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مجتمع وإقتصاد

ً
نقابات في  11نيسان الجاري ينتخب المهندسون  5أعضاء جدد لمجلس إدارة النقابة بدال من األعضاء المنتهية
واليتهم .التحالفات السياسية المبكرة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر ومباركتها من حركة أمل وحزب
ُ
ّ
فض إلى تجاوز «ملفات الفساد» التي فجرها حزب الكتائب في مجلس المندوبين قبل أيام .الملف األول
الله ،لم ت
يتعلق بشراء ِ النقابة قطعة أرض في منطقة الدامور بقيمة  17مليون دوالر ،بينما قيمتها الفعلية ال تقدرّ
بأكثر من  12مليون دوالر .أما الملف الثاني ،فيتعلق بملف تلزيم شركة التأمين الذي ّ
تبين أن أمين المال في
ّ
متورط فيه ،وقد أحيل على المجلس التأديبي لحزب الكتائب تمهيدًا لفصله
النقابة ميشال متى

فتح ملفات الفساد
يسبق انتخابات المهندسين
محمد وهبة
عـ ـق ــد م ـج ـل ــس امل ـ ـنـ ــدوبـ ــن فـ ــي ن ـقــابــة
املهندسني اجتماعًا عاديًا يوم الثالثاء
املاضي لالطالع على نشاطات النقابة
وع ـلــى أوض ــاع ـه ــا املــال ـيــة وإبـ ـ ــراء ذمــة
م ـج ـل ــس اإلدارة ت ـم ـه ـي ـدًا الن ـت ـخ ــاب
 5أعـ ـض ــاء .ف ــي هـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع ،فـ ّـجــر
ّ
مدوية
مندوبو حزب الكتائب فضيحة
ع ــن ص ـف ـقــة قـ ــام ب ـهــا م ـج ـلــس الـنـقــابــة
فــي ع ــام  2013ل ـشــراء قطعة أرض في
منطقة الــدامــور .هــذه الفضيحة كانت
تثار في كواليس املهندسني منذ أكثر
من سنتني ولدى أكثر من جهة ،إال أنه
لم يكن لدى أحد الجرأة على تفجيرها
إال مندوبي الكتائب ،بتنسيق مباشر
مع عضو مجلس النقابة السابق بول
ن ــاك ــوزي .ف ـقــد ك ــان م ـعــروفــا أن هـنــاك
ثالثة أعضاء يقفون وراء هذه الصفقة،
وأنهم لعبوا دور السماسرة بني مالك
ق ـط ـعــة األرض وبـ ــن ال ـن ـق ــاب ــة مـقــابــل

بيئة

عـمــوالت تــزيــد قيمتها على  4ماليني
دوالر ،إذ س ـ ّـج ـل ــت ال ـق ـي ـم ــة الـبـيـعـيــة
ل ـق ـط ـعــة األرض ب ـن ـحــو  16.5مـلـيــون
دوالر ،فيما استحصل نــاكــوزي على
وثــائــق ومستندات بينها تخمني من
بلدية الدامور بقيمة  12مليون دوالر.
وقـ ــد اس ـت ـنــد ن ــاك ــوزي ف ــي بـحـثــه هــذا
إلى شركة التدقيق الداخلي في نقابة
املهندسني الـتــي أش ــارت فــي تقريرها
املتعلق بـحـســابــات ص ـنــدوق التقاعد
إل ــى اآلت ــي« :طـلـبـنــا ول ــم يـتــم تــزويــدنــا
بـعـقــود ش ــراء ال ـع ـقــارات (ع ـقــود البيع
املمسوحة) التي اشتريت سنة 2013
في منطقة الدامور بمبلغ  16.5مليون
دوالر وال بـتـخـمــن خـ ـب ــراء ع ـقــاريــن
مـحـلـفــن (ع ـل ــى األق ـ ــل ث ــاث ــة) لـتـبـيــان
السعر السوقي لهذه العقارات بتاريخ
شـ ــرائ ـ ـهـ ــا» .وأضـ ـ ــافـ ـ ــت« :ط ـل ـب ـن ــا ول ــم
نستلم إف ــادات عقارية حديثة لجميع
العقارات».
إث ـ ــارة ح ــزب الـكـتــائــب ل ـهــذا املــوضــوع

