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قانون سالمة الغذاء العبرة في التنفيذ

الصالحيات للوزارات والرقابة للهيئة
إيفا الشوفي
ُ
بـعــد أك ـثــر مــن  10س ـن ــوات ،أقـ ـ ّـر أخـيـرًا
قانون سالمة الغذاء في جلسة مجلس
النواب املنعقدة في األسبوع املاضي.
ت ــزام ــن إقـ ــرار ال ـقــانــون م ــع م ــرور سنة
عـ ـل ــى اطـ ـ ـ ــاق وزارة الـ ـص ـ ّـح ــة حـمـلــة
سالمة الـغــذاء ،التي أثبتت للبنانيني
أن طـعــامـهــم وشــراب ـهــم م ـلـ ّـوثــان حتى
ب ــال ـب ــراز ال ـب ـش ــري وب ــاص ـن ــاف كـثـيــرة
من البكتيريا والجراثيم .أحــرج وزير
الصحة وائــل أبــو فاعور جميع الكتل
السياسية وهيئات اصحاب االعمال،
بـعــدمــا لـقـيــت الـحـمـلــة ص ــدى إعــامـيــا
كـبـيــرا .مـنــذ ذاك ال ـحــن ،وض ــع قــانــون
سالمة الغذاء على سكة التشريع بعد
تجميد طــويــل .دخــل مـشــروع القانون
ف ــي م ـتــاهــة ال ـل ـجــان ال ـن ـيــاب ـيــة ،وص ــار
ه ـن ــاك ص ـي ـغ ـتــان ل ـت ـســويــة ال ـخــافــات

وحـ ـم ــاي ــة امل ـ ـصـ ــالـ ــح :األول ـ ـ ـ ــى ق ـ ّـدم ـه ــا
الـ ـن ــائ ــب ع ــاط ــف م ـج ــان ــي وال ـث ــان ـي ــة
ّقدمها النائب نجيب ميقاتي .النقاش
األس ــاس ــي ،ال ــذي عــرقــل إق ــرار الـقــانــون
سنة كاملة ،تمثل في إشكالية إعطاء
صالحيات واسعة لـ»الهيئة اللبنانية
ل ـس ــام ــة الـ ـ ـغ ـ ــذاء» ،امل ــرت ـب ـط ــة بــرئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وذلـ ــك ع ـلــى حـســاب
ص ــاحـ ـي ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ،مــا
أث ــار اع ـتــراضــات كـثـيــرة مــن قـبــل هــذه
ال ـ ــوزارات ،وال سيما وزارة الصناعة.
في النهاية جرى التوافق على صيغة
مجدالني ّ
املعدلة ،بحيث باتت تضمن
التنسيق مــع الـ ــوزارات بالحد األدنــى
مع ارجحية لقرارات الهيئة.
ي ــرت ـك ــز الـ ـق ــان ــون ع ـل ــى مـ ـب ــدأ م ــراق ـب ــة
ال ـغ ــذاء «م ــن امل ــزرع ــة إل ــى امل ــائ ــدة» ،أي
انـ ـ ــه ي ـش ـم ــل ت ـت ـب ــع وم ــراقـ ـب ــة سـلـسـلــة
الغذاء بمراحلها كافة ،بدءًا من األرض

ً
واملـ ـصـ ـن ــع واالس ـ ـت ـ ـيـ ــراد وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
املتجر واملطعم ،باستثناء الغذاء غير
امل ـعــد للبيع ال ــذي يـحـضــر فــي امل ـنــازل
ويـخــزن فيها لالستعمال الشخصي.
يشمل القانون جميع أنــواع املأكوالت
واملشروبات بما في ذلك املياه املعدنية،
فضال عن جميع املــواد التي تستعمل
فــي عمليات تصنيع الـغــذاء وتحويله
واعداده وتعبئته ومعالجته وتسويقه
إضافة الى جميع املنتجات الزراعية.

