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سياسة
تقرير منذ تأسيس كازينو لبنان عام  ،1959كان تعيين مجلس إدارة جديد له إحدى أبرز الخطوات في مطلع كل
ّ
رئاسي .تعيين شركة «إنترا» التي تملك غالبية األسهم في هذا المرفق رئيس مجلس إدارة جديدًا أمس كان
عهد
سيكون مجرد إجراء روتيني آخر لو لم يكن الشخص المعين هو روالن خوري

روالن خوري إلدارة الكازينو :فرصة «جيل عون»
غسان سعود
م ـن ــذ ع ـ ـ ــودة ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـش ــال ع ــون
إلـ ـ ــى لـ ـبـ ـن ــان عـ ـ ــام  ،2005كـ ـ ــان ل ــدى
ق ـ ـ ــدام ـ ـ ــى الـ ـ ـن ـ ــاشـ ـ ـط ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار
الــوطـنــي ال ـحــر ش ـعــور بــالـغــن ناجم
عــن ش ـعــورهــم بــأنـهــم أح ـي ـلــوا مبكرًا
إلـ ــى ال ـت ـق ــاع ــد ،ب ــاع ـت ـب ــار أن مــرحـلــة
«الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة» ت ـح ـت ــاج
إل ـ ــى ع ـ ــدة ع ـم ــل ع ــون ـي ــة أخـ ـ ــرى غـيــر
ت ـل ــك الـ ـت ــي اس ـت ـخ ــدم ــت ف ــي املــرح ـلــة
ال ـســاب ـقــة .مـشـكـلــة ه ــؤالء م ــع الــوزيــر
ج ـبــران بــاسـيــل لــم تـكــن شخصية أو
سياسية أو حتى نفسية .كل ما في
األم ــر أن ـهــم كــانــوا ي ــري ــدون مــواصـلــة
العمل السياسي ،إال أن رئيس تكتل
ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلص ـ ـ ــاح قـ ــرر وضـ ــع كل
امللفات واملهمات في حقيبة باسيل
وحده .وحني سأل هؤالء عن السبب،
قيل لهم إن مــن آمـنــوا بــه وتـجــاوزت
ثـقـتـهــم ب ــه ك ــل ال ـح ــدود ال يـثــق بـهــم.
وبـعـيــد دخـ ــول ال ـت ـيــار إل ــى الـسـلـطــة،
خــرجــت الـتـســاؤالت مــن داخ ــل البيت

رئاسة الجمهورية ووصوله بالتالي
إلـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــازي ـ ـنـ ــو .وخـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
القليلة املــاضـيــة ،ســأل الــرئـيــس عون
نفسه خ ــوري م ــرات عــدة عما يــريــده،
م ـلـ ّـم ـحــا إلـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة ،إال أن ال ـشــاب
األربـعـيـنــي (مــوالـيــد  )1973املشاغب
ال ــذي تـنـقــل ب ــن م ـســؤول ـيــات حزبية
عــدة آثــر الـتـفــرغ ملــا يصفه بـ«تركيب
الطرابيش» في االنتخابات النيابية
والبلدية والنقابية في انتظار تحقيق
حلمه .فرئاسة مجلس إدارة الكازينو
ه ــي رئ ــاس ــة امل ــرف ــق األهـ ـ ــم ف ــي جـبــل
لبنان ،طاملا أن مرفأ جونية لم يقلع
أبدًا ،وهو كان يستغرب شغف رفاقه

بالنيابة والــوزارة ،مؤكدًا أن املحافظ
وال ـق ــائ ـم ـق ــام واملـ ــديـ ــر الـ ـع ــام وح ـتــى
عـضــويــة مـجــالــس اإلدارة فــي بعض
املؤسسات مثل شركة طيران الشرق
األوسـ ــط أه ــم مــن الـلــوحــة ال ــزرق ــاء أو
ال ـ ـسـ ــوداء ،سـ ــواء مل ــن ي ــري ــد أن ينجز
شيئًا أو يتقاضى أجـرًا جيدًا جدًا أو
يستمتع بــالــوجــاهــة .وم ــا أشـيــع في
األيام القليلة املاضية عن كون خوري
م ــن امل ـع ــارض ــن ال ـحــزب ـيــن لـبــاسـيــل
ً
ال صحة لــه جملة وتفصيال :خــوري
م ــن ق ــدام ــى ال ـن ــاش ـط ــن ف ــي ص ـفــوف
ال ـت ـي ــار ،وه ــو ك ــان وال يـ ــزال صــديـقــا
لغالبية الناشطني ،لكنه آثر الخروج