املعروف وقيد التداول بني العديد من
الـفــاعـلــن فــي الـنـقــابــة ،تــركــت أكـثــر من
عالمة استفهام؛ فلماذا هــذا التوقيت
بـ ـ ــالـ ـ ــذات عـ ـل ــى أب ـ ـ ـ ـ ــواب االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الفرعية؟
ف ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،تـ ـق ــول مـ ـص ــادر مـطـلـعــة،
إن إث ــارة مـلــف «أرض ال ــدام ــور» تأتي
ّ
مباشرة بعدما تسلم نقيب املهندسني
خالد شهاب بيانًا تفصيليًا بهذا امللف
ً
من مندوبي حــزب الكتائب «لكن بدال

ّ
سجلت القيمة
البيعية لألرض بنحو
 16.5مليون دوالر

من تصحيح الوضع بالطرق املناسبة،
أصـ ـب ــح هـ ـ ــذا املـ ـل ــف بـ ـك ــل م ـس ـت ـنــداتــه
ووث ــائ ـق ــه ب ـيــد الـ ـب ــازار ال ـس ـيــاســي ،إذ
جرى استخدامه كورقة ضغط لتمرير
صـفـقــة ت ـلــزيــم ع ـقــد ال ـت ــأم ــن ملصلحة
ّ
الشركة التي تملكها بنك ميد حديثًا»،
وفق املصدر.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـج ـ ـه ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــت امل ـ ـت ـ ـصـ ــل
باالنتخابات ،فاملصادر تشير إلــى أن
تجميع املـلــف بــاملـسـتـنــدات والــوثــائــق
ّ
ً
تطلب وقتًا طــويــا .ويـضــاف إلــى ذلك
أنه في ظل هذه الفترة الزمنية ،تمكن
«ت ـح ــال ــف ال ـف ـس ــاد» ب ــن الـ ـق ــوى الـتــي
تـسـيـطــر ع ـلــى قـ ــرار ن ـقــابــة املـهـنــدســن
الـيــوم مــن إقـنــاع أمــن املــال فــي النقابة
مـ ـيـ ـش ــال مـ ـت ــى بـ ــامل ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي ه ــذا
«ال ـ ـبـ ــازار» .فـهــو ف ــي مــوقــع يـمـكـنــه من
التأكد من مطابقة الشركة التي التزمت
عقد التأمني لدفتر الشروط واالطــاع
ع ـلــى ك ــل ال ــوث ــائ ــق وامل ـل ـف ــات املـتـصـلــة
بصفقة قطعة األرض« ...لــوال أنــه كان

مـتــورطــا ملــا كــان حــزب الكتائب أحاله
على مجلس التدابير املسلكية للحزب
تـمـ ّهـيـدًا لـفـصـلــه .ال ـي ــوم م ـتــى ل ــم يعد
يـمــثــل ح ــزب الـكـتــائــب ول ـيــس مرشحًا
حزب الكتائب على مجلس النقابة،
من ّ
بل رشحه رئيس النقابة خالد شهاب،
نـظـرًا إل ــى الـخــدمــات الـتــي قـ ّـدمـهــا لهم
بالنسبة إلــى عـقــد الـتــأمــن وموافقته
الـســريـعــة عـلــى ه ــذا امل ـلــف ،تـمــامــا مثل
موافقته السريعة على تلزيم التأمني
الصحي لشركة كونتيننتال تراست،
رغـ ـ ـ ــم أن عـ ــرض ـ ـهـ ــا م ـ ـخـ ــالـ ــف ل ــدف ـت ــر
الشروط».
إذًا ،يرسم هــذان امللفان مالمح معركة
واضـحــة فــي االنـتـخــابــات املرتقبة في
 11نيسان .يحق لنحو  35ألف مهندس
ّ
سددوا اشتراكاتهم أن ينتخبوا ثالثة
أع ـضــاء ّللجمعية العمومية وعـضـوًا
املعماريني
واحدًا يمثل فرع املهندسني
ّ
االستشاريني ،وعضوًا واحدًا يمثل فرع
املهندسني املــوظـفــن واملتعاقدين في