المهم اليوم هو إصدار
المراسيم التطبيقية للبدء
العمل بالقانون

يـ ـص ــف أب ـ ــو ف ـ ــاع ـ ــور اقـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـق ــان ــون
بـ»اإلنجاز» .وقــال لـ»االخبار» انه بات
هناك اطــار مؤسساتي لحملة سالمة
الـغــذاء بعدما راهــن الكثيرون على أن
تكون ّ
«هبة موسمية» ،مشيرًا الــى أن
األهمية األساسية للقانون تكمن في
انه اوجد هيئة مهمتها ضمان سالمة
الغذاء بعدما كانت هذه املسالة مهملة.
ّ ّ
إل أن إقرار القانون ال يعني بالضرورة
ّ
أن الـغــذاء في لبنان أصبح سليمًا ،إذ
ّ
ي ـش ـيــر أبـ ــو ف ــاع ــور الـ ــى أن «ال ـق ــان ــون
رس ـ ــم امل ـ ـسـ ــار ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي أم ـ ــا تــأمــن
س ــام ــة الـ ـغ ــذاء ف ـهــو مــرت ـبــط بـســرعــة
اصـ ــدار املــراس ـيــم الـتـطـبـيـقـيــة ،وجــديــة
األش ـخــاص الــذيــن سـيـجــري تعيينهم
في الهيئة».
يــرى رئيس جمعية حماية املستهلك
ّ
زه ـيــر ب ــرو أن ال ـقــانــون «ي ـت ـجــاوب مع
احـتـيــاجــات الـســوق اللبنانية ويؤمن

ســامــة ال ـغ ــذاء .إال ان املـهــم ال ـيــوم هو
إصدار املراسيم التطبيقية من أجل بدء
العمل بالقانون ،إضافة الى أهمية أن
تؤلف الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء
باإلرتكاز على الكفاءات ال املحاصصة
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي يـمـكـنـهــا أن تـعــطــل
ّ
ويشدد على أن «توحيد
عمل الهيئة».
ال ـج ـه ــود ع ـب ــر ه ـي ـئــة واحـ ـ ــدة ت ـتــولــى
التنسيق مــع ال ــوزارات لتأمني سالمة
الغذاء هي تجربة أثبتت نجاحها في
مختلف دول العالم وليست اختراعًا
جديدًا».
ُ
ف ــي اآلونـ ــة األخـ ـي ــرة ،أث ـي ــرت نـقــاشــات
عديدة عن تفريغ القانون من مضمونه
عـبــر إض ـعــاف الــرقــابــة امل ـمــارســة على
امل ــؤس ـس ــات ال ـخ ــاص ــة ب ـف ـعــل ضـغــوط
ال ـ ـت ـ ـ ّـج ـ ــار واصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب املـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح فــي
اس ــواق ال ـغــذاء ،اال ان ابــو فــاعــور يرى
ّ
أن «ال ــرق ــاب ــة ل ــم ي ـج ـ ِـر إض ـع ــاف ـه ــا بــل

النفايات تعيد المؤشرات إلى ما كانت عليه
إيفا الشوفي
سنة مضت على اطالق وزير الصحة
وائــل أبو فاعور «القنبلة» األولــى في
ما ّ
خص سالمة الغذاء« :أنتم تأكلون
خ ـ ــرا» .ك ــان ه ــذا أول إق ـ ــرار «رس ـمــي»
يـ ـص ــدر ع ــن وزارة ال ـص ـح ــة ب ــوج ــود
ت ـ ـلـ ــوث غـ ــذائـ ــي عـ ـل ــى درجـ ـ ـ ــة ع ــال ـي ــة.
طــاولــت الفضيحة مــؤسـســات كبيرة
م ـث ــل «م ـ ــاك ـ ــدون ـ ــال ـ ــدز»« ،س ـب ـي ـن ــس»،
«كـ ـ ـب ـ ــابـ ـ ـج ـ ــي»« ،»tsc mega »،ه ـ ــوا
تشيكن» «الحالب» وغيرها .منذ ذاك
الــوقــت إنطلقت حملة سالمة الـغــذاء،
كانت أولى حلقاتها بكشف فساد 38
فرعا ملؤسسات ومطاعم ومالحم ،من
مناطق مختلفة خارج بيروت ّ
لترسخ
أخيرًا عبر إقرار قانون سالمة الغذاء.
ح ـتــى أم ــس ب ـلــغ ع ــدد ال ـك ـشــوف على
منذ انطالق
ُ الحملة
أقفلت 223
مؤسسة
(مروان
طحطح)