م ـنــذ أك ـث ــر م ــن أرب ـ ــع سـ ـن ــوات بشكل
عـلـنــي وواضـ ــح مــن صــف نـعـيــم عــون
والوقوف في صف باسيل ،وهو دافع
مــرارًا عن وجهة نظره وحــاول إقناع
رفاقه بها من دون أن يخرب عالقته
الشخصية الــوطـيــدة بـهــم ،علمًا بأن
ّ
كسروانيًا ،لكنه
خوري جبيلي وليس
يسكن فــي بـلــدة والــدتــه السهيلة في
وسط كسروان .وهو كان مفوضًا من
قبل العماد عون بمتابعة االنتخابات
الـبـلــديــة فــي جــونـيــة وســائــر الـبـلــدات
الـ ـكـ ـس ــروانـ ـي ــة أعـ ـ ـ ــوام  2004و2010
و .2016وف ــي الـحـســابــات السياسية
ي ـن ـب ـغــي الـ ـق ــول إن هـ ـن ــاك مـجـمــوعــة

أصدقاء مشتركني بني رئيس مجلس
إدارة ال ـك ــازي ـن ــو ال ـج ــدي ــد وال ـع ـم ـيــد
امل ـت ـقــاعــد ش ــام ــل روكـ ـ ــز .ل ـكــن خ ــوري
أقرب إلى رئيس حزبه منه إلى روكز،
كما أن خوري كان يدير حتى أول من
ّ
العوني روجيه
أمس ماكينة املرشح
عازار ،وال شك بالتالي أن الكازينو لن
يكون أداة في عــدة روكــز االنتخابية
بعدما كان األداة الرئيسية في العدة
االنـتـخــابـيــة لصهر الــرئـيــس السابق
ميشال سليمان وسام بارودي.
م ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ي ـم ـك ــن الـ ـ ــدخـ ـ ــول إل ـ ـ ــى مــا
هـ ــو أه ـ ــم مـ ــن كـ ــل مـ ــا سـ ـب ــق :خـ ــوري
الــديـنــامـيـكــي ال ـعــونـ ّـي ال ــذي تجمعه

ً
ال وقت أمام خوري لتقبل التهاني بمنصبه ،أمامه ورشة عمل كبيرة يعلق عونيون كثر آماال كبيرة على نجاحه فيها (هيثم الموسوي)

خوري من قدامى الناشطين
في صفوف التيار الوطني ،وهو
كان وال يزال صديقًا لغالبيتهم
ّ
ّ
ويعي
العوني إلى العلن :ملاذا يوزر
ويوصل إلى املجلس النيابي وجوهًا
من الصالونات السياسية التقليدية
بدل أن يدعم شبابًا أكفاء من التيار
الوطني الحر .خطأ القيادة العونية
ب ـحــق ال ـن ـش ـطــاء قــاب ـلــه سـ ــوء تـقــديــر
من الناشطني أيضًا الذين أرادوا أن
يـصـبـحــوا جميعهم ن ــواب ــا ،أو أنـهــم
لــم ي ـح ــددوا بـبـســاطــة م ــاذا يــريــدون.
والحقيقة تستوجب القول إن من قال
إن ــه يتطلع إل ــى وظـيـفــة فــي وزارت ــي
الـطــاقــة أو الـخــارجـيــة حصل عليها،
ومــن تطلع إلــى شركتي ألفا وأم تي
ســي وظ ــف بـهـمــا ،لـكــن مــن لــف ودار
حول نفسه واصل الــدوران في حلقة
مفرغة.
روالن خــوري قــال منذ البداية – منذ
عودة العماد عون عام  – 2005إن لديه
حلمًا هو رئاسة مجلس إدارة كازينو
لـبـنــان .وحــن كــان أصــدقــاؤه ّ
يلحون
عليه لطلب أي شيء آخر ألن الكازينو
بعيد املنال ولديه أسرة ومسؤوليات،
ك ــان يـجـيـبـهــم ق ـبــل س ـن ــوات بــأنــه لن
يـقـطــع األمـ ــل ب ــوص ــول ال ـج ـن ــرال إلــى

تقرير

مجلس إدارة الكازينو «بريء الذمة»!
نجح مجلس إدارة «كازينو لبنان»
ّ
السابق في الحصول على براءة ذمة في
ّ
العمومية التي ُعقدت ،أمس،
الجلسة
ومعها ّ
«حبة مسك» ،هي عبارة عن  180ألف
دوالر أميركي ،مستفيدًا بذلك ،وحتى اليوم
األخير من واليته ،من المنافع التي ّ
أدرها عليه
منذ عام 2007
فيفيان عقيقي
ل ــم ت ـمـ ّـر الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــومـ ّـيــة لـشــركــة
«كازينو لبنان» التي ُعقدت بنصاب
وصـ ــل إلـ ــى ن ـحــو  ،%70ب ـعــد ام ـت ـنــاع

