 14اقتصاد

السبت  3تشرين الثاني  2012العدد 1850

انخفض سعر برميل النفط
في لندن أم��س مع استمرار
ق��وة الطلب في
القلق من ّ
ال��س��وق األم��ي��رك��ي��ة ،وه��ي
األكبر عالميًا ،كما انخفض
السعر في نيويورك إلى 85.4
دوالرًا

ه��وى سعر أون��ص��ة الذهب
أك��ث��ر م��ن  30دوالرًا أم��س
سجل أدن���ى مستوى له
ُلي ّ
خ�ل�ال  8أس��اب��ي��ع .وي��ب��دو ّأن
الطلب على المعدن الثمين
متقلبًا بفعل حرارة
سيبقى
ّ
االنتخابات األميركية

انخفض ص��رف ال��ي��ورو أم��ام
ال��دوالر مع انتعاش العملة
األميركية نتيجة مجموعة
من المؤشرات االقتصادية،
ووصلت إلى أعلى مستوى
سلة من
خالل  7أسابيع أمام ّ
العمالت
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1683.6

1.284

دوالرات

دوالر

دوالرًا

تحقيق

الكازينو في
امبراطورية
خدمة
حقوق  260عامال لصالح شركة خاصةّ
ً

ّ
يتحول مرأب السيارات في
كازينو لبنان إلى ساحة اعتصام ليس
احتجاج بال دواليب
سياسيًا وال أمنيًا.
ً
شعاره حقوق  260عامال يتم التالعب
بهم كما يلعب الكبار بفيش
القمار في الداخل
حسن شقراني
ما يرشح عن سوء اإلدارة في كازينو
ّ
ويتنوع من صفقات غير شفافة
لبنان
ً
وص��وال إلى توظيف سياسي لم يعد
�ؤس�س��ة ت� ّ
غ��ري�ب��ًا .ه��و م� ّ
�ؤم��ن للخزينة
ّ
إيرادات ولكن في الوقت نفسه تتلطى
ب� �ـ«اج� �ت� �ه ��ادات» ت�م �ن��ع أع �ي�ن ال��رق��اب��ة
املالية من االطالع على أعمالها.
ّ
تحول الكازينو خالل سنوات ما بعد
الحرب ــ والتي أنفق خاللها  50مليون
دوالر إلع ��ادة تأهيله بحسب إدارت��ه
نفسها ــ إلى مجال حيوي للتوظيف
غير الشفاف كما هي الحال عليه في
ً
امل��ؤس �س��ات ال �ع� ّ
�ام��ة إج �م��اال .توظيف
ال يأبه على ما يبدو بحقوق العمال
امل�ن�ت�ج�ين ب �ق��در اه�ت�م��ام��ه ب��ال�ش��رك��ات
التي تعمل في إطار التركيبة القائمة.

ّ

إح ��دى ت�ل��ك ال �ش��رك��ات « »Abelaالتي
ّ
ي�ع�م��ل م�ع�ه��ا ب��ال�ت�ع��اق��د  260م��وظ�ف��ًا
ينفذون األع�م��ال األس��اس�ي��ة الخاصة
ب � ��أل� � �ع � ��اب امل� � �ي� � �س � ��ر؛ وه� � � ��و ال� �ن� �ش ��اط
للكازينو.
األساسي بطبيعة الحال ّ
ُوع � � ��د ه � � ��ؤالء ال � �ع � ّ�م ��ال ب� ��أن� ��ه س�ي�ت��م
تثبيتهم في مالك الكازينو مطلع عام
ّ 2013عندما ينتهي العقد مع الشركة
ّ
ضحية التالعب .إذ
غير أنهم وقعوا
نّ ّ
تبي أن العقد املبرم مع تلك الشركة
ت� ّ�م تجديده ليبقوا هم خ��ارج اللعبة،
وتبقى حقوقهم غير محفوظة.
ان �ت �ف��ض ال� �ع �م ��ال ع �ل��ى ه � ��ذا ال��وض��ع
«وع� � � �ل � � ��ى األك � � � � ��اذي � � � � ��ب» ك� � �م � ��ا ت � �ق ��ول
أوساطهم .ب��دأوا اعتصامًا عن العمل
ّ
م �ن��ذ ث�لاث��ة أي � ��ام .ك ��ل ي ��وم ي�ف�ت��رش��ون
مساحة مواقف السيارات منذ الساعة
ّ
 11صباحًا؛ يبقون هناك حتى ما قبل
منتصف الليل بقليل.
ت �ع��ود ج ��ذور ال�ق� ّ�ص��ة إل��ى ع��ام .1996
حينها ص��در م��رس��وم بعدم التثبيت
ف � ��ي م �ل ��اك امل� ��ؤس � �س� ��ة .ول � �ك� ��ن ب �ح �ك��م
سيرورة الحياة العديد من املوظفني
ّ
ت��وف��وا أو ت�ق��اع��دوا ،م��ا اض�ط� ّ�ر اإلدارة
إل��ى التعاقد مع « »Abelaقبل نحو 6
سنوات :تعمد الشركة إلى التعاقد مع
م��وظ�ف�ين ،تقبض م��ن اإلدارة ،وت��دف��ع
لهم رواتبهم.
ف � ��ي ع � � ��ام  2011ت� �غ � ّ�ي ��ر ال � ��وض � ��ع إذ