املــؤسـســات الـغــذائـيــة الـتــي قــامــت بها
وزارة الـصـحــة مـنــذ ان ـط ــاق الحملة
 10872مؤسسة خارج بيروت ،إضافة
الى عدد من املؤسسات داخل بيروت،
إال أن االخيرة ال تظهر كلها في تقارير
ّ
وزارة الـصـ ّـحــة بــاعـتـبــار أن املــراقـبــن
الـصـحـيــن فــي الـعــاصـمــة يخضعون
ب ـم ـع ـظ ـم ـهــم لـ ـلـ ـبـ ـل ــدي ــة ،وال ي ـت ـح ـ ّـرك
مراقبو الــوزارة اال عندما تكون هناك
م ـع ـل ــوم ــات ع ــن خ ـ ـ ــروق .ه ـك ــذا تـبـقــى
إشكالية بيروت قائمة على الرغم من
احـتــواء العاصمة على أكـبــر عــدد من
املؤسسات الغذائية التي يستهلكها
أكبر عدد من الناس.
ّ
م ـن ــاط ـق ـي ــا ،ت ـ ــوزع ـ ــت الـ ـكـ ـش ــوف عـلــى
الشكل التالي 4013 :فــي جبل لبنان،
 2656فــي الـشـمــال 1669 ،فــي الـبـقــاع،
 1338في النبطية و 1196في الجنوب.

ن ـت ــج م ــن هـ ــذه ال ـك ـش ــوف إقـ ـف ــال 223
مؤسسة وتوجيه إن ــذارات الــى 1689
مؤسسة وتحرير  38محضر ضبط،
إضــافــة ال ــى إحــالــة  150مــؤسـســة الــى
ال ـق ـضــاءّ .أم ــا املــؤس ـســات الـتــي سـ ّـوت
وضعها ،فبلغ عددها  472مؤسسة.
ّ
يـ ـق ــول أب ـ ــو ف ــاع ــور ل ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن
«واقـ ـ ــع س ــام ــة الـ ـغ ــذاء الـ ـي ــوم أصـبــح
أف ـ ـضـ ــل ب ـك ـث ـي ــر ،إذ الحـ ـظـ ـن ــا ت ـقــدمــا
كبيرًا فــي مــوضــوع ُ مطابقة العينات
للمواصفات ،لكننا أصبنا بنكسة في
بعض األصناف جراء أزمة النفايات،
وتحديدًا في شهري آب وأيلول».
بحسب تقرير اعـ ّـدتــه وزارة الصحة،
يظهر تراجع كبير في نسبة العينات
امل ـ ـطـ ــاب ـ ـقـ ــة خـ ـ ـ ــال األش ـ ـ ـهـ ـ ــر الـ ـث ــاث ــة
املــاضـيــة ،اي منذ انـفـجــار ازم ــة تراكم
النفايات .فنسبة العينات املطابقة في

