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تحقيق
لم يجد أحد املتابعني مللفات الفساد في لبنان حني سؤاله عن حجم املواد الغذائية واألدوية الفاسدة املوجودة في
بالله» لوصف حالة الفساد التي تعدت حدود املصالح التجارية نحو
السوق اللبنانية سوى تكرار عبارة «أعوذ بالله ،أعوذ ّ
ُ
تهديد املواطنني باملوت .فبعد الدواء والقمح ،كرت سبحة الفضائح لتشمل :الفروج والبزورات واألجبان والزيوت...
واآلتي أعظم!

جنون الفساد :صحة اللبنانيين في خطر!

بزورات وزيوت مسرطنة وأجبان وفراريج منتهية الصالحية ...في األسواق
رشا أبو زكي
أدوي ��ة م� � ّ
�زورة ،م ��واد غ��ذائ�ي��ة فاسدة،
سلع مصنوعة في إسرائيل ،مأكوالت
تحتوي على م��واد مسرطنة وأخرى
م�ن�ت�ه�ي��ة ال �ص�لاح �ي��ة ،ل �ح��وم فاسدة،
ق��وان�ين ّ
مفصلة ع�ل��ى ق�ي��اس ع��دد من
التجار ،شبكات ومافيات تضم عددًا
من املؤتمنني على صحة املواطنني...
ف�ض�ي�ح��ة ت �ل��و ف�ض�ي�ح��ة ت�ن�خ��ر عقول
امل �س �ت �ه �ل��ك ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي ،وال ّ
تعرض
ص�ح�ت��ه ل�ل�أم ��راض ف �ق��ط ،ب��ل للموت،
وذلك من دون أي حراك من السلطات
الرقابية ،إال في حاالت نادرة ،بعضها
كان لخدمة الوكيل الحصري ،ولم يكن
في خدمة الناس وأمنهم وسالمتهم
وصحتهم!

ال �ج �م �ي��ع س �م �ع��وا ب �ف �ض��ائ��ح األدوية
امل��زورة املستوردة ،وفضائح األغذية
ال � � �ف � ��اس � ��دة وال� � �ط� � �ح �ي��ن املغشوش،
وآخرها فضيحة القمح غير الصالح
َ ّ
ل�لاس�ت�خ��دام ال�ب�ش��ري ال ��ذي ك��ان ُيعد
للدخول إلى السوق املحلية لصناعة
ال �خ �ب��ز ،ل�ك��ن ت�ت�ب��ع ال�ف�ض��ائ��ح يكشف
عن سلسلة ال تنتهي ،تشمل األجبان
وال� �ب ��زورات وال ��دواج ��ن (ال �ت��ي دخلت
ال� �س ��وق ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة م �ن��ذ ف� �ت ��رة ،على
ال ��رغ ��م م ��ن ان �ت �ه��اء ص�لاح �ي �ت �ه��ا) ،ما
يطرح تساؤالت كبيرة وكثيرة تطال
ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة وال � ��وزارات املكلفة
حماية املواطنني من عدد من التجار
الفاسدين ،وخصوصًا أن تتبع خيوط
الفضائح يوصل إلى حلقة مترابطة،
ح �ل �ق ��ة ت� �ض ��م ع� � � ��ددًا م � ��ن النافذين،

