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مجتمع وإقتصاد

تقرير

متفرقات

حملة «سالمة الغذاء»:
استهداف المصادر
يستمر وزير الصحة وائل
أبو فاعور في اإلعالن عن
المؤسسات المخالفة وغير
المطابقة للمواصفات
الصحية .الحملة انتقلت
إلى المصادر فطاولت أكثر
من  70مسلخًا ومزرعة،
كذلك سيطرح أبو فاعور
اليوم على مجلس الوزراء
إنشاء نيابة عامة لسالمة
الغذاء
إيفا الشوفي
خمسة عشر يومًا مـ ّـرت على إعالن
وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور
حملته على األغذية الفاسدة .الحملة
التي انطلقت على نحو عشوائي لم
يعد بإمكانها االسـتـمــرار على هذا
املنوال ،فمنذ األسبوع املاضي ّ
حدد
أبـ ــو ف ــاع ــور اس ـتــرات ـي ـج ـيــة جــديــدة
تـقــوم على مالحقة مـصــادر الـغــذاء
مــن دون أن يعني ذلــك التوقف عن
م ـح ــاس ـب ــة املـ ـط ــاع ــم وامل ــؤسـ ـس ــات.
أول ـ ــى ن ـتــائــج هـ ــذه االسـتــراتـيـجـيــة
ب ــرزت أم ــس م ــع ات ـخ ــاذ أب ــو فــاعــور
إجراءات بنحو  73مسلخًا ومزرعة،
 40مـنـهــا طـلــب إقـفــالـهــا عـلــى نحو
نـهــائــي أو مــؤقــت ،وّ 33
وج ــه اليها
إن ــذارًا بـضــرورة تسوية أوضاعها.
كذلك أضاف أبو فاعور  43مؤسسة
جــديــدة إلــى الـلــوائــح غير املطابقة،
منها حــرقــوص تشيكن و KFCفي

