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اقت�صاد

�أعلن عن عدم زيادة في الرواتب �إال عند ت�أمين الموارد الالزمة

اجتماع اقت�صادي حول �سالمة الغذاء واعتداء على فريق «ال�صحة» في �صبرا

محمد أنور المصري ـ دمشق

أش�����ار رئ���ي���س ات���ح���اد ال��غ��رف
اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل
لبنان محمد شقير إلى أنّ «من هنا
طلبنا عدم إدخال البضائع الفاسدة
واألدوية المزورة» ،مشيرا ً إلى «أننا
أول من اتخذ ق��رار تجميد عضوية
الشركات المخالفة» ،ومضيفا ً أنّ
«حماية المواطن اللبناني وسالمته
وحماية االق��ت��ص��اد ،هما م��ب��دآن ال
يتناقضان» ،الفتا ً إلى أنّ «المسؤولية
تكون من خالل طرح حلول وليس
طرح مشاكل والتسبب بالمزيد».
ك�لام شقير ج��اء خ�لال اجتماع
موسع عقد أول من أمس
اقتصادي
ّ
في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان،
خصص لبحث ملف سالمة الغذاء،
ّ
وضم الهيئات االقتصادية ،والنقابات
العاملة في مجال ال��غ��ذاء ،ووزراء
ال��ص��ح��ة ،واالق��ت��ص��اد ،وال��ت��ج��ارة،
والسياحة ،وال��زراع��ة ،والصناعة،
والبيئة ،وبدعوة من شقير.
واعتبر شقير أنّ «ال���رأي العام
اللبناني وأصحاب المؤسسات فريق
واحد لديه مطالب من الدولة والكثير
من األسئلة ،فهل أنّ تطبيق القانون
سيكون موسمياً؟» .وأض��اف« :قبل
التطبيق الحرفي للقوانين ،نسأل
هل أنّ المؤسسات تمتلك اإلمكانات
الكافية والمعرفة المطلوبة؟ جميعكم
تدركون حجم الفساد والترهل في
إداراتنا الرسمية نتيجة الخالفات
السياسية والطائفية .فهناك إجماع
على ض��رورة تأمين سالمة الغذاء
في لبنان .نحن معكم يا أصحاب
المعالي ف��ي ه��ذه الحملة على أن
تحقق أه��داف��ه��ا ال��م��رج��وة .نشدد
على االستمرار من دون أن نضرب
االقتصاد الوطني وسمعة لبنان
في ال��خ��ارج» .وتابع« :نحن اليوم
في حاجة إلى حملة عالقات عامة
حول العالم من أجل تلميع سمعة
المؤسسات الغذائية اللبنانية .إنّ
الخالفات السياسية أوصلت البالد
إلى ما نحن عليه .الخالفات حول
المياه ،الكهرباء ،البنية التحتية،
حتى قانون سالمة الغذاء الموجود
في المجلس النيابي من أكثر من 10
سنوات».

�شقير :لطرح الحلول وعدم الت�سبب بالمزيد من الم�شاكل
ح�سون لـ«البناء» و«توب نيوز» :موازنة عام 2015
بلغت  1554مليار ليرة �سورية ّ
ووفرت ما يعادل  94599وظيفة �أبو فاعور :ا�ستمرار حملة �سالمة الغذاء � ًأيا تكن الم�صاعب والعقبات
في إطاللته اإلعالمية األولى قبيل
إقرار موازنة الدولة السورية لعام
 ،2015أعلن رئيس لجنة الموازنة
وال��ح��س��اب��ات ف��ي مجلس الشعب
السوري حسين حسون ،في حديث
إلى «البناء» و«توب نيوز» ،عن أنّ
«ال زيادة في الرواتب واألجور ،إال في
حال تأمين الموارد الالزمة لمثل هذه
الزيادة» ،وأش��ار إلى أنّ «الموازنة
العامة للدولة لعام  2015و ّفرت ما
يعادل  94599فرصة عمل».
وبين مؤيد ومعارض (ومعترض)
على البيان المالي ،ناقشت لجنة
ال��م��وازن��ة وال��ح��س��اب��ات على م��دار
أسبوعين بيان ال��م��وازن��ة العامة
للدولة لعام .2015
وم��ا بين أح��ادي��ث ال��ش��ارع حول
زيادة مرتقبة لألجور ،تحدث رئيس
لجنة ال��م��وازن��ة وال��ح��س��اب��ات في
مجلس الشعب حسين عن تفاصيل
الموازنة باألرقام.

{ ع �ل��ى م� ��دار أس �ب��وع �ي��ن كنتم
تناقشون البيان الحكومي – لجميع
وزارات الدولة .كيف قرأت ما قدّم
في البيان؟

 ال شك في أنّ الحكومة مشكورةقدمت بيانها المالي حول مشروع
الموازنة العامة للدولة لعام ،2015
ضمن المهلة الدستورية .وهذا ّ
يدل
أنّ سورية بخير.
وه��ي ف��ي ال��وق��ت ذات���ه ،رسالة
واضحة لألعداء قبل األصدقاء على
أنّ االقتصاد السوري ومؤسسات
الدولة أيضا ً بخير مهما طاولتها يد
التخريب واإلجرام ،وهو بيان شامل
يلبّي جميع ح��اج��ات ومتطلبات
الشعب فيما إذا ق��ام��ت الحكومة
بتنفيذ مضمونه.

