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ارت��ف��ع م��ع ّ��دل البطالة في
المتحدة إل��ى هذا
ال��والي��ات ّ
المستوى رغم ّأن االقتصاد
المتوقع
و ّلد وظائف أكبر من
ّ
األول ،ما يوضح
خالل تشرين ّ
ّأن االق��ت��ص��اد ع��ل��ى طريق
التعافي

ع����دد ال���ه���وات���ف م���ن ن��وع
« »Galaxy Note IIالتي
باعتها شركة «»Samsung
��ع��زز
خ�ل�ال ف��ت��رة ش��ه��ر ،م��ا ُي ّ
وجودها في سوق الهواتف
ال��ذك��ي��ة أم�����ام غ��ري��م��ت��ه��ا
األميركية «»Apple
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في المئة

احتجاجاتهم فكان ّ
رد اإلدارة عليهم
ّ
بأن الدراسة التي أجرتها خلصت إلى
ّ
أن كلفة التثبيت تبلغ  2.6مليار ليرة
( 1.7م �ل �ي��ون دوالر ت �ق��ري �ب��ًا)« .ق��ال��وا
ّ
إن اإلدارة ال تستطيع ّ
تحمل هذه
لنا
األك�ل�اف» يوضح أح��د الناشطني من
ّ
العمال.
ُ
لكن األرق ��ام توضح العكس! ّإذ ت ّفيد
م�ص��ادر ال�ك��ازي�ن��و نفسها ب��أن��ه حقق

أخبار
وزارة العمل تستيقظ على تحذير!

ماليين هاتف

ف� ��ي ع � ��ام  2011أرب� ��اح� ��ًا ب �ل �غ��ت 280
ّ
م�ل�ي��ون دوالر ،وه ��ذا ي�ع�ن��ي أن كلفة
التثبيت ال ت�ق��ارب أب �دًا عتبة  %1من
األرباح اإلجمالية.
ّ
أكثر من ذلك ،التثبيت يعني أن العقد
لن يعود قائمًا مع « »Abelaوبالتالي
ّ
سيتم توفير  10ماليني دوالر سنويًا!
ول��ذا يبدو أن هناك تشعبات معقدة
ـ �ـ تتضمن مصالح ع��دي��دة رب�م��ا ـ�ـ في
هذه القضية.
ت� ّش� ّ�ع�ب��ات تصفها م �ص��ادر ال�ك��ازي�ن��و
بأنها نتيجة «إم�ب��راط��وري��ة املصالح
التي تديرها الشركة في الكازينو».
ه� ��ي ق � ّ�ص ��ة اإلدارة ال� �ع � ّ
�ام ��ة امل �ه �م �ل��ة
ّ
ف��ي ل�ب�ن��ان ال�ت��ي ط��امل��ا ت� ّ�م اب�ت�ك��ار ح��ل
ّ
ال��وس�ي��ط ل�لإب�ق��اء ع�ل��ى ت��ره�ل�ه��ا وف��ي
الوقت نفسه عقد صفقات مختلفة.
وض � �م� ��ن ت� �ل ��ك ال� �ص� �ف� �ق ��ات ي� �ت� �ع � ّ�رض
ال� �ع � ّ�م ��ال امل �ع �ت �ص �م��ون إل � ��ى ض �غ��وط
لثنيهم عن حراكهم الحقوقي« .هناك
زم �ي�لان بيننا ي�ع��ان��ي وال��دي�ه�م��ا من
م��رض ع�ض��ال ،تتم معالجتهما على
ح�س��اب ال�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي للضمان
االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي» ،ي � �ش� ��رح ن� ��اش� ��ط م��ن
بينهم« .ت�ع�م��د اإلدارة وأزالم �ه��ا إل��ى
تهديدهما يوميًا للعودة إل��ى العمل
وإال ف �ل��ن ي �ت� ّ�م ت�غ�ط�ي��ة ف ��رق ال�ض�م��ان
لعالج أبويهما!».
ً
ال�ت�ه��دي��د ي��أخ��ذ ش �ك�لا آخ ��ر م��ع ب��اق��ي
ُ
ّ
«ت ّ
روج اإلدارة بأن من ليس
املوظفني.
مدعومًا من األحزاب الكبرى في البلد
لن يبقى في عمله ولذا عليه الخضوع
ّ
للقرارات املتخذة».
ّ
توضح مصادر من داخل الكازينو أن
م��ا تتقاضاه الشركة ف��ي إط��ار العقد
ّ
مسمى ال��روات��ب ُيساوي
امل�ب��رم تحت
ض� �ع ��ف ال� � ��روات� � ��ب ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ال �ت��ي
ّ
تسددها للعمال.
وت � �ت� ��واف� ��ق ه� � ��ذه األرق � � � � ��ام م � ��ع أرق� � ��ام
ّ
املستقلة نفسها التي ّ
تحدثت
املصادر
ّ
لـ«األخبار» .وتوضح أن العقد املبرم