ّ
«النية» كانت خالل الشهرين
اللحوم
األخ ـي ــري ــن م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،%65
وتحسنت فــي شهر شـبــاط مــن العام
الـحــالــي ال ــى  ،%83اال ان ـهــا تــراجـعــت
ع ـلــى ن ـحــو درامــات ـي ـكــي ف ــي ش ـهــر آب
إلى  ،%47وذلك بسبب أزمة النفايات
وفق تبرير وزارة الصحة .كذلك نسبة
العينات املطابقة فــي الــدجــاج النيء
كــانــت  %58ع ــام  ،2014إرت ـف ـعــت إلــى
 %83ف ــي آذار  ،2015لـتـنـخـفــض إلــى
 %52في تشرين األول ّ .أمــا األسماك
ّ
«النية» ،فقد تراجعت نسبة العينات
امل ـط ــاب ـق ــة مـ ــن  %100خ ـ ــال ش ـهــري
نـيـســان وأي ــار إل ــى  %75فــي شـهــر آب
ل ـت ـعــود وت ــرت ـف ــع الـ ــى  %92ف ــي شهر
ت ـشــريــن االول .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،سـ ّـجـلــت
ّ
تحسنًا متفاوتًا في
األغــذيــة األخ ــرى
نـسـبــة الـعـيـنــات املـطــابـقــة ،إذ سجلت

ع ـي ـن ــات ال ـع ـس ــل واملـ ـخـ ـل ــات تـطــابـقــا
تامًا خالل شهر تشرين األول ،بينما
سجلت عينات املـيــاه تطابق بنسبة
.%74
ّ
يـ ــرى أبـ ــو ف ــاع ــور أن «هـ ـن ــاك مشكلة
كـ ـب ــرى فـ ــي ش ـب ـك ــات امل ـ ـيـ ــاه ال ـتــاب ـعــة
لـلــدولــة ون ـحــاول ق ــدر اإلم ـكــان القيام
بـ ـكـ ـش ــوف دائ ـ ـ ـمـ ـ ــة .وف ـ ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـع ـلــق
ب ــاملـ ـي ــاه امل ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـب ـي ــع ي ـج ــري
الكشف بشكل دوري على املؤسسات
املرخصة ،لكن هناك املؤسسات غير
املــرخـصــة ،فــأنــا أعـتــرف بأننا ال نــزال
فــي ال ــدوام ــة نـفـسـهــا ،وحـتــى اللحظة
ي ـس ـت ـع ـصــي ع ـل ـي ـن ــا ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــرار
نـتـيـجــة بـعــض ال ـض ـغــوط الـسـيــاسـيــة
ع ـلــى الـ ـ ـ ــوزارات األخ ـ ـ ــرى» .يـشـيــر ابــو
فاعور الــى أن «هناك بعض الـقــرارات
املتعلقة بإقفال مؤسسات غذائية لم
ّ
تنفذ ألنها تحظى بحماية من بعض
الوزارات واإلدارات».
ُ
تعيد هذه املسألة فتح باب الضغوط
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ال تـ ـ ـ ـ ــزال ق ــائ ـم ــة
بــاع ـتــراف ال ــوزي ــر .أب ــو ف ــاع ــور نفسه
شهر
أعلن في حديث سابق بعد مرور ّ
ونصف شهر على انطالق الحملة أنه
«اكتشف خــال هــذه الحملة ان هناك
مؤسسات ومصانع تحظى بحمايات
س ـي ــاس ـي ــة كـ ـب ــرى وتـ ـم ــون ع ـل ــى كـتــل
نـيــابـيــة ووزاري ـ ـ ــة» .آنـ ــذاك ت ـحـ ّـدث عن
«إخ ـفــاق كبير فــي املـحــاسـبــة» فهل ال
يزال الوضع على ما كان عليه؟
على الصعيد القضائيّ ،
يعبر الوزير
ّ
عن «صــدمــةٍ إيجابية» ،إذ اكتشف أن
القانون متشدد بعكس ما كان ُي ّ
روج
ل ـ ــه .يـ ـق ــول أب ـ ــو ف ــاع ــور إن «األحـ ـك ــام
ال ـق ـضــائ ـيــة ف ــي امل ـل ـف ــات امل ـح ــال ــة الــى
ال ـق ـضــاء ب ــدأت ت ـصــدر وبـ ــدأت ترتفع
م ـع ـهــا الـ ـص ــرخ ــات .هـ ـن ــاك أش ـخ ــاص
ص ـ ـ ـ ــدرت ب ـح ـق ـه ــم أح ـ ـك ـ ــام ق ـض ــائ ـي ــة
بالحبس لستة أشهر وغــرامــة بقيمة
 50م ـل ـي ــون ل ـ ـيـ ــرة» .ي ــؤك ــد أخـ ـيـ ـرًا أن
ال ـق ـضــاء يـتـعــامــل بـجــديــة مــع املـلـفــات
امل ـحــالــة إل ـيــه واألحـ ـك ــام فـيـهــا تـصــدر
تباعًا.