{ ما هو الفرق الذي لمسته بين
البيان المالي 2015 - 2014؟

 ف��ي الحقيقة هناك جملة منالفروقات بين البيان المالي لعام
 ،2015 – 2014ومن أهمها:
زي��ادة حجم الموازنة من مبلغ
 1390مليارا ً في عام  2014إلى مبلغ
 1554مليار ليرة سورية في عام
 ،2015بزيادة قدرها  164ملياراً ،أي
بنسبة  11.8في المئة.
كما تمت زيادة اإلنفاق االستثماري
من مبلغ  380مليارا ً في عام 2014
إلى مبلغ  410مليار ليرة سورية في
عام  ،2015بزيادة قدرها  30ملياراً،
أي بنسبة قدرها  7.9في المئة.
وتمت زيادة مبلغ الدعم االجتماعي
من مبلغ  615مليارا ً في عام 2014

جاهزون للرد
على �أي جهة
تدعي ب�أنّ
لجنة الموازنة
والح�سابات
منعتها من
الح�صول على
الأرقام
إلى مبلغ  983.5مليار ليرة سورية
في عام  ،2015بزيادة قدرها 368.5
مليار.
إضافة إلى رصد مبلغ 179.89
م��ل��ي��ار ك��اع��ت��م��ادات اح��ت��ي��اط��ي��ة
للمشاريع االس��ت��ث��م��اري��ة ف��ي عام
 ،2015مقابل  148مليارا ً في عام
 ،2014بزيادة قدرها  31.89مليار.
وبلغ إجمالي الموازنة العامة
المقدرة بما فيها الفروض الخارجية
مبلغ  992.28مليار ليرة سورية في
عام  ،2015في حين كانت في عام
 2014تمثل مبلغ  883.38مليار،
بزيادة قدرها  108.9مليار إضافة
إلى أمور أخرى كثيرة.

{ ال �ج �م �ي��ع ي� �ق ��ول إنّ ال �ب �ي��ان
الحكومي أغ�ف��ل الجانب الخدمي،
كيف تعلّق؟

 ل��و ع��دن��ا إل��ى ال��ب��ي��ان الماليوتحديدا ً في الصفحة  13منه وفي
بند اعتمادات العمليات االستثمارية
ل��رأي��ن��ا وب��ك��ل وض���وح أن إجمالي
العمليات االستثمارية بلغ 410
مليار ل��ي��رة س��وري��ة م��وزع��ة على
قطاعات الدولة كافة .وكان نصيب
اإلدارة المحلية والبيئة ما نسبته
 4.79في المئة من المبلغ المشار
إليه أعاله ،وهذه النسبة تمثل مبلغ
 19.624.150مليار ليرة سورية،
وه��ي تأتي ثاني نسبة بعد قطاع
الكهرباء في األهمية واألولوية .علما ً
أنّ قطاع اإلدارة المحلية ،وهو القطاع
المعني بتقديم الخدمات االجتماعية،
إض��اف��ة ال��ى م��ا ت��م رص��ده للتعليم
والموارد المائية والبيئية وغيرها.

{ برأيك هل شمل البيان المالي
إجراءات كفيلة لزيادة فاعلية وكفاءة
اإلنفاق العام؟

 ف��ي ال��واق��ع ،وح��س��ب البيانالمالي وم��ا ج��اء فيه ،فإنه بلغت
العمليات الجارية أي اإلنفاق العام
مبلغ  1144مليارا ً في عام ،2015
مقابل مبلغ  1010مليارات في عام
 ،2014وهذا يعني أنّ هناك زيادة
مقدارها  134مليار ليرة سورية،
وهي تمثل نسبة زيادة قدرها 13.3

حسون متحدّثا ً إلى الزميل المصري
في المئة عما كانت عليه في عام
 .2014علما ً أنّ حجم اإلنفاق العام
يش ّكل  73.62في المئة من حجم
الموازنة العامة للدولة لعام ،2015
وهذه النسبة دليل واضح على زيادة
فاعلية كفاءة اإلنفاق العام.

{ ل� �م ��اذا اف �ت �ق��ر ب ��رأي ��ك البيان
الجديد إلى عدم إدراج أيه مشاريع
جديدة؟

 ف��ي ال��واق��ع انطلقت الحكومةعند مناقشة الخطة االستثمارية
من اعتبارات ع��دة أهمها الظروف
واألوض����اع الحالية التي تمر بها
البالد ،واأله���داف المحددة الممكن
تحقيقها في ظ ّل هذه الظروف.
كما تم رصد االعتمادات الالزمة
إلعادة اإلعمار بهدف عودة المهجرين
إلى بيوتهم وتأمين الخدمات العامة
لهم حيث تم رصد  50مليارا ً لهذه
الغاية.
وهناك مشاريع قائمة لدى كثير
من الوزارات منها الزراعة والصناعة
والموارد المائية والسياحة والصحة
والتعليم وغ��ي��ره��ا ورص����دت لها
االع��ت��م��ادات االستثمارية الالزمة.
ول��ك��ن ف��ي ح���ال ع���دم ك��ف��اي��ة ه��ذه
االعتمادات المرصدة لهذه المشاريع
فقد ق��ام��ت الحكومة ب��رص��د مبلغ
 179.89م��ل��ي��ار ل��ي��رة س��وري��ة
باعتمادات احتياطية للمشاريع
االستثمارية تضاف للجهات العامة
إذا ارتفقت نسب التنفيذ لديها.