م��ع ال �ش��رك��ة ت�ب�ل��غ ق�ي�م�ت��ه  10م�لاي�ين
دوالر تقريبًاُ ،يدفع منها بني  5ماليني
ّ
و 5.5ماليني دوالر رواتب للموظفني،
والباقي أرباح ،تتابع املصادر نفسها.
م �ن��اخ غ�ي��اب ال�ش�ف��اف�ي��ة ف��ي ال�ك��ازي�ن��و
ّ
تجلى على نحو فاقع خالل السنوات
ّ
امل��اض �ي��ة .وع � ��ززه ال��وض��ع «ال �خ��اص»
ال ��ذي تتمتع ب��ه ه��ذه امل��ؤس�س��ة :فهي
ُت ّ
عد شركة ّ
خاصة من منظور التدقيق
املالي إذ ال تخضع لديوان املحاسبة.
وف ��ي ع ��ام  2011ح � ّ�ول ال �ك��ازي �ن��و إل��ى

يبدو ّأن حصول
حميد كريدي على
ذمة مالية لن
براءة ّ
سهال عندما
يكون
ً
تنتهي واليته قريبًا

امل ��ال� �ي ��ة ال� �ع � ّ
�ام ��ة  112م �ل �ي��ون دوالر
ُ
ّ
ت �ق��ري �ب��ًا ،ول �ك��ن ع �ن��دم��ا ت� �ق ��دم ط�ل�ب��ات
ُ
التدقيق بأعماله ترفض!
م ��ن ب �ي�ن األم� �ث� �ل ��ة ع �ل��ى ه � ��ذا ال��وض��ع
الهجني اإلخبار الذي كان قد ّ
تقدم به
النائب سيمون أبي رميا إلى النيابة
ّ
العامة حول صفقة غير شفافة لشراء
ّ
معدات بقيمة تفوق  10ماليني دوالر.
ّ
لم يتم التحقيق به أبدا!
ّ
ُيشار إلى أن الكازينو مملوك بنسبة
 %53م��ن م��ؤس�س��ة «إن� �ت ��را» وبنسبة
 %10من مصرف لبنان ،و %17لشركة
موزع في السوق.
« ،»Abelaوالباقي
ّ
ووفقًا للمعومات املتوفرة لـ«األخبار»