بينهم أش�ق��اء وأق��رب��اء ل��وزراء ونواب
وس�ي��اس�ي�ين! ف�م��ن يحمي اللبنانيني
ّمن جشع مافيات السلطة والتجارة؟
إن ال��دواء م��ادة أساسية ّ
تمس صحة
امل� ��واط � �ن�ي��ن ،ل �ك ��ن ف� ��ي ل �ب �ن ��ان يشهد
ال � ��دواء م�ن��ذ س �ن��وات ف�ض��ائ��ح غريبة
ع �ج �ي �ب��ة ،إذ ال ي �م ��ر ش �ه ��ر م� ��ن دون
ال�ح��دي��ث ع��ن وج ��ود أدوي ��ة م ��زورة أو
منتهية الصالحية أو م�ه� ّ�رب��ة .وآخر
ق �ص��ص امل ��اف �ي ��ات ،ك��ان��ت ق �ص��ة دواء
ال �ـ«ب�لاف �ي �ك��س» امل� � ّ
�زور (ي�س�ب��ب املوت
ملرضى القلب) الذي اجتاح لبنان عبر
م��اف �ي��ات دوائ �ي ��ة م��دع��وم��ة سياسيًا،
لتلحق هذه الحادثة فضيحة األدوية
الباكستانية األخيرة (التي لم تتضح
معاملها بعد) ،التي استوردها عميل
ج �م��رك��ي .وف �ي �م��ا أك� ��د وزي � ��ر الصحة
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غياب المختبر المركزي
يقول النائب السابق إسماعيل سكرية إن
القانون يؤكد أن استيراد أي شيء طبي
يجب أن يكون لهذا املستحضر ملف من
بلد املنشأ ،ثم تؤخذ عينات من األدوية
على أن تفحص في املختبر املركزي ،إال أن
هذا األخير غير موجود ،وفي غيابه ومع
استخدام «العالقات» والرشى تدخل األدوية
الى السوق من دون رقابة ،مشككًا في حقيقة
أن األدوية تخضع لفحوص في مختبرات
خارجية ،ويلفت الى أن العديد من األدوية
يتأخر إدخالها وتطول فترة تخزينها بسبب
ضغوط تقوم بها شركات أدوية احتكارية
كبرى لتأخير وصول ادوية تنافس منتجاتها!

آالف طن

من اللحوم الفاسدة
دخلت السوق اللبنانية
نّ
في عام  2008ليتبي أنها
من مصدر هندي وغير
لالستهالك،وقد
صالحة
ّ
بيعت في املحال
والسوبرماركت على
أنها لحم بلدي
بأسعار مرتفعة

ال �ع��ام��ة م�ح�م��د ج� ��واد ّخ�ل�ي�ف��ة وجود
ع �م �ل �ي��ات ت �ه��ري��ب م �ن��ظ �م��ة لألدوية،
يشير عضو لجنة الصحة النيابية
السابق إسماعيل سكرية لـ«األخبار»
إل��ى أن ت�ه��ري��ب األدوي� ��ة ه��و م��ن أكبر
الفضائح في لبنان ،الفتًا إلى أن %95
م��ن األدوي ��ة امل�ه��رب��ة ُي �ه� ّ�رب عبر مرفأ
بيروت .أما الباقي ُ
في ّ
هرب من طريق
م�ط��ار ب �ي��روت ال��دول��ي .وه �ن��اك تاجر
يهرب عبر الحدود ّ
واحد فقط ّ
البرية.
وي �ش��رح م �ص��در م �ت��اب��ع لـ«األخبار»
أن عمليات التهريب تكون م��ن خالل
ال �ت��واط��ؤ م��ع ع ��دد م��ن ك �ب��ار موظفي
ال �ج �م��ارك ف��ي امل ��رف ��أ .أم ��ا ف��ي املطار،
فيوجد م��ن يستقبل األدوي ��ة املهربة
ع �ل��ى ب ��اب ال �ط ��ائ ��رات ب�ع�ل��م الجهات
الرقابية هناك ،وهذه األدوية مرتفعة
ال �ث �م��ن .ك��ذل��ك ي �ج��ري ت �ه��ري��ب بعض
امل� � �ع � ��دات ال �ط �ب �ي ��ة امل ��رت� �ف� �ع ��ة الثمن
ب��ال �ط��ري �ق��ة ذات � �ه� ��ا ،وت � �ع ��رف طريقة
التهريب هذه بـ«تجار الشنطة».
أم � � ��ا ق� �ض� �ي ��ة ال � �ق � �م� ��ح ،ف� �ق ��د تحولت
إل ��ى م�س�ل�س��ل ل��م ت�ن�ت��ه ح�ل�ق��ات��ه التي
ب ��دأت م�ن��ذ س �ن ��وات ،إذ ب�ع��د سلسلة
ال �ف �ض ��ائ ��ح ف� ��ي ع �م �ل �ي��ة دع � ��م القمح
املستورد ،وارتفاع صرخات أصحاب
األف ��ران بسبب رداءة القمحّ ،
تفجرت
ال �ف �ض �ي �ح��ة ف � ُ�ي م��رف��أ ب� �ي ��روت كذلك.
ف�م�ن��ذ أي ��ام ،ض�ب�ط��ت ش�ح�ن��ة تحتوي
على  3800طن من القمح الفاسد التي
استوردتها شركة «هاريكو» اللبنانية
لصاحبها محمود الحريري ،وكانت
هذه الشحنة على وشك دخول السوق
اللبنانية بعدما ات�خ��ذ ق��رار إفراغها
ف��ي أه� ��راء امل��رف��أ ق�ب��ل وص ��ول نتائج
الفحوص!
وكشفت مصادر «األخبار» عن دخول
ش �ح �ن��ة ك �ب �ي ��رة م� ��ن ال � � �ب � ��زورات آتية
م��ن إح� ��دى ال � ��دول امل � �ج ��اورة ،السوق
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة أخ � �ي � �رًا ،ح �ي��ث ت �ب�ي�ن أنها