{ ورد في البيان المالي «التركيز
ع�ل��ى دع ��م ال �م �ش��اري��ع ال��زراع �ي��ة»،
وأوض��ح كثير من أعضاء المجلس
أنّ هناك معاناة م��ن الفالحين في
كثير من المناطق السورية في ظ ّل
غياب الدعم لهم؟

 هذا صحيح ،وكما تعلمون هناكأكثر من  60في المئة من السكان
يعملون في القطاع الزراعي ،وهذا
القطاع يعتبر عنوان األمن الغذائي،
وه��و م��ص��در مهم م��ن م��ص��ادر قوة
االقتصاد الوطني .إذ إ ّن��ه يساهم
بنسبة  18ف��ي المئة م��ن الناتج
المحلي اإلجمالي.
إال أن��ن��ا ش��ه��دن��ا خ�ل�ال ال��ف��ت��رة
األخ��ي��رة ،تراجعا ً ملموسا ً ل��دوره،
أو ربما يعزى األم��ر في ذل��ك ألمور
ع��دة ،منها ما هو موضوعي ومنها
م��ا ه��و غير م��وض��وع��ي .فاألسباب
الموضوعية ق��د ت��ع��ود للتغيرات
المناخية كقلة األمطار ،وانخفاض
مناسيب المياه الجوفية ،والجفاف،
وال��ت��ص��ح��ر ،وتملح ال��ت��رب��ة ،وقلة
المراعي وغيرها من أسباب ،إضافة
إلى عمليات التخريب ،والدمار الذي
لحق بالمنشآت الزراعية العامة

واالستجابة لالحتياجات اإلنسانية،
وتحسين مستوى الواقع المعيشي،
وه��ذا دليل على اهتمام الحكومة
بموضوع كل النازحين والمهجرين.
ونتمنى على الحكومة اإلي��ف��اء
بوعودها وأولوياتها علما ً بصفتنا
أعضاء مجلس الشعب دائما ً نطالب
الحكومة ب��االه��ت��م��ام بالمهجرين
والنازحين.
ون��ح��ن ف��ي لجنة ال��م��وازن��ة لنا
توصية بهذا المجال مفادها زيادة
مراكز اإليواء وتجهيزها بمستلزمات
اإليواء ،وتقديم المساعدات اإلنسانية
للمهجرين ،وإيجاد صيغ قانونية،
ب��ح��ي��ث ي��ت��م ت��وزي��ع ال��م��س��اع��دات
اإلنسانية والسلل الغذائية ومواد
الدعم بالتساوي بين المواطنين.

{ انتقد معظم األعضاء موضوع
ال �م��وازن��ة ال �ت��ي خصصت لتعيين
الشباب وبخاصة أسر الشباب؟

 لقد وف���رت ال��م��وازن��ة العامةل��ل��دول��ة ل��ع��ام  2015م��ا ي��ع��ادل
 94599فرصة عمل موزعة على
الشكل التالي 48649 :فرصة عمل
في القطاع اإلداري و 20950فرصة
ف��ي القطاع االق��ت��ص��ادي و25000
فرصة عمل لذوي الشهداء .ونتمنى
على الحكومة إيالء الشباب األهمية
القصوى في التوظيف واالستخدام.
وكانت لنا توصية في لجنة الموازنة
والحسابات مفادها ما يلي( :إعادة
النظر في برامج تشغيل الشباب
بحيث يشمل جميع أبناء الوطن،
وع��دم اعتماد س��نّ  35كحد أقصى
للتعيين ألن البقية جزء من أبناء هذا
الوطن).

{ ق� �ض ��اي ��ا ال�� �م� ��رأة ك� �ث� �ي ��رة –
وبخاصة أنها دخلت معترك المجال
ال �س �ي��اس��ي – ل �م��اذا ال ي �ت��م إنشاء
وزارة تختص بشؤون المرأة؟

 حقيقة أن��ا م��ع ه��ذا التوجهوأدع��و إل��ى إح��داث وزارة خاصة
ب��ال��م��رأة تعنى ب��ش��ؤون ال��م��رأة
وتنظيم األس��رة إنجابيا ً للحد من
التفجر السكاني المتزايد بإطراد
وبخاصة لدى الطبقات الريفية،
مما ينعكس سلبا ً على التنمية
االقتصادية ،والمسألة التربوية
واالجتماعية ،والبطالة المتزايدة،
والجريمة التي قد تؤدي إلى عواقب
وخيمة .لذلك فإنني أنا من أنصار
المرأة وأدعو إلى إحداث مثل هذه
الوزارة عاجالً.