صالحيات الهيئة» .يرى وزير الصحة
أن ــه ك ــان مــن املـمـكــن أن يـكــون الـقــانــون
ّ
أف ـض ــل إل أنـ ــه ف ــي األجـ ـ ـ ــواء ال ـحــال ـيــة
ُي ـ ـعـ ــد ًمـ ـقـ ـب ــوال .يـ ـتـ ـح ــدث ابـ ـ ــو ف ــاع ــور
صراحة عن اإلشكاليات التي واجهت
الـقــانــون ،مشيرًا الــى أنــه كــان يجب أن
ُ
تعطى الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء
صالحيات كاملة مــن دون أي عراقيل
ّ
متعلقة بـصــاحـيــات الـ ـ ــوزارات ،اذ ان
م ـس ــأل ــة س ــام ــة ال ـ ـغـ ــذاء ال ت ـق ــف عـنــد
اعتبارات سياسية.
وكـ ــان وزيـ ــر ال ـص ـنــاعــة ح ـســن ال ـحــاج
ح ـ ـسـ ــن مـ ـ ــن اكـ ـ ـث ـ ــر امل ـ ـع ـ ـتـ ــرضـ ــن ع ـلــى
صــاحـيــات «الهيئة الوطنية لسالمة
ال ـ ـ ـغـ ـ ــذاء» ،وه ـ ــو اعـ ـل ــن مـ ـ ـ ــرارا ت ــأي ـي ــده
الص ـ ـ ــدار الـ ـق ــان ــون ،اال انـ ــه ان ـت ـق ــد فــي
تصريحات سابقة ان تكون «الهيئة»
ب ـم ـث ــاب ــة م ـج ـل ــس وزراء ب ــدي ــل يـضــم
وزارات الصناعة والزراعة واالقتصاد

وال ـص ـحــة ،ورأى ان م ـشــروع الـقــانــون
فـ ــي ص ـي ـغ ـتــه االولـ ـ ـ ــى ي ـع ـطــي ال ـه ـي ـئــة
صــاح ـيــات ه ــذه ال ـ ـ ــوزارات واالدارات
العامة أخرى ،فيما املطلوب هو تعزيز
صــاح ـيــات ه ــذه ال ـ ـ ــوزارات واالدارات
لتقوم بعملها في تأمني سالمة الغذاء
بدال من تأليف هيئة بديلة عنها.
يـشــرح أب ــو فــاعــور أن ــه «ك ــان مفترضا
ُ
أن تعطى الهيئة صالحيات تنفيذية
ُ
وتـن ـشــأ أج ـهــزة خــاصــة ب ـهــا» ،لـكــن ما
حصل في الصيغة ّ
املقرة «أن األجهزة
املعنية بسالمة الغذاء ال تزال معظمها
فــي الـ ــوزارات ،وأصبحت الهيئة نوعًا
ما تشبه اإلطار التنسيقي ،بينما يجب
أن ت ـكــون إط ـ ــارًا حــاس ـمــا مـسـتـقــا من
دون مراجعة أي وزارة» .ففي الصيغة
النهائية ،كما عدلتها اللجنة الفرعية
املنبثقة عن اللجان النيابية املشتركة
وناقشها مجلس النواب ّ
واقرها ،تبرز