ّ
ف ��إن والي ��ة رئ�ي��س مجلس اإلدارة لن
ّ
تنتهي على خير .إذ يبدو أن حصول
حميد ك��ري��دي على ب��راءة ّ
ذم��ة مالية
ّ
ـ� �ـ ب��اع �ت �ب��ار أن � ��ه م��وظ��ف ع ��ام س�ي�ت��رك
ً
اإلدارة ــ لن يكون سهال؛ تلك اللحظة
ّ
ليست بعيدة إذ إن انتهاء الوالية هو
خالل أسابيع.
ُ
ّ
وت �ف �ي��د م �ع �ل��وم��ات أن ك��ري��دي رف��ض
خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة امل ��اض� �ي ��ة اق� �ت ��راح ��ات
ّ
قدمتها وزارة السياحة إلعادة هيكلة
امل��ؤس �س��ة ب��ات �ج��اه رف� ��ع إن�ت� ّ�اج�ي�ت�ه��ا
وتعزيز الشفافية فيها ،وفضل بقاء
األوضاع على ما هي عليه.
وت ��وض ��ح أو ّس � � ��اط ال� �ع � ّ�م ��ال ف ��ي ه��ذه
امل� ��ؤس � �س� ��ة أن� � � ��ه ف� �ي� �م ��ا ي� �ب� �ل ��غ ال� �ع ��دد
اإلج� �م ��ال ��ي ل �ل �م��وظ �ف�ين أل� �ف�ي�ن إال أن
ّ
ال�ع��دي��د منهم ـ�ـ أك�ث��ر م��ن  400موظف
ـ�ـ يتقاضون روات�ب�ه��م م��ن دون القيام
ّ
بأي عمل« .نحن نعمل حتى ساعات
ال�ص�ب��اح األول ��ى ون ��رى ي��وم�ي��ًا ه��ؤالء
ّ
امل � ��وظ� � �ف �ي��ن س� �ي ��اس� �ي ��ًا ي � �ن� ��زل� ��ون م��ن
ً
س �ي��ارات �ه��م ،م��ع ت ��رك امل �ح � ّ�رك ش �غ��اال،
ّ
يسجلوا حضور عمل».
فقط لكي
ّ
وأك � � � � � � ��دت ش � ��رك � ��ة ال � �ت� ��دق � �ي� ��ق امل� ��ال� ��ي
« »Deloitteعلى هذا الوضع في تقرير
خ ��اص أع � ّ�دت ��ه ع��ن ال �ك��ازي �ن��و ت� ّ
�وص��ل
ّ
إل��ى أن ه�ن��اك ف��ائ�ض��ًا ك�ب�ي�رًا ف��ي ع��دد
املوظفني ُيضعف اإلنتاجية على نحو
كبير في العديد من أقسام الكازينو
ـ� �ـ أي ب �م �ع �ن��ى آخ � ��ر ه� � ��ؤالء امل��وظ �ف�ين
برعاية سياسية.
ُ
وتثير القضية الكثير من التساؤالت
ح� �ي � ّ�ث ال� �ع� �م ��ال امل �ن �ت �ف �ض ��ون ح��ال �ي��ًا
ُي� �م ��ث� � ّل ��ون ع� �ص ��ب أع � �م� ��ال ال �ك��ازي �ن��و
العمل يتراجع النشاط
وبتوقفهم عن ّ
بنسبة « .%70توقفنا عن العمل يدفع
امل��دي��ري��ن إل� ��ى ال� �ن ��زول م ��ن م�ك��ات�ب�ه��م
وت ��وزي ��ع ال � � ��ورق ،ول �ك��ن م ��ن دون أي
رق��اب��ة ويتقاضون مبالغ طائلة لقاء
عملهم اإلض��اف��ي!» يختم الناشط في
صفوف العمال.
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سلطة»
تكن م��وج��ودة ل��دى الشريك القطري،
ال سيما أن معالجة ملف الصناديق
ال �ث�لاث��ة ب�ق�ي�م��ة إج�م��ال�ي��ة ت�ب�ل��غ 18.5
م �ل �ي��ون دوالر أم ��ر ل �ي��س ج�س�ي�م��ًا ،ال
على رأس م��ال بيت التمويل العربي
وال على إدارة مصرف قطر اإلسالمي
قطعًا.
ّ
لهذه األس�ب��اب ،يؤكد املطلعون على
األزمة أن قرار خروج الشريك القطري
من لبنان يحمل طابعًا سياسيًا بحتًا،
ال سيما أنه تزامن مع انفجار األزمة
ف��ي س ��وري ��ا ،ح �ي��ث أخ� ��ذت ال�س�ل�ط��ات
القطرية مواقف واضحة منها دفعت
اس � �ت � �ث � �م� ��ارات م� �ص ��رف� �ي ��ة وت� �ج ��اري ��ة
وع �ق��اري��ة ك�ب�ي��رة ذات أص ��ول قطرية
إل��ى الخروج من السوق السورية ،أو
االنكفاء عنها بصورة معلنة.