{ ش��ري�ح��ة ال�م�ت�ق��اع��دي��ن تسأل
ل� �م ��اذا ل ��م ي �ت��م إدراج ب �ن��د ضمن
ال �م��وازن��ة ح ��ول ال�ت��رف�ي��ع الخاص
بهم؟

 -إن األنظمة والقوانين المرعية

القطاع الزراعي هو عنوان الأمن
الغذائي وي�ساهم بن�سبة  18في
المئة من الناتج المحلي الإجمالي
والخاصة .كل هذا أثر على القطاع
ال��زراع��ي وجميع العاملين فيه.
إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات
اإلنتاج الزراعي من أسمدة وبذور،
وم��ح��روق��ات ،وأج���ور نقل اإلن��ت��اج،
وارت���ف���اع أس���ع���ار ق��ي��م��ة األع�ل�اف
واألدوية أيضا ً وغيرها كثير.
هذا الواقع يحتم على الحكومة
ض���رورة دع��م الفالحين ف��ي شكل
خ����اص وال���ق���ط���اع ال����زراع����ي في
شكل ع��ام ،وذل��ك بشقيه النباتي
والحيواني ،وتشجيع االستثمار
فيه وإق��ام��ة ص��ن��اع��ات ردي��ف��ة له،
كصناعة زيت الزيتون – والعصائر،
واآللبان ومشتقاته ،إلى غير ذلك من
صناعات.

{ في مجال الشؤون االجتماعية
ي��رى بعض المتابعين ب��أن البيان
أغفل موضوع النازحين؟

 في الواقع ،انطلقت الحكومة فيبناء موازنتها من أهداف وأولويات
عدة .يأتي في مقدمها أوال ً االستمرار
ف���ي ت��أم��ي��ن م��س��ت��ل��زم��ات ق��وات��ن��ا
المسلحة لمكافحة اإلره��اب وإعادة
األمن واألمان لربوع الوطن ،وثانياً،
تأمين مستلزمات اإلغاثة ،واإليواء،

القائمة ال تجيز منح عالوات ترفيع
للمتقاعدين ،ألن ع�لاوات الترفيع
تعطى فقط للعاملين القائمين على
رأس عملهم فقط ،وأتمنى أن تصدر
ت��ش��ري��ع��ات ق��ان��ون��ي��ة تجيز منح
عالوات ترفيع للمتقاعدين ألنني أنا
واحد منهم.

{ هل تبشر المواطنين بزيادة
قريبة للرواتب؟

 ل��ن أك���ون س���اذج���ا ً إل���ى ه��ذهالدرجة ،ألن زيادة الرواتب واألجور
تعني إح���داث نفقة وه���ذه النفقة
يجب أن يعادلها تحقيق إي��رادات
يقابلها ،وحيث إن الموارد محدودة
جدا ً وبخاصة في مثل هذه الظروف
الصعبة التي نمر بها .فأعتقد أنه
حاليا ً هذا األمر غير وارد إال في حال
تأمين ال��م��وارد ال�لازم��ة لمثل هذه
الزيادة.

{ إحدى وسائل اإلع�لام اتهمت
لجنة ال�م��وازن��ة وال�ح�س��اب��ات بأنها
ت �ط �ل��ب م ��ن م �ن��دوب �ي �ه��م ع���دم نشر
بعض األرقام كيف ترد؟

 هذا األم��ر لم يحدث على األقلمن جهتنا نحن هيئة مكتب لجنة
الموازنة والحسابات ،علما ً أننا في

لجنة الموازنة والحسابات لم نمنع
أية جهة إعالمية من الحصول على
مبالغ االعتمادات االستثمارية ألية
جهة وزاري���ة ودليلنا على ذل��ك أن
الجهات اإلعالمية ترافقنا وتواكبنا
في كل الجلسات من دون استثناء
وأذك���ر م��ن ه��ذه الجهات اإلعالمية
(ال��وك��ال��ة السورية لألنباء سانا،
والقناة الفضائية السورية ،والقناة
اإلخ��ب��اري��ة ال��س��وري��ة ،وق��ن��اة سما
الفضائية ،وقناة الدنيا الفضائية،
وغيرها ولم نمنع أية جهة من أخذ
أي رقم أو خبر والجهة التي تدعي
بأن لجنة الموازنة والحسابات قد
منعتها من الحصول على األرق��ام
فنحن جاهزون للرد.

