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مجتمع وإقتصاد
مسلخ واحد مرخص من أصل  40مسلخًا قائمة في لبنان .هذه المسالخ ّ
تقرير
من االستهالك
%60
نحو
ن
تؤم
ّ
وإما يتم تأمينه عبر استيراد اللحوم ّ
المحلي للحوم ،والباقي ّإما مجهول المصدر ّ
المبردة والمثلجة ( 15ألف
ّ
ّ
وتعرض سالمة
الصحية والبيئية المفروضة
طن سنويًا) .كل هذه المصادر تقريبًا ال تستوفي جميع الشروط
المواطنين لمخاطر ّ
جمة

ّ
مسالخ لبنان :واحد مرخص من أصل 40
هديل فرفور
ث ـمــة حـقـيـقــة واضـ ـح ــة ،ي ـج ـمــع عليها
امل ـع ـن ـي ــون ك ــاف ــة :ل ـي ــس هـ ـن ــاك مـسـلــخ
«مطابق» في لبنان .تفتقر العاصمة،
ك ـم ــا س ــائ ــر امل ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال ــى
مسالخ حديثة تتوافر فيها الشروط
الصحية والبيئية.
أمــس ،أعلن وزيــر الصحة العامة وائل
أبــو فاعور إقفال عــدد من املسالخ في
مختلف املـنــاطــق اللبنانية ،وتوجيه
إنذارات لبعضها لـ»تحسني وضعها»،
الف ـت ــا الـ ــى اف ـت ـق ــار هـ ــذه امل ـس ــال ــخ ال ــى
ال ـشــروط الـفـنـيــة والـبـيـئـيــة والصحية
الواجب اعتمادها.
ال ــواق ــع «أن أي ــا م ــن م ـســالــخ ل ـب ـنــان ال
تتوافر فيه الشروط الفنية اإلنشائية»،
حسب مــا يــؤكــد رئـيــس دائ ــرة الصحة
ال ـع ــام ــة ف ــي وزارة الـ ــزراعـ ــة الـطـبـيــب
عباس الديراني لـ»األخبار».
إن ع ــدم ال ـتــزام ال ـشــروط الـفـنـيــة يعود
الــى واق ــع الـفــوضــى ال ــذي يحكم قطاع
ال ـ ـل ـ ـحـ ــوم ،ف ــإنـ ـش ــاء املـ ـس ــال ــخ يـتـطـلــب
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى رخ ـ ـصـ ــة م ـ ــن وزارة
الصناعة ،باعتبار «أن املسلخ مصنف
مؤسسة صناعية من فئة ثانية» ،وهو
أم ــر مـكــرس فــي املــراس ـيــم التنظيمية،
وفق ما يلفت مدير الثروة الحيوانية
ف ــي وزارة الـ ــزراعـ ــة الـ ـي ــاس اب ــراه ـي ــم.
وع ـلــى الــرغــم مــن أن تـحــديــد ال ـشــروط
الفنية والـصـحـيــة الــواجــب اعتمادها
فــي املـســالــخ يـنــدرج ضمن صالحيات
وزارة الزراعة ،وفق ما يؤكد الديراني،
إال أن ـهــا ال تـمـلــك الـصــاحـيــة بــإعـطــاء
الـ ـت ــراخـ ـي ــص وال ص ــاحـ ـي ــة اإليـ ـع ــاز
املباشر بإقفالها.
مــن بــن ّ 40مسلخًا فــي لـبـنــان ،مسلخ
واحد مرخص .هذا ما تؤكده معطيات
دائرة الصحة العامة في وزارة الزراعة،
وبخالف جميع مزاعم أصحاب املسالخ
حول وضعهم القانوني و»املرخص»،
تكشف الجهة املعنية مباشرة بقطاع
املسالخ فــي ال ــوزارة أن مسلخًا واحـدًا
ف ـقــط حــاصــل ع ـلــى رخ ـصــة م ــن وزارة
الـصـنــاعــة .أهـمـيــة إع ـطــاء الــرخــص من
وزارة الصناعة تعود الــى اختصاص
األخيرة في دراسة املكان الذي يجب أن
يوجد فيه املسلخ ،هذه الدراسة تشمل
آليات تصريف الفضالت والعمل على
التجهيزات الفنية املرتبطة مباشرة
ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــروط ال ـص ـح ـيــة،
وفــق مــا يلفت أحــد املعنيني فــي دائــرة
املسالخ في وزارة الزراعة.
املفارقة ،أن العديد من املعنيني في ملف
سالمة الغذاء لفتوا الى أن املسؤولية
األســاس ـيــة تـقــع عـلــى عــاتــق الـبـلــديــات
ّ
«املـ ـخ ـ ّـول ــة إعـ ـط ــاء ال ــرخ ــص وامل ـكــل ـفــة
املراقبة واإلش ــراف على واقــع املسالخ
املـنـشــأة ضمن نطاقها الـبـلــدي» ،على
حد تعبير أحد «املطلعني» على امللف
ف ــي وزارة ال ـص ـح ــة ،إال أن ال ـب ـلــديــات
نفسها تحتاج الى تراخيص.
ي ـل ـفــت ال ــدي ــران ــي ال ـ ــى وجـ ـ ــود نــوعــن
مــن املـســالــخ ،مـســالــخ يــديــرهــا القطاع
ال ـع ــام املـتـمـثــل بــال ـب ـلــديــات ،ومـســالــخ
ي ــدي ــره ــا الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخـ ــاص (ش ــرك ــات
وأفـ ـ ـ ـ ــراد) .ال ــاف ــت أن ج ـم ـيــع امل ـسّــالــخ
التي تديرها البلديات «غير مرخص
ل ـهــا «ال م ــن وزارة ال ـص ـنــاعــة وال من
غـيــرهــا» (ال ـهــرمــل /بـعـلـبــك /ب ـيــروت/
ط ـ ــراب ـ ـل ـ ــس /ح ـ ـل ـ ـبـ ــا /ب ـ ـ ـ ــرج ح ـ ـمـ ــود/
صـيــدا /صــور /بنت جبيل /الخيام/
ال ـن ـب ـط ـيــة /ج ــزي ــن /الـ ـغ ــازي ــة /زف ـت ــا).
يـشـيــر ال ــدي ــران ــي ال ــى أن ال ــوض ــع بني
هـ ــذه امل ـس ــال ــخ وامل ـس ــال ــخ «ال ـخ ــاص ــة»
ّ
متشابه ،فكلها تفتقر الى التجهيزات