ط ـب ـيــب مـ ــن ل ـج ـنــة ال ـص ـح ــة أو األمـ ــن
ال ـغ ــذائ ــي أو طـبـيــب ال ـب ـلــديــة ،ه ــذا إذا
توافروا في بلديات املنطقة.
األم ــر ال يختلف كـثـيـرًا فــي طــرابـلــس،
فقد فتح إغالق مسلخ طرابلس الباب
على مــا يـجــري مــن ت ـجــاوزات فــي هذا
امل ـج ــال ،ويـنـبـغــي معالجتها ســريـعــا،
وخصوصًا في محلة الرفاعية وسوق
ال ـع ـطــاريــن ،حـيــث تـنـحــر امل ــواش ــي في
ال ـطــرقــات وت ـبــاع لـحــومـهــا فــي ال ـهــواء
الطلق ،وعـلــى بيع الــدواجــن واللحوم
فـ ــي م ـح ـي ــط ج ــام ــع مـ ـحـ ـم ــود بـ ــك فــي
بــاب التبانة ،حيث تنعدم املواصفات
الصحية كليًا.
امل ـف ــارق ــة أن ال ـبــديــل املـعـتـمــد م ــن أجــل
ّ
تدارك األزمة التي خلفها إغالق املسلخ
يتمثل باعتماد مسلخ بــديــل ومؤقت
ف ــي مـنـطـقــة ال ـ ـبـ ــداوي ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه «ال
يستطيع تلبية أكـثــر مــن  50فــي املئة
م ــن االح ـت ـي ــاج ــات ال ـت ــي كـ ــان يـقـ ّـدمـهــا
امل ـس ـلــخ الـ ــذي ج ــرى إغ ــاق ــه» وف ــق ما
يـ ـق ــول ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد ب ـلــديــات
الفيحاء (الجهة املشرفة على املسلخ).
ذل ــك أن ت ـجــربــة «امل ــؤق ــت» وال ـب ــدي ــل ال
تبدو «صحية» ،وتتجاوز مسألة عدم
تلبيتها ال ـحــاجــات املـطـلــوبــة وتشمل
أه ـل ـي ــة ال ـت ـج ـه ـي ــزات «امل ــؤقـ ـت ــة» ال ـتــي
ستعتمد ،فــإذا كان املسلخ «األســاس»،
املعتمد منذ سـنــوات ،يفتقر الــى الحد
األدنى من الشروط ،فمن سيقنع أهالي
طرابلس بأن هذا «املؤقت» هو البديل
«ال ـص ـحــي» .وه ــو أم ــر ال يــوحـيــه كــام
غـمــراوي ،إذ يصف املسلخ البديل من
الناحية الصحية بأنه «ضمن املعقول».
* بمشاركة عبد الكافي الصمد.
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بعبدا ،الزغلول واملحطة في الشياح،
كبابجي وعليا في الحمرا .وكشف
أبــو فــاعــور أن هناك  6مستودعات
للحم ستقفل على نحو نهائي حتى
ص ــدور نتائجها ألن ــه تــوجــد فيها
كميات كبيرة من اللحم الــذي تدور
ح ــول ــه ش ـك ــوك ،وبــال ـتــالــي ال يمكن
بيع أي شــيء قبل ص ــدور النتائج.
وأع ـلــن اب ــو فــاعــور أن مـخــاطــر هــذه
املستودعات تطاول املناطق الواقعة
خــارج نطاق بيروت ،إذ تعد املــورد
األســاســي للحم .ولفت إلــى أن هذه
اإلج ــراءات لن تؤثر في سعر اللحم
أو امل ـ ـيـ ــاه فـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ،إذ ج ــرى
ال ـتــوافــق مــع وزارة االق ـت ـصــاد على
التشدد في مراقبة األسعار.
حتى اليوم بقيت الحملة بعيدة عن
بيروت اإلداري ــة ،ما عدا عــددا قليال
م ــن امل ــؤسـ ـس ــات ال ـت ــي ذك ــره ــا أب ــو
فاعور ضمن سلسلة مؤتمراته .هذا
ً
األمر يطرح تساؤال مشروعًا مفاده
ّ
بأن معظم املؤسسات الغذائية تقع
ض ـمــن ب ـي ــروت اإلداري ـ ـ ــة وبــالـتــالــي
ي ـجــب أن ي ـك ــون ل ـهــا األولـ ــويـ ــة في
ال ـ ـف ـ ـحـ ــوص .ي ـ ـقـ ــول أب ـ ــو ف ـ ــاع ـ ــور ل ـ
«األخ ـب ــار» إن املشكلة الـتــي حدثت
«ت ـك ـم ــن فـ ــي ط ــري ـق ــة ال ـ ـبـ ــدء بــأخــذ
العينات حيث جرى تقديم مناطق
على أخرى ،وبالتالي ذهبت عينات
املـنــاطــق إل ــى املـخـتـبــرات قـبــل الـبــدء
بأخذ عينات بيروت ،لكنني ما زلت
بانتظار الجداول»ّ .أما في ما يخص
م ــا ك ـش ــف ع ـن ــه أول م ــن أم ـ ــس عــن
انتقال الحملة إلــى تفعيل القضاء،
ّ
فيكشف أبو فاعور أن «املستودعات
الـتــي كشفنا عليها فــي ص ـبــرا ،إذا
أتـ ــت نـتـيـجـتـهــا س ـل ـب ـيــة ،فـسـيـحــال
أصحابها فورًا على النيابة العامة
التمييزية» ،الفتًا إلى أنه «سيطرح