{ كلمة تقولها للمواطن السوري
حول الموازنة للعام المقبل؟

 أت��م��ن��ى ع���ودة األم���ن واألم���انإل���ى رب���وع وط��ن��ن��ا الحبيب ال��ذي
دفع ثمنا ً غاليا َ نتيجة تكالب قوى
الشر والطغيان من قبل دول غربية
وإقليمية وعربية رجعية وأدواتهم
المرتزقة من تكفيريين وظالميين
ومتطرفين مارسوا كل أن��واع القتل
واإلج�����رام وال��ت��دم��ي��ر وس��ف��ك ال��دم
السوري الغالي كل ذلك من أجل أن
يثنونا عن مواقفنا المبدئية الثابتة
ونهجنا الوطني وال��ق��وم��ي .ولكن
هيهات هيهات منا الذلة .لن نساوم
ول��ن نهاون وسنستمر في مقاومة
ك��ل أش��ك��ال اإلره����اب واإلرهابيين
حتى نطهر تراب الوطن من رجسهم

بلغ �إجمالي
الموازنة العامة
المقدرة بما
فيها الفرو�ض
الخارجية مبلغ
 992.28مليار
ليرة �سورية
في عام 2015
وإج��رام��ه��م .وكلنا ع��زم وتصميم
وإص���رار على مالحقتهم حتى في
أوكارهم ،وجيشنا العربي السوري
لهم بالمرصاد وم��ن ورائ��ه شعبنا
األب��ي المخلص الوفي بقيادة سيد
الوطن الدكتور بشار األس��د رئيس
الجمهورية حماه الله وأط���ال في
عمره.
أما في ما يخص الموازنة العامة
للدولة لعام  2015فأقول إن هذه
ال��م��وازن��ة ق��د ت��ك��ون دون مستوى
رغباتهم وأم��ان��ي��ه��م ،لكنها كافية
ومالئمة وتغطي جميع الجوانب
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،لكن
المشكلة ال تكمن في بنود الموازنة
وأرقامها وحجم المبالغ واالعتمادات
المرصدة لها ،وإنما تكمن في إجراءات
التطبيق والتنفيذ والمتابعة واإلنجاز
على أرض الواقع ،وتحمل المسؤولية
الوطنية واالجتماعية واإلنسانية،
وف����ي ال��س��ي��اس��ات االق��ت��ص��ادي��ة
المتبعة واألدوات واإلج��راءات التي
تتصل بالجوانب المالية والنقدية
واالستثمارية والتمويلية والتجارية
والتشغيلية وال��ت��ي ال ب��د م��ن أن
تعكس في مضمونها طبيعة البيئة
االقتصادية واالجتماعية ورهاناتها
اإلستراتيجية ،وأن تتعامل معها
كواقع وكإطار قائم بالفعل كي تتمكن
من استيعابه واإلحاطة بتفاصيله
والعمل من خالله ،وأن تستهدف في
الوقت ذاته تطوير هذا الواقع لتحقيق
األه��داف والغايات اإلستراتيجية.
وشعبنا األبي الوفي ينتظر منا الكثير
ويتطلع إل��ى غد مشرق ومستقبل
أفضل معلقا ً آم��اال ً كثيرة على هذه
الموازنة وهنا يتوجب على الحكومة
بذل المزيد من الجهد واإلمكانات،
والعمل على ترجمة آمالهم وأمانيهم
إلى واقع ملموس ،انطالقا ً من أرقام
هذه الموازنة بما تضمنه من خطط
ومشاريع وبرامج وسياسات على
أن يكون المواطن السوري هو الهدف
الرئيسي واألساسي لتلبية حاجاته
ومتطلباته وفق ما وجه به رئيس
الجمهورية الدكتور بشار األسد.

أبو فاعور

أما وزير الصحة وائل أبو فاعور
فحيا ال��ق��ط��اع ال��خ��اص ونشاطه
االق��ت��ص��ادي ،معلنا ً أ ّن��ه «ل��ن يقبل
منطق التناقض بين سالمة الغذاء
ومكافحة الفساد».
وأش���ار إل��ى أنّ «س�لام��ة ال��غ��ذاء
تحسن السياحة واالقتصاد» ،مشددا ً
ّ
على «عدم التسامح مع المؤسسات
المخالفة ،على رغم أنّ وزارة الصحة
ُح ّملت مسؤولية خ��راب االقتصاد
والسياحة» .وس��أل «هل ما يحدث
في لبنان من الشمال حتى بيروت
م��رورا ً بعرسال ال يخرب االقتصاد
وال��س��ي��اح��ة؟» ،معلنا ً «اس��ت��م��رار
المعركة» .وقال إنّ «سمعة لبنان هي
من خالل تطهير ،وتنظيف ،وتلميع
حماية المستهلك ،وإعطاء الصورة
الحقيقية للخارج عن المؤسسات
اللبنانية التي تلتزم معايير سالمة
الغذاء» .وأكد أنّ «الحوار االقتصادي
يعطي األفضلية لتحسين الضوابط
واالل��ت��زام بمعايير الصحة ،وهي
خطوة إيجابية صحيحة».
كما أعلن أ ّنه «سيعمل على إعالن
المؤسسات التي سوت أوضاعها،
وه��و على استعداد للذهاب اليها
وتناول الطعام فيها ،وكذلك اإلعالن
عن أسماء المؤسسات التي تط ّبق
القانون ومعايير الجودة وسالمة
الغذاء».

