديون
القطاع الخاص المسجلة لدى
المصارف بلغت  50.1مليار دوالر
ّ
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارات ل ـ ـض ـ ــخ الـ ـسـ ـي ــول ــة
واملحافظة على نمو مستدام» ،الفتًا إلى
وجود ظاهرة في االقتصادات العاملية
ت ـت ـع ـلــق «ب ـ ــإع ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة امل ــؤس ـس ــات
املالية والخاصة (التجارية والصناعية
والتكنولوجيا والخدمات)».
وم ــن اإلي ـجــاب ـيــات ال ـتــي ت ـحــدث عنها
زم ـك ـح ــل ،ت ـلــك امل ـت ـص ـلــة بـكـلـفــة إعـ ــادة

إع ـم ــار س ــوري ــا «ال ـت ــي تــزيــد عـلــى 250
مـلـيــار دوالر .يـجــب أن يستعد لبنان
لهذه املرحلة على اعتبار أن الحروب
ترسم من وراء الستار ،والحلول توضع
من دون معرفتنا بمتى وكيف وملاذا».
وي ــأت ــي االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي ـ ـ
األم ـيــركــي ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق أي ـض ــا ،إذ
«يمكن أن يكون في إيــران استثمارات
مهمة بعد التوصل الى اتفاق نووي مع
ً
هذا البلد ،فضال عن أن «لبنان يستفيد
مــن انـخـفــاض سـعــر الـنـفــط عـلــى املــدى
القصير».
فــي امل ـقــابــل ،يـسـ ّـجــل زمـكـحــل «اهـتـمــام
ال ـش ــرك ــات الـلـبـنــانـيــة بــاالن ـف ـتــاح على
ال ـ ـق ـ ــارة األف ــريـ ـقـ ـي ــة واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مــن
االتفاقية األخيرة حول انضمام لبنان
ال ــى اتـفــاقـيــة ب ـل ــدان أم ـيــركــا الالتينية
«ميركوسور» واهتمامه بفتح عالقات
تـجــاريــة مـمـيــزة وت ـب ــادل ال ـخ ـبــرات مع
بـلــدان حــوض البحر املـتــوســط ،إذ من
املفيد أن تبقى االستثمارات في لبنان
ألنه بمثابة مختبر لألفكار والتدريب
والتجارب ومصدر انطالق للنمو في
جميع القارات».