دام لـخـمـســة أع ـ ــوام ،بــالـســاســة الـتــي
ّ
كــان ُيخطط لها ،نتيجة االعتراضات
التي ّ
سجلها «املساهمون الصغار»،
ّ
وأب ــرزه ــم املـ ُحــامــي ودي ــع ع ـقــل .إل أن
مـحـضــرهــا خ ـتــم بتنفيذ كــامــل بـنــود
جدول األعمال ،نظرًا إلى تمريرها من
عـضـ ّـو مجلس اإلدارة محمد شعيب
(م ـمــثــل إن ـت ــرا مــال ـكــة  %52م ــن أسـهــم
الكازينو).
ّ
تتعلق هــذه الـبـنــود بالتصديق على
الـبـيــانــات املــالـيــة لـلـسـنــوات مــن 2011
وحتى  ،2016وتوزيع أنصبة األرباح،
وإب ــراء ّ
ذمــة مجلس اإلدارة ،واملوافقة
ّ
ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـم ـ ــراري ـ ــة ع ـ ـمـ ــل م ـف ــوض ــي
املراقبة ،أي شركة «ديلويت أند توش»
ل ـل ـس ـن ــوات م ــن  2012وحـ ـت ــى ،2016

إضــافــة إل ــى انـتـخــاب أع ـضــاء مجلس
إدارة جديد.
ن ـجــح مـجـلــس اإلدارة ،بـفـضــل شــركــة
«إنـ ـت ــرا» ال ـتــي ت ـعـ ُـد أك ـبــر املـســاهـمــن،
ّ
بــالـتـحــكــم بـكــامــل الـ ـق ــرارات .وال ـبــدايــة
ك ــان ــت م ــع ال ـت ـصــد ّيــق ع ـلــى الـبـيــانــات
امل ــال ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ــف ــظ ث ــاث ــة أع ـض ــاء
عـ ـنـ ـه ــا ،ورف ـ ـضـ ــت مـ ـف ـ ّـوض ــة امل ــراقـ ـب ــة
شماس التي ّ
ّ
اإلضافية جينا ّ
عينتها
م ـح ـك ـم ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة فـ ــي جـ ـب ــل ل ـب ـنــان
ّ
تتضمنه من أخطاء
التوقيع عليها ملا
ّ
محاسبية ،وعدم تطابقها مع األرقام
الصادرة عن هيئة اإلشراف في وزارة
املــالـ ّـيــة ،ورفـضـهــا مــن عــدد مــن صغار
ّ
املساهمني ،نظرًا إلى تسلمهم جداول
عــام  2016عند دخولهم إلــى الجلسة،

خالفًا لنظام الشركة الذي ّ
ينص على
توزيعها كاملة عليهم قبل  16يومًا.
وش ـ ّـدد املـحــامــي عقل على أن «أعـمــال
م ـف ـ ّـوض ال ــرق ــاب ــة دي ـلــويــت أن ــد تــوش
غـيــر قــانــونـ ّـيــة ،نـظـرًا إل ــى اسـتـمــرارهــا
ّ
الجمعية
فــي عملها مــن دون موافقة
الـعـمــومـ ّـيــة مـنــذ عــام  ،2012وامتنعت
ّ
الجمعية الـعـمــومـ ّـيــة طــوال
عــن دع ــوة
ه ــذه ال ـف ـتــرة ،وق ـ ّـدم ــت أرق ــام ــا خاطئة
ّ
ّ
املحاسبية».
املنهجية
بحسب
رغـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك ،ان ـ ـتـ ــزع م ـج ـل ــس اإلدارة
ب ــراءة ّ
ّ
ّ
العمومية،
الجمعية
ذم ــة مــن
ّ
بعدما ص ــدق عليها شعيب وحــده،
واع ـتــرض وامـتـنــع بــاقــي املساهمني
عن التصويت عليها .وربط انتزاعها
ّ
القضائية
منه بنتيجة التحقيقات

ّ
ّ
املالية.
العامة
النيابة
أمام ّ
ولم يتوقف «العرض» هنا .فحتى في
اليوم األخير من عمره ،رصد مجلس
اإلدارة السابق لنفسه  180ألف دوالر،
ّ
ّ
حصة من أنصبة األربــاح التي وزعت
ّ
على املساهمني ،بحيث حــدد نصيب
ّ
ربح كل سهم بـ  15دوالرًا ،فيما حصل
كــل عضو فــي مجلس اإلدارة على 15
أل ــف دوالر ،ورئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة
ع ـلــى  30أل ــف دوالر ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ـرزه ــم
اعـ ـت ــراض ب ـعــض امل ـســاه ـمــن أب ـ ّ
ه ـ ـ ـ ــادي ش ـ ـ ـهـ ـ ــوان (نـ ـقـ ـي ــب امل ــوظ ــف ــن
الـســابــق) ،واملحامي عقل الــذي عرض
توزيع أنصبة األرباح على املساهمني
حصرًا ،دون مجلس اإلدارة.
وخ ـت ـمــت ال ـج ـل ـســة بـتـعـيــن األع ـض ــاء