العقد املبرم مع الشركة تبلغ قيمته  10ماليني دوالر نصفه أرباح (هيثم املوسوي)
ص��در م��رس��وم ُي�ج�ي��ز ل�ل��إدارة تثبيت
املوظفني ،فعمدت إلى تسوية أوضاع
نحو  360موظفًا ــ معظمهم يعملون
ف��ي م�ج��ال األك��ل والضيافة (& Food
ّ
 .)Beverageم��ع العلم أن  300موظف
فقط من هؤالء كانوا يعملون أساسًا
في املؤسسة «وت� ّ�م إلصاق  60موظفًا
ّ
طائفية»
معهم ف��ي إط��ار محاصصة
تقول مصادر من داخل الكازينو.

ول �ك ��ن ال � �ق ��رار ـ� �ـ ل �ل �غ��راب��ة ـ� �ـ ل ��م ي�ش�م��ل
الفئة العاملة مع « »Abelaالتي تقوم
ً
ب��أع�م��ال ت�ب��دأ ب�ت��وزي��ع ال ��ورق وص��وال
إل� ��ى ال ��رق ��اب ��ة وق� �ب ��ض ودف � ��ع امل �ب��ال��غ
املختلفة.
اح � �ت � ّ�ج ال� �ع � ّ�م ��ال ع �ل��ى ه � ��ذه امل �ع��ام �ل��ة
ّ
واإله � � �م� � ��ال ،غ� �ي ��ر ّ أن اإلدارة س�ع��ت
ّ
إل ��ى ط�م��أن�ت�ه��م ب��أن��ه س�ي�ت��م تثبيتهم
ّ
بانتهاء ال�ع�ق��د ،غير أن وراء الستار

ُ
ك� � ��ان� � ��ت ت� � � �ح � � ��اك م � � �ش � ��اري � ��ع أخ� � � � ��رى.
ّي�نّ ّ
ف �ق��د ت �ب� أن رئ �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
ال �ك ��ازي �ن ��و ح �م �ي��د ك ��ري ��دي ع �م��د إل��ى
تجديد العقد مع الشركة قبل أكثر من
عام «من دون أن يحتكم إلى مناقصة
ش� �ف ��اف ��ة وم� � ��ن دون أي م� �ف ��اوض ��ات
ّ
ملصادر مستقلة
لخفض الكلفة» وفقًا
ّ
ّ
م ��ط� �ل� �ع ��ة ع � �ل� ��ى ه � � ��ذا امل � � �ل � � ��ف .وح �ي�ن
ّ
اكتشف العمال ه��ذا املخطط انطلقت