م�ن�ت�ه�ي��ة ال �ص�لاح �ي��ة وت �ح �ت��وي على
نسبة مرتفعة من م��ادة الفالتوكسني
(م� � ��ادة م �س��رط �ن��ة) ،وت �ش �ي��ر إل� ��ى أنه
ح �ص �ل��ت ت ��دخ�ل�ات وض� �غ ��وط كبيرة
إلدخ��ال�ه��ا ال �س��وق ع�ب��ر م��رف��أ بيروت.
وشددت املصادر على أن هذه الشحنة
ِّ
ُوزع� � � � � � ّ�ت ع� �ل ��ى ع � � ��دد م � ��ن املحامص
واملحال!
ف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،يقول رئيس جمعية
امل �س �ت �ه �ل��ك ،زه �ي ��ر ب � ��رو ،إن الحدود
البرية والبحرية والجوية «مخردقة»،
ويضيف أنه ليس هناك التزام بعدد
ال �ف �ح ��وص ون� ً�وع �ي �ت �ه��ا ،ال� �ت ��ي يجب
إجراؤها .فمثال ،من املفترض إخضاع
الجبنة املستوردة لفحوص جرثومية،
إال أن ك �م �ي��ات ض �خ �م��ة م ��ن الجبنة
دخلت السوق اللبنانية أخيرًا بعدما
كيميائية! موضحًا
خضعت لفحوص
ُ
أن املختبرات املختصة تصدر نتائج
إلمرار السلع بغض النظر عن التقيد
بنوع الفحوص الواجب إجراؤها لكل
نوع من أنواع السلع ،ويقول« :املهم أن
يصدروا ورقة ،حتى لو كتب عليها أن
السلعة املعينة خالية من الهواء»!
وي � �ل � �ف� ��ت رئ � � �ي � ��س ن � �ق� ��اب� ��ة أصحاب
ال � �ص � �ن ��اع ��ات ال � �غ ��ذائ � �ي ��ة اللبنانية
ج ��ورج ن �ص��راوي إل��ى وج ��ود كميات