ف ــي جـلـســة مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـيــوم
مسألة إنـشــاء نيابة عــامــة لسالمة
ّ
ّ
التوجه
الغذاء» .يؤكد أبو فاعور أن
ال ـحــالــي ب ـمــوضــوع ق ــان ــون ســامــة
ال ـغــذاء هــو «تفعيل عـمــل الـ ــوزارات
ّ
تصور لعمل
على أن يوضع الحقًا
ّ
التوجه بدأ يظهر في
الهيئة» .هذا
حــركــة ال ـ ـ ــوزراء ،إذ ات ـخ ــذت وزارتـ ــا
االقـتـصــاد والسياحة إج ــراءات في
هذا الصدد ،واجتمعتا مع أصحاب
امل ـطــاعــم للبحث فــي ج ــودة ال ـغــذاء
وســام ـتــه ،وم ــع أص ـح ــاب شــركــات
املـ ـي ــاه أيـ ـض ــا .ك ــذل ــك عـ ـق ــدت لـجـنــة
االش ـغ ــال ال ـعــامــة وال ـن ـقــل وال ـطــاقــة
وامل ـيــاه جلسة طلبت فيها «وضــع
خـ ـط ــة طـ ـ ـ ـ ـ ــوارىء مل ـ ــوض ـ ــوع املـ ـي ــاه
م ــن ضـمــن خـطــة طـ ــوارئ غــذائ ـيــة».
ولفت رئيس اللجنة النائب محمد
ق ـبــانــي إلـ ــى أن «مـ ـي ــاه املــؤس ـســات
ف ــي م ـصــادرهــا االســاس ـيــة نظيفة،
لـكــن تــوجــد مـشـكـلــة ف ــي الـشـبـكــات،
وخ ـصــوصــا ال ـفــرع ـيــة ال ـقــري ـبــة من
املنازل» .وأعلن قباني أن «املطلوب
ايضا وقــف حفر اآلبــار إال بموجب
رخـصــة وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه وفــق
الشروط الصحية ،وسيطلب الوزير
ابو فاعور ذلك من مجلس الوزراء».
على الرغم من االجتماعات املكثفة
للجنة ال ــوزاري ــة املـعـنـيــة بمتابعة
شؤون سالمة الغذاء ،إال أنها حتى
الـيــوم لــم تضع آلـيــة للتنسيق بني
ال ـ ـ ـ ــوزارات ،وف ــق ك ــام أب ــو ف ــاع ــور،
الـ ــذي ي ـق ــول إن ك ــل وزارة تـتـحــرك
ضمن صالحياتها ،لكن في الوقت
ّ
نفسه ،يؤكد أبــو فاعور أن الحملة
ستتحول إلى سياسة دائمة لوزارة
الـصـحــة م ـحــذرًا أص ـحــاب املصالح
م ـ ــن الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــا عـ ـل ــى أن ـه ــا
موسمية أو عابرة.

اإلدارة والعدل تنتهي
من حماية كاشفي الفساد

أنهت لجنة اإلدارة والعدل درس اقتراح قانون
حماية كاشفي الفساد في جلسة عقدتها
أمس في املجلس النيابي .وقال رئيس اللجنة
روبير غانم إن اللجنة درست اقتراح القانون
املتعلق بحماية كاشفي الفساد بعد إضافة
إنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد ضمن
بنوده وتوسيع صالحياتها ،وتناقش اللجنة
أيضًا اقـتــراح قــانــون الحق فــي الــوصــول الى
املـعـلــومــات ال ــذي نحن قيد دراس ـتــه ،ويبقى
اإلثراء غير املشروع «إذ كنا بدأنا في درسه،
لكننا لم نتوصل الى نتيجة نهائية في شأنه،
وه ــذه ال ــرزم ــة تـشـكــل الـحـجــر األسـ ــاس في
موضوع مكافحة الفساد في اإلدارات العامة
في لبنان» ،بحسب غانم.
حجب المساهمة المالية
عن التالمذة غير اللبنانيين