المسالخ العامة
والخاصة تفتقر
إلى التجهيزات
الفنية اإلنشائية
وال تخضع للرقابة
الفعالة
(حسن بحسون)

الفنية اإلنشائية وال تخضع للرقابة
الفعالةّ .
يلمح الــديــرانــي الــى «سلوك»
البلديات التي تعتبر نفسها سلطات
م ـح ـل ـيــة م ـن ـت ـخ ـبــة ،وب ــال ـت ــال ــي لـيـســت
م ـل ــزم ــة ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ــراخ ـي ــص،
بــل بــإعـطــائـهــا« .الـلـغــط» حــول تحديد
الجهة املسؤولة عن املسالخ املوجودة
عند بعض املسؤولني ،قبل املواطنني،
يعود الى تداخل صالحيات الــوزارات
وال ـ ـب ـ ـل ـ ــدي ـ ــات ،وغ ـ ـ ـيـ ـ ــاب الـ ـسـ ـي ــاس ــات
ال ــواض ـح ــة ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار« .لـ ــم يـتــم
العمل على ملف املسالخ في لبنان منذ
عهد لبنان الكبير» ،يقول الديراني.
هكذا إذًا يتم التعامل مع ملف املسالخ،
ّ
عـلـمــا بــأنـهــا تـشــكــل امل ـصــدر الرئيسي
للحوم .يؤكد الديراني أن حوالى %60
م ــن ال ـل ـح ــوم ال ـت ــي ت ـب ــاع ف ــي األس ـ ــواق
مـصــدرهــا امل ـســالــخ .يـعـطــي م ـثــاال عن
منطقتي بعلبك والهرمل حيث يتم ذبح
جميع املــواشــي فــي املسالخ املــوجــودة
ف ـي ـه ـمــاّ .أم ـ ــا بــالـنـسـبــة إل ــى الـعــاصـمــة
ب ـ ـيـ ــروت ،ف ـح ــوال ــى  %80م ــن ال ـل ـحــوم
املتوافرة في السوق مصدرها املسالخ
املــوجــودة في بيروت وضواحيها ،أي
مـسـلــخ ب ـي ــروت امل ــؤق ــت (امل ـق ـفــل حاليًا
بـهــدف الـتــأهـيــل) ومـســالــخ الشويفات
( 4م ـس ــال ــخ) وم ـن ـط ـقــة ع ــن سـ ـع ــادة -
الفنار ( 8مسالخ) ،مضيفًا إن اللحوم
امل ـت ــواف ــرة ف ــي س ــوق ص ـبــرا مـصــدرهــا
ه ـ ــذه املـ ـس ــال ــخ .وف ـي ـم ــا ي ـل ـفــت رئ ـيــس
جمعية حماية املستهلك زهير برو الى
ّ
غياب اإلحصاءات والدراسات املتعلقة
بنسب االستهالك لـ»اللحوم املحلية»،
يشير الــديــرانــي ال ــى أن هـنــاك حــوالــى
 800رأس بقر تذبح يوميًا فــي لبنان،
القسم األكبر منها يذبح في املسالخ.