بعد قتل زوجته وابنته «راهب» الدالية وحيدًا
ال يكفي شاطئ الدالية
سياجًا يخنقها ،ومكعبات
باطونية تستبيح بيئتها
األيكولوجية الفريدة ،حيث
فجعت أمس بقتل فقمة
المتوسطية التي
الراهب ً
كانت حامال بفقمة أنثى،
األمر الذي ّ
يعد مؤشرًا خطيرًا
على إمكان اختفاء هذا
ّ
المهدد باالنقراض
الحيوان
من الشاطئ اللبناني
بسام القنطار
قبل يومني ،فجع العديد من املتابعني
لـلـحـيــاة ال ـب ـحــريــة ف ــي ل ـب ـنــان بخبر
م ـق ـتــل ف ـق ـمــة أن ـث ــى م ــن نـ ــوع «فـقـمــة
ال ــراه ــب املـتــوسـطـيــة» الـ ـن ــادرة الـتــي
وجـ ــدت ،بـحـســب روايـ ــة الـصـيــاديــن،
عائمة على سطح املياه بالقرب من
شــاطــئ الــدال ـيــة ،ليتبني الح ـقــا أنها
تحمل جنينًا.
ّ
وتعد الدالية من الرؤوس الساحلية
النادرة نظرًا إلى ما تضمه من ثروة
غنية باألنواع النباتية والحيوانية،
وه ــي ت ـجــاور ص ـخــرة ال ــروش ــة التي
ً
تـشـكــل م ـغــاورهــا الـتــاريـخـيــة مــوئــا
ل ـف ـق ـمــة الـ ــراهـ ــب امل ـت ــوس ـط ـي ــة ،وه ــي

م ـ ــن الـ ـث ــديـ ـي ــات الـ ـبـ ـح ــري ــة امل ـ ـهـ ــددة
ب ـ ــاالنـ ـ ـق ـ ــراض ،ح ـي ــث ت ـع ـي ــش ه ـن ــاك
عائلة مؤلفة من ثالث فقمات.
وتـصـنــف فـقـمــة ال ــراه ــب املتوسطية
مـ ــن ق ـب ــل االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـع ــامل ــي ل ـصــون
الطبيعية بأنها مهددة باالنقراض،
ويوجد منها في البحر حوالى ٥٠٠
فقمة ،بينها  ٣٠٠في اليونان والباقي
موزعة في مختلف دول املتوسط.
وت ـ ـقـ ــول ال ـح ـم ـل ــة األهـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـح ـفــاظ
على الدالية إنــه حتى عهد قريب لم
ّ
يــدرك ســوى قلة مــن الــذيــن يــرتــادون
ال ــدال ـي ــة أن ـه ــا مـلـكـيــة خ ــاص ــة .ولـقــد
ت ـ ـ ـ ـ ـ ــرددت األج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى امل ـن ـط ـق ــة
وان ـت ـف ـعــت ب ـهــا م ــن دون أي اعـتـبــار
ملـلـكـيــة ال ـع ـقــار أو ح ــق إدارتـ ـ ــه .لـكــن،
مـنــذ صـيــف ع ــام  ،2014بـ ــدأت تـطــرأ
ً
ّ
ّ
تحوالت سريعة عطلت فجأة وتيرة
ال ـح ـيــاة االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ُ
في املنطقة ،فطرد منها الصيادون،
ُ
وه ـ ــدم ـ ــت أكـ ـش ــاكـ ـه ــم وم ـط ــاع ـم ـه ــم،
واستحدث سياج يحد مــن الدخول
إل ــى املـنـطـقــة وال ــوص ــول إل ــى البحر،
ّ
ك ـمــا ي ـح ـجــب الـ ــرؤيـ ــة .وت ـش ـيــر أدلـ ــة
ـدة إل ــى تـهــديــد يـلــوح فــي األف ــق،
عــديـ ّ
يـ ـتـ ـم ــث ــل ف ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــروع اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
لـتـطــويــر املـنـطـقــة عـلــى طـ ــراز فــاخــر،
مشابهة
يلحقها بمشروعات أخــرى
ِ
تكاثرت في العقد األخير على طول
ساحل املدينة.
رئ ّـي ـس ــة ج ـم ـع ـيــة سـ ـي ــدرز ل ـل ـع ـنــايــة،
عــفــت أدريـ ــس ،أك ــدت فــي ات ـصــال مع
«األخ ـبــار» أن الصيادين فــي الدالية