ّ
وجه اتحاد املؤسسات التربوية الخاصة في
لبنان ،في اجتماع طــارئ عقده أمــس ،كتابًا
إل ــى رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام س ــام ملـطــالـبــة
الحكومة بإعادة النظر بقرار إعطاء املساهمة
املــالـيــة فـقــط لـلـتــامــذة الـلـبـنــانـيــن املسجلني
في املــدارس الخاصة املجانية وحجبها عن
ال ـت ــام ــذة اآلخ ــري ــن ،وذلـ ــك خــافــا لـلـقــوانــن
واملراسيم املرعية اإلجراء.
تأتي مطالبة االتحاد بحسب بيان أصدرته،
ن ـت ـي ـجــة ص ـع ــوب ــة ت ـط ـب ـيــق ال ـ ـقـ ــرار «ب ـعــدمــا
اس ـت ـك ـم ـل ــت امل ـ ـ ـ ـ ــدارس املـ ـج ــانـ ـي ــة تـسـجـيــل
جميع الـتــامــذة ،وفقًا لهذه الـقــوانــن ،والبدء
ب ــال ـت ــدري ــس ،إلـ ــى ج ــان ــب ك ــون ــه ي ـس ـبــب لها
ضائقة مالية غير منتظرة تـضــاف إلــى ما
ّ
يسببه التأخير بتسديد املساهمات السنوية
خالفًا للمادة  25من املرسوم رقم 71/2359
الـ ـ ــذي يـ ـح ــدد ك ـي ـف ـيــة ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ه ــذه
املساهمات».
وضع عامالت المنازل المهاجرات في لبنان

نـظـمــت وزارة الـعـمــل مــؤت ـم ـرًا تـحــت عـنــوان
«وضع عامالت املنازل املهاجرات في لبنان
ودور مكاتب االستقدام» ،وقد حضر جميع
أصحاب املكاتب من كل املحافظات ،اضافة
ال ــى ع ــدد مــن س ـفــراء وقـنــاصــل الـ ــدول التي
تنتمي الـيـهــا عــامــات امل ـنــازل وممثلني عن
املنظمات الدولية واألمن العام اللبناني وقوى
األمن الداخلي .هدف املؤتمر إلى البحث في
أوضــاع مكاتب استقدام العامالت وانتشار
الـبـعــض مـنـهــا بـشـكــل ع ـشــوائــي ،لــوقــف ما
يعتبر عملية اتجار بالبشر ،ومساعدة هذه
املكاتب على تأمني مستلزمات عملها.
وط ــال ــب وزيـ ــر ال ـع ـمــل س ـج ـعــان ق ــزي خــال
اللقاء هذه املكاتب بأن تلتزم بقانون وزارة
العمل «ومــن ال يرتاح لهذه القوانني عليه أن
يقفل مكتبه ألنه في القرن الواحد والعشرين
ممنوع االتجار باإلنسان ،فال يجوز مداواة
الخطأ بالخطأ ،وإذا كانت الدولة التي جاءت
منها العاملة لم تعطها حقها ،فعلى صاحب
العمل هنا أن يعطيها هذا الحق» ،وأعلن قزي
ع ــن ت ـع ــاون يـفـتــرض أن يـنـطـلــق ب ــن وزارة
العمل والسفارات املعنية ومكاتب االستقدام،
وقد تقدمت من مجلس الــوزراء بمشروعني
يتعلق األول بـمـنــع عـمــل األط ـف ــال ،والـثــانــي
بوضع حد لالتجار بالبشر».
وأكـ ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـع ـم ــل أن «الـ ـ ـ ـ ــوزارة سـتـكــون
متشددة في مواجهة بعض املمارسات من
أص ـحــاب الـعـمــل ضــد عــامـلــة امل ـن ــزل» ،وق ــال:
«ن ـحــن مـنـفـتـحــون لـتـحـســن شـ ــروط العمل
وعلينا االنفتاح أيضًا على السفارات املعنية،
ونحن بصدد توقيع اتفاقيات مع دولها».