ُيذكر أن وزارة الزراعة كانت قد وجهت
إنـ ــذارات الــى بعض املـســالــخ لتحسني
أوض ـ ــاع ـ ـه ـ ــا ،كـ ـم ــا وج ـ ـهـ ــت إن ـ ـ ـ ـ ــذارات
بــإقـفــال مسالخ البيسارية والعاقبية
وط ــراب ـل ــس وال ـغ ــازي ــة وبـ ـي ــروت (ه ــذه
املسالخ هي نفسها التي أقفلتها وزارة
ال ـص ـح ــة) ،وأوصـ ـ ــت وزارة الــداخ ـل ـيــة
بالقيام بـهــذه املـهـمــة ،اال أنـهــا لــم تلق
أي ت ـج ــاوب حـيـنـهــا .وإذا ك ــان غـيــاب
التنسيق بني الجهات املعنية في هذا
املـ ـج ــال ه ــو ال ـ ــذي س ــاه ــم ف ــي ت ــده ــور
ال ــوض ــع ال ـص ـحــي ل ـه ــذا ال ـق ـط ــاع ،فــإن
االس ـت ـمــرار فــي ه ــذه الـحـمـلــة مــن دون
س ـي ــاس ــة م ـم ـن ـه ـجــة ت ـع ــال ــج األسـ ـب ــاب
ّ
وتتدارك النتائج التي خلفها اإلهمال
املتراكم ،سيفشل أي جهد يقام من أجل
«صحة» هذا القطاع.
ال ي ـ ــزال م ـس ـلــخ ص ـ ــور ،ي ـت ـح ـمــل ع ــبء
إق ـف ــال مـسـلـخــي ال ـغ ــازي ــة وال ـعــاق ـب ـيــة،
ف ـب ـعــدمــا كـ ــان هـ ــذا امل ـس ـلــخ يستقطب
 25ال ـ ــى  50ق ـص ــاب ــا ،ب ـ ــات يـسـتـقـطــب
أكثر من مئتي قصاب .فكيف بمسلخ
ال ت ـت ــواف ــر ف ـي ــه ال ـ ـشـ ــروط اإلن ـشــائ ـيــة
الفنية أن «يحتضن» هؤالء القصابني
«املقطوعني».
ال ـب ـع ــض س ـخ ــر مـ ــن إق ـ ـفـ ــال مـسـلـخــي
العاقبية والبيسارية بالشمع األحمر.
إذ بالنظر إلى الطريقة التي تنقل فيها
الــذبــائــح م ــن مـسـلــخ ص ــور ال ـبــديــل ،ال
يـبــدو أن األه ــداف الحمائية املتوخاة
ل ـص ـح ــة امل ـ ــواط ـ ــن مـ ــن إق ـف ــال ـه ـم ــا ،قــد
تـحـقـقــت .أح ــد الـقـصــابــن ال ــذي يــذبــح
املواشي بالجملة ويوزع على عدد من
مــاحــم الـعــاقـبـيــة ومحيطها وســاحــل
ال ــزه ــران ــي ،ال ـت ــزم ب ـق ــرار إق ـف ــال مسلخ
الـعــاقـبـيــة ،فــاسـتـبــدلــه بـمـسـلــخ ص ــور.