ـق مــع االدارات
ع ـبــارة «وب ـعــد الـتـنـسـيـ ُ
املعنية» ،وهــذه العبارة أضيفت على
نحو مكرر على عدد من املواد املتعلقة
بالقرارات التي تتخذها الهيئة ،وهي
الصيغة النهائية الـتــي جــرى اإلتـفــاق
عليها «كــي ال يجري املــس بالعقارات
الطائفية املوزعة ،ألن الوزارات ال تريد
أن ت ـت ـنــازل ع ــن صــاحـيــاتـهــا لــرئـيــس
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة ،إذ ان ال ـه ـي ـئــة ت ـق ــع تـحــت
سلطة رئـيــس مجلس الـ ـ ــوزراء» ،وفــق
أبو فاعور.
ّ
يوضح وزير الصحة أن هذه الصيغة
«ه ــي ع ـبــارة عــن تنسيق بــن الهيئة

وال ــوزارات بحيث بقيت الصالحيات
للوزارات وبقيت الرقابة للهيئة ،لكن
لــم يـعــد بــإمـكــان الـ ـ ــوزارات أن ترفض
الـتــوصـيــات الـتــي تـصــدر عــن الهيئة،
وبالتالي فإن إيجابية القانون هي أن
السلسلة الغذائية أصبحت بكاملها
ّ
تحت رقابة جهاز واحد» .إل أن املادة
 46م ــن الـ ـق ــان ــون ،ال ـت ــي أخ ـ ــذت حـيـزًا
ك ـب ـي ـرًا م ــن ن ـق ــاش ــات ال ـ ـنـ ــواب ،تـنــص
على أنــه «فــي حــال وج ــود خــاف بني
الهيئة وإحدى اإلدارات حول القرارات
أو التدابير الواجب اتخاذها املتعلقة
بـتـطـبـيــق أح ـك ــام ه ــذا ال ـق ــان ــون ،يعد

رأي الهيئة مــرجـحــا ُ
ويـعـمــل ب ــه» ،ما
أثــار اعـتــراض عــدد من الـنــواب ،الذين
طــال ـبــوا ب ــأن ت ـكــون مــرجـعـيــة الحسم
ّ
ملجلس الوزراء .يعلق أبو فاعور على
ّ
األم ــر ب ــأن «الـهـيـئــة لــديـهــا استقاللية
والـ ـ ــوزارات لــم تـكــن تـقــوم بواجباتها
طوال السنوات املاضية ،بدءًا من وزارة
ال ـص ـحــة ،اذ كــانــت مــديــريــة الــوقــايــة،
امل ـســؤولــة عــن ســامــة ال ـغ ــذاء ،مهملة
وم ـخ ـص ـصــة ل ـل ـتــوظ ـيــف ال ـس ـيــاســي،
وبالتالي نحن بحاجة اليوم إلى عدم
تـ ــرك ق ـض ـيــة س ــام ــة الـ ـغ ــذاء ملــزاج ـيــة
الوزراء».
(مروان طحطح)