ً
تـلـقــوا ات ـص ــاال م ــن ع ـمــال ف ــي إح ــدى
ال ـ ــورش املـ ـج ــاورة ،يـبـلـغــونـهــم أنـهــم
رأوا سـمـكــة كـبـيــرة جـ ـدًا ت ـعــوم على
س ـط ــح امل ـ ـيـ ــاه .فـ ـس ــارع الـ ـصـ ـي ــادون،
بــال ـت ـعــاون م ــع أف ـ ــراد م ــن الـجـمـعـيــة،
الـ ــى رصـ ــد ال ـج ـس ــم ال ـع ــائ ــم لـيـتـبـ ّـن
أن ــه الـفـقـمــة الـتــي كــانــت عـلــى امـتــداد
ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة مــوضــع اهـتـمــام
وم ـت ــاب ـع ــة مـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـص ـي ــادي ــن،
وهــم يعطفون عليها ويـقــدمــون لها

األسماك ،وينظمون رحالت سياحية
بـقــواربـهــم ال ــى امل ـغــاور الـتــي تعيش
فيها طمعًا بالتقاط صورة لها.
وتـ ـضـ ـي ــف ادري ـ ـ ـ ــس «قـ ـمـ ـن ــا بـسـحــب
ال ـف ـق ـمــة ال ـ ــى ال ـش ــاط ــئ ب ـع ــد ربـطـهــا
بـ ـحـ ـب ــال ورافـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،كـ ــانـ ــت ع ـي ـن ــاه ــا
مـلـيـئـتــن ب ــال ــدم وتـ ـن ــزف م ــن فـمـهــا،
فـبــادرنــا ال ــى االت ـصــال بـمــركــز علوم
الـبـحــار ووزارت ـ ــي الـبـيـئــة وال ــزراع ــة،
وطـلـبـنــا أن ي ـقــوم فــريــق متخصص

ّ
ّ
ستنضمان الى متحف الحياة البحرية في جعيتا (األخبار)
الفقمة المحنطة وجنينها

بتشريح جثتها ملعرفة سبب الوفاة،
ل ـك ــن أيـ ــا م ــن ال ـج ـه ــات ال ــرس ـم ـي ــة لــم
يستجب لطلبنا.
عندها ،اتـخــذ عضو الجمعية نزيه
الريس قرارًا بتشريحها ملعرفة سبب
الــوفــاة ،وخـصــوصــا إذا مــا كــانــت قد
ابـتـلـعــت جـسـمــا غــري ـبــا ،أو التهمت
سمكة النفيخة السامة التي تسببت
ب ـمـ ـقـ ـت ــل عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــط ب ـس ـبــب
إفرازاتها السامة.
“يــا ليتني لم أقــم بعملية التشريح،
ويــا ليتني لــم أخــرج الفقمة الجنني
ال ـن ــاف ـق ــة مـ ــن ب ـط ــن أمـ ـ ـه ـ ــا» ،ه ـ ــذا مــا
كتبه الريس على حسابه في موقع
فيسبوك .ويضيف «غدًا ،يقولون لنا
هناك اهتمامات وطنية أهم من فقمة
حامل ،وأنا أقول لهم نحن املواطنني
أدرى بما هــو األه ــم .ولــو كنتم على
درايـ ـ ـ ــة ب ــأ ّه ـم ـي ــة ال ـف ـق ـم ــة فـ ــي ل ـب ـنــان
لكنتم سخرتم جميع أجهزة الدولة
لحمايتها ،يضيف الريس.
وبحسب رواية ادريس ،فإن الخالصة
الـتــي توصلت إليها بعد استشارة
طبيب بيطري ومعاينة الفقمة بعد
تشريحها ،أن وفاتها كانت طبيعية
ولم تقتل ،وأن من املؤكد أنها عانت
م ــن نـ ــزف داخـ ـل ــي أدى الـ ــى مــوت ـهــا،
وهـ ــي ب ـط ــول ح ــوال ــى  ٢.٥م ـت ــر ،أم ــا
الفقمة الجنني وهــي أنـثــى فلم تكن
مكتملة الـنـمــو وه ــي ب ـطــول حــوالــى
 ٤٥س ـن ـتــم .ون ـفــت ادري ـ ــس الـشــائـعــة
الـتــي تناقلتها وســائــل اإلع ــام بــأن
الفقمة علقت بشباك أحد الصيادين