فهد

وألقى نائب رئيس غرفة بيروت
وجبل لبنان نبيل فهد بدوره ،كلمة
رئيس الهيئات االقتصادية عدنان
القصار ،الذي تغيّب بداعي السفر،
وأشار إلى «أ ّننا «نلتقي اليوم على
إثر الزوبعة التي أثارتها الحملة التي
يقودها الوزير أبو فاعور» ،الفتا ً إلى

الموسع في غرفة بيروت
خالل االجتماع االقتصادي
ّ
أنّ «هذا الموضوع في غاية األهمية
والخطورة في آنٍ معاً ،وحسنا ً فعلت
الحكومة بوضع األمور في نصابها،
وإن��ن��ا نعول على مجلس ال��ن��واب،
الذي من المقرر أن يجتمع الثالثاء
المقبل ،للتباحث في مشروع قانون
سالمة الغذاء ،الذي نأمل بأن يبصر
النور قريباً».
وأ ّك����د «ض�����رورة م��ع��ال��ج��ة ه��ذا
الموضوع في شكل واقعي وعقالني،
بحيث ال يؤثر ذلك على سمعة لبنان
في ال��خ��ارج ،س��واء على المستوى
السياحي أو االقتصادي ،وخصوصا ً
أنّ أهم وسائل اإلعالم العالمية ،بدأت
تتناول هذا الموضوع».

األشقر

وكانت كلمة رئيس اتحاد النقابات
السياحية بيار األشقر الذي أ ّكد أنّ
«الجميع مع الحملة حتى الوصول
إل��ى نتيجة ت��ؤ ّم��ن سالمة ال��غ��ذاء،
ولكن االعتراض كان على الوسيلة
التي اتبعت ألنها غير مالئمة وال
تحقق هدفها بالوصول إلى سالمة
الغذاء».
وتحدث عن «مشروع تقدمت به
نقابة الفنادق منذ فترة يدعو إلى
العناية بصحة المواطن» ،وق��ال:
«إنّ القطاع الفندقي طالب بمراقبة
المؤسسات المستمرة من أج��ل أن
نعطي الصحة والغذاء» .كما طالب
بـ«أن تكون الرقابة من النبع حتى
المصب».

عربيد

وأعلن رئيس الجمعية اللبنانية
لتراخيص االمتياز شارل عربيد أنّ
«هناك امتيازات لمطاعم لبنانية
منتشرة في أكثر من خمسين بلداً،
تتمتع بسمعة جيدة وينظر اليها
بعين كبيرة» .وق��ال« :إنّ منظومة
االم��ت��ي��ازات ه��ي الطريقة الفضلى
إلع��ط��اء ال��م��ن��ت��ج ال��ل��ب��ن��ان��ي قيمة
مضافة ضمن اإلبداع والفن» ،داعيا ً
إلى «التعاون بين القطاعين العام
وال���خ���اص ح��ت��ى تنتهي القضية
وطبعا ً وف��ق��ا ً لما تقضيه مصلحة
المواطن وصحة غذائه».

الرامي

أما رئيس نقابة أصحاب المطاعم
طوني ال��رام��ي فتحدث عن مبادئ
توجيهية لسالمة الغذاء وقال« :إن
هناك إص��رارا ً على تطبيق الدستور
العالمي الغذائي ،وتطبيق جميع
المعايير والضوابط ،ألن من أولويات
ال��م��ط��اع��م س�لام��ة ال��غ��ذاء وصحة
المواطن».

شهيب

وأكد وزير الزراعة أكرم شهيب أنّ
«الجميع مؤتمن على سمعة البلد،
وخصوصا ً انّ االقتصاد مهم أيضاً،
وأنّ سمعة البلد مهمة ورأس مالنا
هم الشباب والخريجون والسياح،

(ت ّموز)

نحن نحرص على سمعة لبنان في
الخارج ،لكن صحة اللبناني أهم».
واق��ت��رح «إن��ش��اء مؤسسة لسالمة
الغذاء تضم القطاعين العام والخاص
بدال ً من الهيئة التي تضم فقط القطاع
العام» .ودعا إلى «تعاون الجميع
لمعالجة ما نتج من طريق تعزيز
فرق المراقبة» ،وأكد ان «المختبرات
جيدة والفحوصات تجريها وفق أدق
المعايير» ،مشيرا ً إلى أنّ «المسالخ
هي مسالخ ذبح وبيع فقط ،وطالب
بمسالخ علمية حديثة».
وت��ن��اول شهيب «مشكلة المياه
الملوثة والمياه الجوفية والسطحية،
محمالً المسؤولية «لمن يلوث هذه
المصادر من القطاع الخاص عبر أكثر
من وسيلة» ،وأ ّك��د «ض��رورة إيجاد
عقوبات وحوافز للجميع».

المشنوق

وأكد وزير البيئة محمد المشنوق
«وح��دة الصف الحكومي» ،مح ّمالً
القطاع الخاص «مسؤولية مواقفه
لجهة إص�����داره ش���ه���ادات التميز
واألي��زو وتطبيق القوانين» ،طالبا ً
منه «تطبيق ثقافة ال��ق��ب��ول بكل
المخالفات» ،معتبرا ً أنّ «ما حصل هو
صدمة إيجابية دفعت بالمؤسسات
إلى إعادة النظر بعملها».