تجارة الدواء رائجة بني الصيدليات وتستفيد من حسومات %50
محمد وهبة
ق ��ال وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة م�ح�م��د ج ��واد خ�ل�ي�ف��ة ،إن
ال��وزارة ستخفض أسعار األدوي��ة بمعدل  ،%25فيما
أسعار األدوية التي ّ
«جنريك» سيلحقها
تحولت إلى
نّ
خ�ف��ض ب�م�ع��دل  ،%20وذل ��ك ب�ع��دم��ا ت�ب�ّي� أن شركات
األدوي� � ��ة ت�ع�ط��ي ال �ص �ي��دل �ي��ات ح�س�م��ًا ع �ل��ى األسعار
بنسبة تتراوح بني  %20و %40و ،%50ولكنها تبيعه
للمواطن بالتسعيرة الرسمية زائ �دًا جعالتها التي
ت �ت��راوح ب�ين  %18.5و ،%22.5م��ا يحقق ل�ه��ا أرباحًا
ضخمة وغير منطقية.
عقد خليفة مؤتمرًا صحافيًا ،أمسّ ،
خصصه للحديث
ع��ن ملف األدوي ��ة ،كاشفًا أن ه�ن��اك «عمليات تهريب
منظمة تأخذ بعدًا أكثر مما كان يحصل في السابق،
أي تهريب كميات قليلة من األدوية لإلفادة من سعرها
ال��رخ�ي��ص ،وه�ن��اك أش�خ��اص ي � ّ
�زورون وص�ف��ات طبية
ّ
ي��دع��ون فيها إصابتهم ب�م��رض ال�س��رط��ان للحصول
ع �ل��ى ال� � ��دواء ،ث��م ي�ب�ي�ع��ون��ه ل�ل�إف ��ادة م��ن س �ع��ره ،وقد
اتخذت اإلجراءات الالزمة بحق هؤالء».
قرار خليفة خفض أسعار الدواء يأتي على خلفية ما
كشفته التحقيقات األخيرة في عمليات تزوير األدوية
التي ضبطتها الوزارة أخيرًا ،إذ إن اعترافات الصيادلة
وامل� ّ
�زوري��ن ،بحسب م��ا ق��ال خليفة ل�ـ«األخ�ب��ار» ،تفيد

بأن شركات استيراد األدوية باعت كميات كبيرة إلى
الصيدليات مباشرة من دون أن ّ
تمر عبر املستودعات
بحسم ي�ص��ل إل��ى  ،%50م��ا أط�ل��ق ت �ج��ارة رائ �ج��ة بني
ّ
ال �ص �ي��دل �ي��ات ،ف�ي�م��ا ل��م ي�س�ت�ف��د أي مُ��واط��ن م��ن هذه
ّ
ّ
بحجة أن هناك قانونًا أق��ر ف��ي مجلس
الحسومات،
ال�ن��واب ،يفرض على الصيدليات
أن ت�ح��اف��ظ ع�ل��ى ال�س�ع��ر الرسمي
بال زيادة أو نقصان ،ال بل يفرض
ع � �ل ��ى وزارة ال � �ص � �ح ��ة معاقبة
املخالفني.
ونتيجة هذا األم��ر ،انتقل احتكار
ال � � � � ��دواء م � ��ن ش � ��رك � ��ات استيراد
األدوي � ��ة إل ��ى ال �ص �ي��دل �ي��ات ،وهذا
يثير استغراب خليفة« :مل��اذا في
إمكانهم إج��راء حسومات ف��ي ما
املواطن
بينهم ،وال يمكنهم إعطاء
ّ
أي ح �س��وم��ات؟ إذا ك��ان��ت العلة
ف��ي ال �ق��ان��ون ،ي�ج��ب ع�ل��ى النواب
ت�غ�ي�ي��ره .ف��ال�ت�ه��ري��ب ق��د زاد بعد
إقراره ،والنتيجة جاءت عكس ما
االحتكار الذي حاربناه مع
يريدون .واألسوأ أنه نقل
ّ
ّ
تجار مافيا األدوية إلى عهدة منظمة ،فالشركات تقدم
 %40حسمًا للصيادلة ،والصيدلي الذي يفتح اعتمادًا