الشيطان يكمن
في المراسيم
هديل فرفور
باستثناء نقابة املـطــاعــم واملـقــاهــي،
ّ
ل ــم ت ــط ـل ــع م ـع ـظــم ن ـق ــاب ــات أص ـح ــاب
األعمال املعنية بقانون سالمة الغذاء
على نص القانون بعد .نقابة تجار
ال ـل ـحــوم املـ ـب ـ ّـردة ،ات ـح ــاد الـقـ ّـصــابــن،
ن ـق ــاب ــة تـ ـ ّـجـ ــار الـ ـخـ ـض ــار والـ ـف ــواك ــه،
نـقــابـتــا امل ــزارع ــن وال ـفــاحــن ،نقابة
بــائ ـعــي األسـ ـم ــاك ون ـقــابــة ال ــدواج ــن.
هذه «النقابات» ليست على «درايــة»
بما ينص عليه قانون سالمة الغذاء،
ّ
حتى جمعية الصناعيني «لــم تطلع
واف يتيح لها
عـلــى الـقــانــون بنحو ٍ
إع ـطــاء مــاحـظــات أو رأي» ،وف ــق ما
ق ــال نــائــب رئ ـيــس الـجـمـعـيــة ،رئـيــس
نقابة أصـحــاب الصناعات الغذائية
السابق ،جورج نصراوي لـ»األخبار».
ُي ـ ـج ـ ـمـ ــع املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــون ب ـ ــأس ـ ــم هـ ــذه
االتحادات والنقابات على «صوابية»
القانون بـ «شكله العام» ،على الرغم
مــن عــدم اطالعهم على أحكامه بعد
ولم تصدر مراسيمه التطبيقية .هم
يرون أن وجود قانون هدفه السالمة
الـعــامــة «بــامل ـبــدأ» هــو أم ــر جـيــد ،لكن
م ــاح ـظ ــات ـه ــم وه ــواجـ ـسـ ـه ــم تـعـطــي
انطباعًا ّ
عامًا بأنهم ال يثقون بآليات
التطبيق ،وأحيانًا ال يعيرون أهمية
ل ـل ـق ــان ــون ،الع ـت ـق ــاده ــم أنـ ــه سـيـكــون
ً
ق ــاب ــا ل ـل ـخــرق أو ل ــن ي ـكــون تطبيقه
جديًا.
يـشـكــو مـعـظــم هـ ــؤالء ع ــدم إشــراكـهــم
ّ
بــوضــع ال ـق ــان ــون وم ـنــاق ـش ـتــه .يـعــلــق
رئيس جمعية تجار اللحوم املبردة
ً
واملـثـلـجــة سميح امل ـصــري قــائــا إنــه
«ال يمكن محاسبة تاجر لحم إن لم
يـكــن عـلــى بـ ّـيـنــة مــن اإلرش ـ ـ ــادات ...لو
تم إشراكنا لكنا أفدناهم بكثير من
املالحظات».
ي ـقــول رئ ـيــس نـقــابــة ت ـ ّـج ــار الـخـضــار

القيسي،
والـفــاكـهــة بالجملة محمد
ّ
إن ال ـه ــاج ــس األكـ ـب ــر لــدي ـهــم يـتـمــثــل
ب ـم ـتــاب ـعــة رش امل ـب ـي ــدات بــالـطــريـقــة
ال ـس ـل ـي ـم ــة عـ ـل ــى املـ ـنـ ـتـ ـج ــات« ،وهـ ــي
مــرح ـلــة تـسـبــق وصــول ـهــا إل ـي ـنــا ،فال
يمكن أن يحاسبونا عـلــى منتجات
غ ـيــر م ـطــاب ـقــة ل ـل ـســامــة ال ـع ــام ــة ،إن
ل ــم ُي ـتــابــع م ـســار اإلن ـت ــاج م ــن أول ــه»،
ويـ ـضـ ـي ــف« :ه ـ ــي م ـس ــؤول ـي ــة وزارة
الـ ــزراعـ ــة» .فـعـلـيــا ،يـشـكــو امل ــزارع ــون
والفالحون ،قبل ّ
التجار ،غياب وزارة
ال ـ ــزراع ـ ــة ،ال ـج ـه ــة امل ـع ـن ـي ــة بــدعـمـهــم
والـ ــرقـ ــابـ ــة عـ ـل ــى ع ـم ـل ـه ــم وم ـت ــاب ـع ــة
أمـ ــورهـ ــم« .هـ ــي ع ــاق ــة ج ـف ــاء بـيـنـنــا
وب ــن الـ ـ ـ ــوزارة» ،وف ــق تـعـبـيــر رئـيــس
نقابة الـفــاحــن إبــراهـيــم ترشيشي،
فيما يقول رئيس جمعية املــزارعــن
أنـ ـط ــوان ال ـحــويــك إن وزارة ال ــزراع ــة
«غايبة عن الوعي» .أما رئيس نقابة
ال ـخ ـضــار وال ـف ــواك ــه ب ــامل ـف ـ ّـرق سهيل
معبي ،فيلفت إلى «مبادرة فردية من
قبل املجلس البلدي لبلدية بيروت»
إلنـشــاء مختبر خصوصي الختبار
سالمة البضائع «بالتزامن مع إنشاء
ّ
السوق الجديد في أرض جلول».
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،يـ ـلـ ـف ــت رئـ ـ ـي ـ ــس ن ـق ــاب ــة
أصـ ـح ــاب األس ـ ـمـ ــاك ع ـب ــدال ـل ــه غـ ــزال،
إلى «البيئة» املحيطة بسوق السمك
فــي الكرنتينا ،إذ «تـتــدافــع النفايات
صـ ـ ــوب امل ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـورد ال ــوحـ ـي ــد ل ــأس ـم ــاك
ف ــي ل ـب ـنــان» ،مـلـمـحــا إل ــى أن أولــويــة
السالمة حاليًا تكمن فــي النظر إلى
ُ
البيئة املحيطة بالسوق حيث ترمى
نفايات بيروت.
ي ـخ ـت ـصــر رئـ ـي ــس ن ـق ــاب ــة الـ ــدواجـ ــن،
وصاحب شركة «هوا تشيكن» ،جان
الهوا ،تعليقه باإلشارة إلى ضرورة
القوانني على الجميع وليس
تنفيذ
ُ
على فئة دون أخ ــرى« ،مــش كــل مرة
ّ
ب ـ ـشـ ـ ّـددوا عـلـيـنــا بـ ــإجـ ــراءات بـتـكــلــف