فرعون

واعتبر وزي��ر السياحة ميشال
ف��رع��ون م��ن جهته ،أنّ «م��ا حصل
سلّط ال��ض��وء على مشكلة كبيرة،
وأننا على توافق بالنسبة إلى تأمين
السالمة العامة والغذاء» ،الفتا ً إلى
أنّ «المسألة كبيرة وق��د تناولت
مطاعم ذهبت بنسبة  5ف��ي المئة
ضحية لمسألة س�لام��ة ال��غ��ذاء»،
مؤكدا ً أنّ «ال غطاء ألحد ،لكن سنرى
كيفية المعالجة من أجل االستمرار،
وتطبيق القوانين».

حكيم

أما وزير االقتصاد والتجارة آالن
حكيم ،فلفت إل��ى أنّ «الجميع مع
مبدأ مالحقة المخالفين ،لكن يجب
أن نكون متفقين على كيفية المتابعة
واالس��ت��م��رار» ،وح�� ّذر من «استمرار
الموضوع على هذا المنوال» ،مشيرا ً
إلى «أننا في فترة أعياد وهي تش ّكل
بين  20و 30في المئة من مدخول
المؤسسات» .وأض���اف« :صحيح
ان ل��دي��ن��ا م��ش��اك��ل ف���ي م��وض��وع
السالمة وكوارث في بعض المحالت
والمناطق لكن ليست لدينا كارثة».

الحاج حسن

وأشاروزيرالصناعةحسينالحاج
حسن ب��دوره ،إلى أنّ «التكامل بين
القطاعين العام والخاص ضروري
لمعالجة هذا الموضوع الحساس.
ال يوجد نقص في التشريعات التي
تعنى بسالمة الغذاء انما لدينا نقص
في المراسيم التطبيقية» .وأضاف:

«ه��ن��اك ن��ق��ص ك��ب��ي��ر ف��ي ال��م��وارد
البشرية والتجهيزات ف��ي وزراة
الدولة ،وان االستمرار بحملة سالمة
الغذاء يتطلب التوظيف في أجهزة
الدولة».
وإذ اعتبر أنّ «م��ا ت��م اكتشافه
ليس اع��ت��داء على القطاع الخاص
إ ّن��م��ا لتطبيق ال��ق��وان��ي��ن وحماية
المواطنين» ،ق��ال« :فلنستفد من
االجتماع اليوم للذهاب إلى األمام
في إطار تعاون بين القطاعين العام
والخاص لمصلحة البلد».

اعتداء على فريق الوزارة
في صبرا

في سياق م ّتصل ،تع ّرض فريق
من مفتشي ومفتشات وزارة الصحة،
إل��ى اع��ت��داء في محلة صبرا أمس،
خ�لال قيامهم بمهمة رقابة .وعلى
اثر اإلشكال ،تدخلت األجهزة األمنية
واللجنة الشعبية في مخيم صبرا
وواكبت فريق الوزارة في مهمته.
وعليه ،أ ّكد وزير الصحة العامة
وائل أبو فاعور ،في بيان ،استمرار
حملة س�لام��ة ال��غ��ذاء «أي����ا ً كانت
المصاعب وال��ع��ق��ب��ات» ،وأنّ هذه
الحملة «ستشمل جميع المناطق
اللبنانية م��ن دون استثناء حتى
تحقيق األه����داف ال��م��رس��وم��ة لها،
وأه��م��ه��ا ح��م��اي��ة ص��ح��ة ال��م��واط��ن
اللبناني وتأمين ال��غ��ذاء الصحي
والسليم له» ،منوها ً في هذا السياق
بـ«المواكبة وال��دع��م الكاملين من
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وال��ق��وى األمنية
الحريصة بدورها على نجاح هذه
الحملة».
وشكر األج��ه��زة األمنية والمدير
العام لقوى األم��ن الداخلي اللواء
ابراهيم بصبوص ،واللجنة الشعبية
في مخيم صبرا «مواكبتهم فريق
الوزارة» ،مؤكدا ً أنّ «شوكة الدولة لن
تنكسر في ملف سالمة الغذاء».
وشدد أبو فاعور على «أنّ وزارة
الصحة لن تقبل إعاقة عمل فرقها
م��ن قبل أي��ة جهة وب���أي شكل من
األش��ك��ال ،وستتخذ ك��ل اإلج���راءات
الضامنة الستمرار أخ��ذ العيّنات
من المواد الغذائية والتفتيش على
كل المؤسسات والمحالت المعنية،
ومالحقة المخالفين واتخاذ التدابير
القانونية في حقهم».
وتقدم أعضاء فريق وزارة الصحة،
بشكوى ضد كل من يظهره التحقيق
متورطا ً بالتعرض لهم أثناء قيامهم
بواجبهم في محلة صبرا ،وأدل��وا
ب��إف��ادات��ه��م ف��ي مخفر ق���وى األم��ن
الداخلي في المنطقة.
وأجرى الوزير أبو فاعور اتصاال ً
بالمدعي العام التمييزي القاضي
سمير حمود ،طالبا ً اتخاذ اإلجراءات
القضائية التي يراها مناسبة بحق
المعتدين على فريق ال���وزارة في
صبرا ،لمنع تكرار مثل هذه االعتداءات
وضمان قيام مفتشي الوزارة بعملهم
في خدمة جميع اللبنانيين.