ُ
 800رأس بقر تذبح
ُيوميًا في لبنان ومعظمها
يذبح في المسالخ
منذ ذلك الحني ،ينقل الذبائح بـ»الفان»
وصندوق السيارة و»رابيد» من صور
ن ـحــو ال ــزه ــران ــي ،أي م ـســافــة تستلزم
ح ــوال ــى ن ـصــف س ــاع ــة لـقـطـعـهــا .عــدد
من أصحاب املالحم همس بأن مسلخ
ال ـعــاق ـب ـيــة ل ــم ي ـق ـفــل ت ـم ــام ــا .بـعـضـهــم
اسـتـحــدثــوا بــابــا خلفيًا ليستخدموه
تحت جنح الظالم وبسرية تامة ،فيما
تحول البعض إلى مسلخ صور .لكنهم

يـلـفـتــون ال ــى أن ك ـبــار املــاحــم لــم تكن
تستخدم املسلخ في األســاس ،بل كان
لـبـعـضـهــم مـسـلـخـهــم ال ـخ ــاص املـلـحــق
ب ــامل ــاح ــم ،والـ ـبـ ـعـ ـي ــدة عـ ــن أي ج ـهــاز
رقابي.
الــافــت هــو مــا «أن ـت ـجــه» إق ـفــال هذين
املسلخني ،وهــو الــذبــح على الطرقات
بـحـجــة اإلقـ ـف ــال ،ع ــاد ال ـب ـعــض لـيــذبــح
أمــام ملحمته بمحاذاة الـشــارع العام.
هؤالء يتمسكون بتلك العادة ليؤكدوا
لـلــزبــون أن اللحم ط ــازح ولـيــس مبردًا
بـ ـع ــدم ــا ضـ ــربـ ــت ح ـم ـل ــة أب ـ ـ ــو ف ــاع ــور
صـيـتـهــم ،عـلـمــا ب ــأن الـعـمـلـيــة كـمــا في
ال ـس ــاب ــق ك ــان ــت ت ـتــم م ــن دون إش ــراف

ّ
اللحوم المجلدة والمستوردة
يشير رئيس اتـحــاد القصابني وتـجــار ّ املــواشــي مـعــروف بـكــداش الــى أن معظم
اللحوم التي صــودرت هي ّ
مبردة ومجلدة .ويلفت الــى بعض الـقــرارات املعتمدة
في وزارة الصحة التي تستدعي إعادة النظر فيها وتعديلها« .ملاذا ال يتم تعديل
القرار الذي يقضي بإعطاء  60يومًا كمهلة لنقل اللحوم الى بيروت؟» ،يتساءل
بكداش« ،ملاذا ال يتم خفضها الى  45يوما كما كان معتمدًا في الفترة املمتدة من
 1998الى 2003؟» .مهلة الستني يومًا كفيلة بأن تجعل اللحوم التي تصل منتهية
الصالحية .هذا الكالم يؤكده املدير العام ملصلحة األبحاث العلمية الزراعية ميشال
افرام الذي يقول إن اللحم ّ
املبرد املستورد يصلح لـ  60يومًا فقط «وبعد ذلك يجب
إتالفه» .ويلفت افــرام الى أن بعض التجار يعمدون الى تثليج اللحم بعد انتهاء
املهلة وهو «أمر خطأ ،ألنه أصبح فاسدًا» .يذكر أن لبنان يستورد سنويًا ،حوالى
 15ألف طن من اللحوم ،حسب إحصائيات جمعية حماية املستهلك ،حوالى %58
من هذه الكمية هي لحوم ّ
مبردة ومثلجة (من ضمنها السمك واملنتجات املحولة
كاملارتديال وغيرها).