تقرير

«بيت التمويل» يصطاد موظفيه بمساعدة «الــس
محمد وهبة
يقع «ب�ي��ت التمويل ال�ع��رب��ي» ،ال�ي��وم،
ب�ي�ن س �ن��دان ال � �ق� ��رارات االس�ت�ث�م��اري��ة
الخاطئة ،ومسار اإلغالق الذي لم تنته
فصوله بعد ،والذي يكشف عن ّ
تورط
السلطة اللبنانية مع اإلدارة القطرية
ض� � ّ�د امل ��وظ �ف�ي�ن؛ ف �م �ص��رف ل �ب �ن��ان لم
ّ
ي �ت �ح� ّ�رك ل�ي�ن��ظ��ف ال �ف��وض��ى ال�ق�ط��ري��ة،
تاركًا لهم ه��ذه املهمة ،ووزارة العمل
«ن ��أت ب�ن�ف�س�ه��ا» ع�ن��دم��ا ت��رك��ت إدارة
امل �ص��رف «ع �ل��ى راح �ت �ه��ا» ف��ي ص��رف
امل ��وظ� �ف�ي�ن .وم � ��ا زاد امل �ش �ه��د س � ��وءًا،
أن ع ��ددًا م��ن املكتتبني ف��ي ص�ن��ادي��ق
اس �ت �ث �م��ار ّي��ة أص ��دره ��ا امل �ص ��رف قبل
سنوات ،نفذوا قبل يومني اعتصامًا
أم� ��ام م �ق� ّ�ر ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل ال��رئ�ي�س��ي،
م� � ّ
�رددي� ��ن ش� �ع ��ارات م ��ن ن � ��وع« :ن�ح��ن
ُن َ
ذبح على الشريعة اإلسالمية».

ّ
تخبط مالي وإداري

خلف هذا املشهد كانت االم��ور تزداد
سوءًا أيضًا .فبحسب مصادر مطلعة،

ّ
ت�ب��ل��غ م �ص��رف ل�ب�ن��ان م��ن إدارة بيت
ال �ت �م��وي��ل ع��زم �ه��ا ع �ل��ى ص � ��رف 100
م��وظ��ف ،وإغ �ل��اق  3ف � ��روع ،وع �ل��ى أن
َ
هناك اتفاقًا بني مالكي املصرف ،ذي
الجنسية ال�ق�ط��ري��ة وال�ك��وي�ت�ي��ة ،على
أن يستحوذ مصرف قطر اإلسالمي
ال � ��ذي ي �م �ل��ك  %70م ��ن االس� �ه ��م ع�ل��ى
ح� ّ�ص��ة ال�ث��ان��ي ال �ت��ي ت�ب�ل��غ  .%30ه��ذا
األمر ال يمكن تفسيره سوى أنه خيار
لتحويل بيت التمويل إلى فرع تابع
ملصرف قطر اإلسالمي ،أو إلى مكتب
تمثيلي له .أما املوظفون ،فقد تبلغوا
أن��ه خ�لال شهرين سيصرف نحو 50
موظفًا كدفعة أولى.
ف� ��ي ال� � ��واق� � ��ع ،ي �ت �ف��ق ال� �ع ��ام� �ل ��ون ف��ي
ب �ي ��ت ال �ت �م ��وي ��ل ال� �ع ��رب ��ي وم� ��دي� ��رون
م � �ص� ��روف� ��ون م� �ن ��ه ت �ع �س �ف��ًا ع� �ل ��ى أن
امل � � �ص� � ��رف ت � �خ � � ّ�ب � ��ط ،خ � �ل ��ال األش � �ه� ��ر
األخيرة ،بنتائج القرارات السياسية
ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا امل ��ال ��ك األس ��اس ��ي فيه
«مصرف قطر اإلسالمي» منذ انفجار
األزم� ��ة ال �س��وري��ة .وي�ش�ي��ر ه ��ؤالء إل��ى
أن ال��رواي��ة املالية مل��ا يحصل ال ّ
تبرر

ّأي ��ًا م�م��ا ي�ح�ص��ل ف��ي امل �ص��رف .فعلى
الصعيد املالي ،يبدأ توصيف هؤالء
من صناديق االستثمار التي أطلقها
امل� �ص ��رف ق �ب��ل أك� �ث ��ر م ��ن  3س� �ن ��وات.
يومها طلب مصرف قطر اإلسالمي،
وع�ل��ى ف�ت��رات ج��اءت ت�ب��اع��ًا ،أن يقوم
ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ب ��اإلع ��داد الس�ت�ق�ط��اب
مستثمرين ي�ش�ت��رون حصصًا ف��ي 3
ص�ن��ادي��ق :ص�ن��دوق «ال�ع��ري��ن» بقيمة