ورقة عمل م�شتركة
تال رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص االمتياز
شارل عربيد في نهاية االجتماع ورقة عمل اتفق
عليها المجتمعون تضمنت الخطوات المشتركة
لمتابعة حملة سالمة الغذاء ،وجاء فيها« :نلتقي
اليوم ألننا معنيون جميعا ً بسالمة الغذاء ،نلتقي
اليوم لوضع أس��س عملية للحفاظ على سالمة
الغذاء في اط��ار تعاون وثيق وبناء بين القطاع
العام والقطاع الخاص ،خصوصا ً ان هذا الموضوع
بالغ الحساسية واألهمية ألن��ه يتعلق بصحة
المواطن وبسمعة مؤسساتنا ومستقبل اقتصادنا.
وللوصول إل��ى األه��داف المرجوة ،ال بد من أخذ
المبادرة والخروج باجراءات وخطوات من شأنها
رسم استراتيجية وطنية لسالمة الغذاء ،تأخذ في
االعتبار مسؤولية القطاعين العام والخاص.
أوالً :توافق القطاع الخاص على اتخاذ الخطوات
التالية:
إنشاء «مركز التدريب لسالمة الغذاء» Food
 Safety Academyفي غرفة بيروت وجبل لبنان،
بالتعاون مع اتحاد النقابات السياحية وجمعية
تراخيص االم��ت��ي��از ونقابة اص��ح��اب المطاعم،
مخصص لتدريب موظفي المؤسسات ،وبخاصة
الصغيرة والمتوسطة العاملة في المطاعم ومجال
الغذاء ،على منهج «التدريب األساسي في سالمة
الغذاء» .وسوف تدعم الهيئات اعاله هذه الدورات
إلفادة أكبر عدد من المستفيدين.

وضع ميثاق السلوك المهني في سالمة الغذاء
( )CODE OF ETHICSللتوصل إلى الزامية
الميثاق ل��دى ك��ل م��ن يعمل ف��ي ه��ذا المجال من
القطاع الخاص.
العمل مع جمعية المصارف في لبنان لتوفير
برنامج تمويل طويل االم��د وبفوائد مخفضة،
لتسهيل االستثمار في مستلزمات سالمة الغذاء،
إضافة إلى تمويل مشاركة ك��ادرات المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة في برامج تدريبية متطورة.
في ما يتعلق بالقطاع السياحي ،تم التوافق
بين وزارة السياحة ووزارة الصحة ،على اعتماد
مشروع «المبادئ التوجيهية لسالمة الغذاء في
لبنان» التي اقترحتها نقابة اصحاب المطاعم
بالتعاون مع «شركة  GWRلالستشارات» ،على
أن تعتمد هذه المبادئ التوجيهية كخريطة طريق
في سالمة الغذاء في القطاع السياحي والمطعمي.
الهيئات االقتصادية والنقابات الغذائية تطالب
المؤسسات التي ظهر ان لديها مشاكل على مستوى
سالمة الغذاء ،بمعالجة أوضاعها وفق النتائج
الصادرة عن وزارة الصحة العامة.
ثانياً :في ما خص الجهات الرسمية:
العمل س��ري��ع��اً ،حكومة ون��واب��ا ً ومرجعيات
سياسية ،الق��رار قانون سالمة ال��غ��ذاء ،ليشكل
المرجعية والمرتكز الذي يؤمن معايير وضوابط
ومراسيم تطبيقية اساسية.

إط�لاق مشروع وطني وخطة تنفيذية شاملة
لمعالجة وتنقية مياه شفة ،ومياه معبأة في ك ّل
لبنان ،لما لهذا الموضوع الحساس من تأثير
في صحة المواطن وفي توفير سالمة المنتجات
الغذائية والمأكوالت.
وضع آلية تتبع وضبط حركة الغذاء من المنشأ
إلى المستهلك .Supply Chain Traceability
تنفيذ التشريعات المرعية اإلج��راء مما يوفر
تأمين تتبع الغذاء من المنشأ إلى المستهلك.
اتخاذ اإلج��راءات الكفيلة بوقف تهريب المواد
األولية المستخدمة في صناعة ال��غ��ذاء ،التي ال
تخضع حكما ً ألي رقابة.
تطوير مكاتب المراجعات المخصصة لسالمة
الغذاء في كل الوزارات المعنية وتفعيلها ،من ضمن
آلية واضحة تتيح للمؤسسات القيام بمراجعاتهم
بطرق سهلة وسريعة.
تشكيل آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية
والهيئات االقتصادية الستكمال إج��راءات ضمان
سالمة الغذاء وحماية اقتصادنا الوطني.
وفي الختام ،إنّ الحفاظ على أعلى درجات سالمة
الغذاء يستوجب عملية متكاملة على المستوى
الوطني ال يمكن ألي جهة بمفردها القيام بها ،انما
يتطلب تعاونا ً شامالً وكامالً بين مختلف الجهات.
وليكن ملف سالمة الغذاء اول نموذج فعلي لتعاون
فعال ومنتج بين القطاعين العام والخاص.