م ــاي ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات وم ـن ـل ـت ــزم فـيـهــا
نحنا وغيرنا ال».
ي ـق ــول رئ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة الـصـنــاعـيــن
ّ
جـ ـ ـ ــورج ن ـ ـص ـ ــراوي إنـ ـ ــه اط ـ ـلـ ــع عـلــى
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ب ــاملـ ـجـ ـم ــل ،واصـ ـ ـف ـ ــا إي ـ ــاه
بالجيد ،لكنه يلفت إلى عدم إمكانية
ت ـط ـب ـيــق امل ـع ــاي ـي ــر امل ـ ـفـ ــروضـ ــة عـلــى
املصانع الصغيرة« ،إذا جرى تطبيق
ال ـق ــان ــون ،الـكـثـيــر م ــن ه ــذه املـصــانــع
الصغيرة سيتم إقفالها».
وحــدهــا نقابة أصـحــاب املطاعم كانت
«الشريكة» الواضحة في إعداد القانون.
ي ـق ــول رئ ـي ــس ال ـن ـقــابــة ط ــون ــي ال ــرام ــي

وحدها نقابة أصحاب
المطاعم كانت «الشريكة»
الواضحة في إعداد القانون
«إنـ ـن ــا ش ــارك ـن ــا بـكـثـيــر م ــن ص ـيــاغــات
ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون» ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن «الـ ـ ـن ـ ــواب
تجاوبوا مع الكثير من مالحظاتنا».
م ــا ه ــي ط ـب ـي ـعــة هـ ــذه امل ــاحـ ـظ ــات؟ ال
ي ــدخ ــل ال ــرام ــي ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،لكنه

ّ
يشدد على مطلب «توحيد املعايير من
قبل جهات موحدة».
يقول وزير السياحة السابق ،رئيس
ج ـم ـع ـي ــة ال ـص ـن ــاع ـي ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
السابق ،فــادي ّ
عبود في هذا الصدد
ّ
الهاجس األكبر يكمن في «تشعب
إن
ُ
جهات املراقبة وعدم حصرها بجهة
واح ـ ـ ـ ــدة»ُ ،م ـض ـي ـف ــا« :مـ ــن امل ـم ـك ــن أن
ي ـكــون ال ـقــانــون فــي م ـكــان واملــراسـيــم
التطبيقية في مكان آخــر» ،الفتًا إلى
أن «ال ـش ـي ـط ــان ي ـك ـمــن ف ــي امل ــراس ـي ــم
الـتــي يـكــون امل ـســؤول عنها أصحاب
املصالح».