تبلغ
مصرف لبنان ّ
صرف  100أجير واتفاقًا
لتصبح الملكية قطرية
بالكامل

إج� �م ��ال� �ي ��ة ت� �ب� �ل ��غ  4م�ل��اي�ي��ن دوالر،
وص� � �ن � ��دوق «دن� � � ��ات ال� �ه� �ن ��د» ب�ق�ي�م��ة
إجمالية تبلغ  5م�لاي�ين دوالر منها
مليونا دوالر يكتتب فيها مساهمون
و 3ماليني يكتتب فيها بيت التمويل،
وص � �ن� ��دوق «م ��رس ��ى س� �ي ��ف» ب�ق�ي�م��ة
إج �م ��ال �ي ��ة ت �ب �ل��غ  9.5م�ل�اي�ي�ن دوالر
اك�ت�ت��ب ف�ي��ه م�ل��ك ال�ب�ح��ري��ن وع ��دد من
املستثمرين.
آج��ال ه��ذه ّالصناديق ب��دأت تستحق
تباعًا ليتكشف أن قيمة استثمارات
ه� ��ذه ال �ص �ن��ادي��ق ت��راج �ع��ت ب �ص��ورة
بالغة .فجرى التعامل مع الصندوق
األول م��ن خ�لال ق��رار اإلدارة السابقة
ش � � ��راء إدارة ب� �ي ��ت ال� �ت� �م ��وي ��ل ك��ام��ل
األص� ��ول ف�ي��ه وإع � ��ادة رأس امل ��ال إل��ى
املكتتبني ،وهو ما أثار حفيظة اإلدارة
القطرية التي طلبت من املدير العام
ال� �س ��اب ��ق االس� �ت� �ق ��ال ��ة .وب ��ال� �ت ��ال ��ي ل��م
ُ
تعتمد هذه املعالجة مع الصندوقني
اآلخ� ��ري� ��ن ،ب ��ل ق� � � ّ�ررت إدارة امل �ص��رف
القطرية أن ّ
تقدم للمساهمني عرضًا
ي�ت�ض�م��ن إع � ��ادة  %50م��ن رأس امل��ال

وت��رك الباقي «للزمن» وف��ق توصيف
العاملني في املصرف.

أين زيادة رأس املال؟
كان هذا األمر يتفاعل «تحت الطاولة»
ل�ف�ت��رة ط��وي �ل��ة ،ل�ك��ن اإلدارة ال�ق�ط��ري��ة
دف �ع��ت امل �ص ��رف ف ��ي ات �ج ��اه مختلف
م ��ع ق �ي��ام �ه��ا ب� �خ� �ط ��وات ي �ف �ه��م م�ن�ه��ا
أن�ه��ا ت��ري��د إغ�ل�اق امل�ص��رف واالن�ك�ف��اء
م��ن ال�س��وق اللبنانية ،ض��ارب��ة عرض
ال �ح��ائ��ط ب��ال �ق��ان��ون ال �ل �ب �ن��ان��ي ال ��ذي
يفرض عليها زيادة رأس املال من 60
مليون دوالر إل��ى  100مليون دوالر
(حاليًا تدنى رأس املال إلى حوالى 40
مليون دوالر).
وب �ح �س��ب امل �ع �ل��وم��ات امل �ت ��داول ��ة ،ف��إن
ال�ش��ري��ك ال�ك��وي�ت��ي ف��ي امل �ص��رف ال��ذي
يحمل ح��وال��ى  %30م��ن األس�ه��م ك��ان
ي� �ع� �ت ��زم ال� � �خ � ��روج م� ��ن ه� � ��ذه ال� �س ��وق
ألسباب مالية بحتة تتعلق بوضعه
ف��ي ال�ك��وي��ت وبحاجته إل��ى السيولة
من خ�لال تصفية بعض استثماراته
الخارجية .غير أن األسباب املالية لم