في املصرف بقيمة  500ألف دوالر أو  600ألفًا يحصل
الدواء بحسم  ،%50وهكذا تصبح الصيدلية في
على
ً
البقاع مثال تبيع الصيدلية في بيروت».
ه ��ذا ال��واق ��ع ي��دف��ع خ�ل�ي�ف��ة إل ��ى إع �ل�ان خ�ف��ض أسعار
الدواء بنسبة  ،%25بعدما ثبت له أنه يمكن الشركات
والصيدليات أن تجري حسومات
م � ��ن دون أن ت� �خ� �س ��ر جعالتها.
إال أن ه� � ��ذا األم � � ��ر ي �ك �ش��ف أيضًا
أن ب �ن �ي��ة أس� �ع ��ار ال� � � ��دواء مرتفعة
ف� ��ي ل �ب �ن ��ان وخ ��اض� �ع ��ة لالحتكار
واألرب� � ��اح ال �ع �ش��وائ �ي��ة ،وأن ��ه يجب
إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي م��ؤش��ر األسعار
وط��ري �ق��ة اح �ت �س��اب أس �ع��ار الدواء.
وي�ع�ت�ق��د خليفة أن ال �ق��ان��ون يمنع
إج��راء حسومات ،ألن الربح يذهب
إل � ��ى ال� �ص� �ي ��دل ��ي ،ف �ي �م��ا للمواطن
الحق ف��ي االس�ت�ف��ادة م��ن أي حسم،
«ول��ذل��ك سأخفض أس�ع��ار األدوية،
وخصوصًا أدوي��ة القلب والدهون
والسكري ،واألدوي��ة التي أصبحت
جنريك سينخفض سعرها  %20على األقل».
ف��ي ال�س�ي��اق ن�ف�س��ه ،يلفت خليفة إل��ى أن التحقيقات
املتعلقة بملف دواء « »PLAVIXأظ�ه��رت أن «ك��ل ما

الصيدلي الذي يفتح
اعتمادًا في المصرف
بقيمة  500ألف دوالر
أو  600ألفًا يحصل
على حسم %50

حصل كان بعلم األشخاص الذين يشترونه ،ولم يكن
أح��د م �غ� ّ�ررًا ب��ه ،وخ�ص��وص��ًا الصيدليات .فقد أثبتت
الفحوص املخبرية التي أجريت على األدوية املشكوك
فيها ،في ّ 3مختبرات داخل لبنان وخارجه ،أن نسبة
الفاعلية تقل عن  ،%50فيما التزوير ّك��ان متقنًا ،ألن
ّ
املزور دخل على األرقام نفسها التي تتبعها املصانع

األساسية».
وكان القضاء قد أصدر أمس حكمًا بإدانة  7صيادلة
وس�ج�ن�ه��م م��ن ش�ه��ري��ن إل ��ى س�ن�ت�ين وت�غ��ري�م�ه��م بني
 5م�ل�اي�ي�ن و 25م �ل �ي��ون ل �ي��رة ،وم�ن�ع�ه��م م��ن ممارسة
املهنة م��ن شهرين إل��ى سنتني .وط��ال الحكم أيضًا 5
موظفني في صيدليات ،وأدانهم بالسجن من سنة إلى
 3سنواتّ ،
وغرمهم بني  10ماليني ليرة و 15مليونًا،
ملخالفتهم قانون الصيدلة.
إلى األدوية املوجودة في مرفأ بيروت داخل
وبالنسبة ّ
مستوعب ،أكد خليفة أن محاولة جرت إلدخالها في
إعادة تصدير
آذار  2009لكنها فشلت ،وطلبت الجمارك ُ
منذ ف�ت��رة أع�ي��د وضع
الكمية إل��ى خ��ارج لبنان .لكن ُ
هذه األدوية في مستوعب آخر ،وأدخل إلى لبنان على
ّ
أس��اس أنه تزانريت معد للتصدير إلى العراق ،علمًا
بأن هذه األدوي��ة بقيت مدة سنة في املستوعب تحت
الشمس ،وقد أصبحت غير صالحة لالستعمال.
(األخبار ،وطنية ،يو بي آي)