صرف أم هيكلة
ع �ن��ده��ا دخ � ��ل امل � �ص ��رف ف ��ي م�ع�م�ع��ة
وت� �خ � ّ�ب ��ط ل� ��م ي �ن �ت �ه �ي��ا ب � �ع ��د؛ ُص� ��رف
م��دي��ر ت �ل��و اآلخ � ��ر ،ح �ت��ى إن امل �ص��رف
يكاد يكون فارغًا اليوم من املديرين

تحولت وزارة العمل إل��ى مكتب شكاوى
ال يمكنه معالجة ّ
الحد األدنى من مشاكل
العمال في لبنان ،وال يمكنه السهر على
تطبيق قانون العمل ،وال أن ّ
يطور قانون
إن�ش��اء النقابات ويبعد ي��ده ع�ن��ه ...وآخ��ر
ب��دائ��ع ال � � ��وزارة ،ال �ت��ي ي �ف �ت��رض أن ل��دي�ه��ا
وح��دة تفتيش تقوم بأعمال دوري��ة على
املؤسسات لتتأكد من تطبيق القوانني التي
ترعى ّحقوق العمل واألج ��راء ف��ي لبنان،
ً
أنها تحذر املخالفني الذين يوظفون عماال
وع��ام�ل�ات أج��ان��ب خ�لاف��ًا ل�ل�ق��ان��ون .فمن
املعروف أن العمال األجانب غير املرخص
لهم العمل في لبنان ،أو أولئك الذين ليس
لديهم أي أوراق ثبوتية ،يعملون في لبنان
منذ م��ا بعد ال�ح��رب األهلية ،لكن ال��وزارة
تحذرهم اليوم.
ف�ف��ي ب �ي��ان أع�ل�ن�ت��ه أم ��س ،أف� ��ادت ال� ��وزارة
بأنها تبلغت من مراجع أمنية «معلومات
ع��ن وج��ود ع�م��ال وع��ام�لات أج��ان��ب على
األراض��ي اللبنانية خالفًا لقانون دخول
وخ� � ��روج األج ��ان ��ب إل� ��ى ل �ب �ن��ان ،وخ�ل�اف��ًا
ملرسوم تنظيم عمل األجانب ،وهم يعملون
ل��دى اللبنانيني من مؤسسات وشركات
وأش �خ��اص ب� ��أوراق م� ��زورة ،أو م��ن دون
أوراق ثبوتية صحيحة ،وبعضهم يرتكب
مخالفات متعددة األوجه ،وصلت إلى حد
الجرائم».
ّ
وي �ح��ذر ال �ب �ي��ان «أي م��ؤس�س��ة أو ش��رك��ة
لبنانية أو أجنبية عاملة على األراض��ي
اللبنانية ،أو أي شخص طبيعي يستخدم
أجنبيًا خالفًا للقوانني النافذة ،تحت طائلة
املالحقة القانونية والجزائية ،ليس أقلها
إقفال املؤسسة أو الشركة حتى إشعار
آخ� � ��ر» .وأوض � �ح ��ت ال� � � ��وزارة أن وح� ��دات
التفتيش «ستقوم ّ بزيارات مفاجئة ملواقع
ال �ع �م��ل ،وه ��ي م�ك��ل�ف��ة ب��ات �خ��اذ اإلج � ��راءات
القانونية ال��واق�ع��ة ضمن مهماتها ،ومن
ض�م�ن�ه��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال ال�ح�ص��ر،
تنظيم محاضر الضبط وفقًا لألصول،
ومصادرة إجازات العمل للعمال األجانب
ل��دي �ه��ا ،م�ه�م��ا ك��ان��ت ف�ئ��ات�ه��م» ،الف �ت��ة إل��ى
«تكليف مصلحة العمل والعالقات املهنية
ب��واس �ط��ة م�ف�ت�ش��ي ال �ع �م��ل ال �ت��اب �ع�ين ل�ه��ا،
ف��ي دائ ��رة تفتيش ال�ع�م��ل ودوائ� ��ر العمل
ف��ي ج�م�ي��ع امل�ح��اف�ظ��ات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ضبط
املخالفات وعدم التساهل في هذا األمر.

في املئة

يقف وزير العمل سليم جريصاتي ّ
متفرجًا إزاء ممارسات االدارة (مروان طحطح)
الرئيسيني فيه .بدأت ودائع املصرف
تنخفض بوتيرة سريعة ،فتراجعت
م ��ن  480م �ل �ي��ون دوالر إل� ��ى ح��وال��ى
 240م�ل�ي��ون��ًا ،م��ا دف ��ع ل�ج�ن��ة ال��رق��اب��ة
ع �ل��ى امل� �ص ��ارف ال ��ى اس �ت �ج��واب ع��دد
من املديرين هناك ،وتوجيه لوم كبير
إليهم ،طالبة تغطية بمبلغ  50مليون

دوالر ،إال أن امل� �ص ��رف ل ��م يستجب
سوى بمبلغ  10ماليني دوالر.
ّ
وبالتزامن مع ذل��ك كله ،أطلقت إدارة
ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل ،ت�ح��ت ع �ن��وان «إع ��ادة
ه �ي �ك �ل��ة امل � �ص� ��رف» ،ج �م �ل��ة إج � � ��راءات
ال �ه��دف األس��اس��ي م�ن�ه��ا ص ��رف أكثر
ّ
من  100موظف ،وقبل أن تبلغ وزارة

ال �ع �م��ل أن �ه ��ا س �ت �ص��رف ف ��ي امل��رح �ل��ة
األولى أكثر من  60موظفًا ،استقدمت
مستشارًا بريطاني األص ��ل ،ك��ان وال
ي � ��زال ،ي �ق��وم ب�م�ث��اب��ة ق��ائ �م �ق��ام امل��دي��ر
ال �ع��ام ل�ل�م�ص��رف م��ن دون أي إج ��ازة
من وزارة العمل .ال بل إن األمن العام
ال�ل�ب�ن��ان��ي أوق� ��ف ج� ��واز س �ف��ره ل�ف�ت��رة
ث��م أع��اده إل�ي��ه م��ن دون ترحيله ومن
دون أي إج��راء آخ��ر ،فيما هو ال يزال
ي � �م� ��ارس ع �م �ل��ه ف� ��ي ب� �ي ��ت ال �ت �م��وي��ل
رغ��م أن��ه ال يحمل س��وى سمة (ف�ي��زا)
سياحية.
وكان الفتًا للموظفني الذين أمهلتهم
اإلدارة إل � ��ى ال � �ي ��وم ل �ل �م��واف �ق��ة ع�ل��ى
بروتوكول صرف تعسفي «ال مالمح
واضحة له» ،أن يقف وزير العمل سليم
ّ
متفرجًا إزاء امل�م��ارس��ات
جريصاتي
ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا إدارة ب�ي��ت التمويل
بحق املوظفني الذين صرفوا الواحد
ت�ل��و اآلخ ��ر م��ن دون كلمة واح ��دة من
الوزارة .ال بل إن جريصاتي أعاد إلى
امل��دي��ر ال�ع��ام باإلنابة األردن��ي األص��ل
إجازة عمله.

هي نسبة صادرات اللؤلؤ واألحجار
الكريمة خالل األشهر التسعة األولى
من السنة الجارية .فرغم كل األوضاع
الصعبة التي ّ
يمر فيها لبنان ،كان الفتًا
أن تزداد هذه الصادرات التي كانت
ّ
تمثل  %17من الصادرات اإلجمالية
في عام  ،2008وارتفعت إلى %31
في  ،2008ثم انخفضت إلى  %26في
 ،2010لترتفع مجددًا في عام 2011
إلى  .%35وبحسب إحصاءات الجمارك
اللبنانيةّ ،
سجلت قيمة صادرات اللؤلؤ
واألحجار الكريمة  1313مليون دوالر،
منذ مطلع السنة الجارية حتى نهاية
أيلول املاضي .ومن املعروف أن لبنان
يستورد الذهب واألملاس وكل أنواع اللؤلؤ
واألحجار الكريمة بصورتها الخام ويعيد
تصنيعهاُ ،وي َّ
سوق قسم منها في لبنان
ّ
ويصدر الباقي إلى الخارج.

