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عقد وزیر الصحة العامة وائل أبو فاعور قبل ظھر الیوم إجتماعا تقییمیا مع أطباء األقضیة لحملة مكافحة الفساد في 
سالمة الغذاء، في القاعة الزجاجیة في مبنى ادارة الجامعة اللبنانیة – المتحف، وذلك لتوجیھ الحملة وإدخال التعدیالت 

المطلوبة لجعلھا أكثر فعالیة في اتجاه مناطق الظل التي لم تطلھا حتى اآلن بالمفھوم اإلداري ولیس السیاسي أو األمني، أو 
تحفیز بعض المناطق التي تكاسلت بعض الشيء عن القیام بالواجبات بالشكل المطلوب، وتوسیع الحملة كي تطال عدًدا 

 جدیدا من األصناف.

كما جرى البحث في كیفیة تأمین اإلحتیاجات ألطباء األقضیة والمراقبین، من حیث تمویل الحركة لعشرات من الجنود 
 المجھولین الذین یقومون بھذا النشاط لیال نھاًرا.

ومن حیث اإلستنتاجات رأى الوزیر أبو فاعور أن وزارة الصحة تلمس تحسنا ملحوظا وتغیرا كبیرا في مستوى سالمة 
الغذاء،  وذلك على مستوى العینات المطابقة للمواصفات والنظافة في المؤسسات العاملة في الشأن الغذائي؛ وأشار إلى أن 
عدًدا كبیًرا من أصحاب المؤسسات یعمدون إلى طلب إجراء فحوصات تلقائیة، ما یؤدي إلى ازدحام كبیر في المختبرات، 

 وھو یعیق عمل الوزارة ولكنھ أمر مطلوب وغیر مزعج على اإلطالق.

وقال وزیر الصحة العامة إن الحملة تتطور وھناك تجاوب أكبر مع الحملة من قبل مؤسسات في الدولة. فبالنسبة إلى عمل 
القضاء بات أكثر رشاقة وفاعلیة وسرعة، الفتا إلى أن القضاء قرر توقیف عدد من األشخاص في قضیة السكر في مرفأ 

طرابلس، وقد تحصل توقیفات أخرى، ألن المدعي العام في الشمال طلب إذن مالحقة لعدد من الموظفین في دوائر 
 متعددة. وقال إننا نسیر مع القضاء على وتیرة واحدة، وسنجتمع قریبا مع وزیر العدل لمناقشة اإلجراءات المتخذة.

ولفت أبو فاعور إلى أن التعامل قائم مع وزارة الداخلیة باستثناء بعض المحافظین الذین لم یجاروا وزارة الصحة في 
عملھا. ووعد أبو فاعور بمناقشة األمر مع وزیر الداخلیة، مضیفا أن عثرات تحصل أیضا في بعض المناطق على 

مستوى قوى األمن الداخلي، مبدیا ثقتھ بأن اللواء ابراھیم بصبوص حریص على ھذا األمر ولن یتھاون خصوصا أنھ 
 أبدى تجربة في الشفافیة في قوى األمن.

وأعلن وزیر الصحة العامة عن لوائح جدیدة تظھر نتیجة العینات التي تم فحصھا أخیرا، وتم توزیعھا على وسائل اإلعالم 
 (موجودة في الوكالة الوطنیة لإلعالم)، وسیتم نشرھا على الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة.

وتناول أبو فاعور قضیة التاجر السوري الذي ضبطت لدیھ مدیریة أمن الدولة كمیة من المواد الغذائیة الفاسدة التي 
یوزعھا على عدد من المطاعم في بیروت وجبل لبنان، بعد أن یستقدمھا من سوریا إلى محطة شارل حلو للباصات. وقد 

 تكرر األمر على مدى األسابیع الماضیة باستقدام ھذه المواد وتوزیعھا.

وأشار وزیر الصحة العامة إلى أن مراقبي وزارة الصحة كشفوا على البضاعة وتحتوي على نخاعات وحّر حیث تبین لھم 
 عدم صالحیتھا.

وأعلن أنھ سیحیل القضیة إلى القضاء لیحكم بین التاجر وأصحاب المؤسسات، خصوصا أن بعض المطاعم، وإثر تسّرب 
الخبر، قد یكون لجأ إلى تخبئة المواد التي لدیھ. كما أن الشعور الضمني لدى المفتشین أن المؤسسات كانت تعمد إلى شراء 

 المواد رغم علم المؤسسات بأنھا مواد فاسدة، وقد یعود ذلك إلى تدني سعرھا.

أضاف أبو فاعور أنھ سیوجھ كتاًبا إلى القوى األمنیة المختصة بضبط الحدود البریة لمنع دخول المواد الغذائیة غیر 
 الصحیة.

وعّدد أبو فاعور المطاعم التي تتعامل مع التاجر السوري: وھي مطعم المزار في سد البوشریة، مطعم مازات في 
 المكلس، وقد ُوجدت في المطعمین مواد فاسدة مشتراة من التاجر المذكور.

 ولم یتم العثور على مواد في مطعم وملحمة الزغلول في الشیاح الذي لم یستلم البضاعة لتوقیف التاجر.

 



وفي مطعم اآلغا في أوتوستراد ھادي نصر هللا، لم یتم العثور على مواد، وتبین بعد التحقیق أن أحد الموظفین یقوم بشراء 
 اَحّر وبیعھ سّرا خارج المؤسسة من دون علم صاحب المؤسسة، وذلك على ذمة صاحب المؤسسة.

كذلك، في مطعم بربر في الحمرا لم یتم العثور على مواد علًما أن عملھم ال یخلو من استعمال الحر، وقد أنكر أصحاب 
 لمؤسسة الموضوع رغم أن التاجر أكد بیعھ المؤسسة المذكورة أكثر من ثمانین كیلغراًما شھریا.

 وفي سناك ھاروت الحمرا، تم ضبط كمیة لدیھ، وقال إنھ سیسلم الیوم الكمیة المتبقیة والموجودة في منزلھ.

Grand Cafe وسط بیروت، تم ضبط كمیة صغیرة من الحر األحمر، علًما أن أحد الموظفین أنكر األمر، في وقت أن 
 التاجر یؤكد أنھ یبیع المطعم شھریا عشرین كیلغراما من الحر. كما أن المطعم ال یستوفي الشروط الصحیة.

لم یتم العثور على أي مواد في مطعم فروج أبو سامي، لكن صاحب المطعم اعترف أنھ كان قد أتلف بنفسھ الكمیة التي 
  كیلغراما من الحر األحمر.80اشتراھا من التاجر وتبلغ 

 كیلو. وقد أنكر شراء النخاعات علًما أن 40 كیلو حّر أحمر من أصل 35مطعم الحموي في المدینة الریاضیة تم ضبط 
  قطعة، والمطعم ال یستوفي الشروط.100التاجر باعھ 

 في مطعم الحلبي قصقص تم ضبط كمیة من المواد، وعنده أیضا مشكلة في الشروط الصحیة.

 وتم ضبط كمیة من المواد الفاسدة في مطعم الربابي البربیر الذي ال یستوفي بدوره الشروط الصحیة.

 وفي بربر سبیرز، لم یتم العثور على المواد.

 وأكد أبو فاعور أن البحث عن ھذه المواد الفاسدة سیستمر في مؤسسات أخرى.

متطرقا إلى ملف السكر في مرفأ طرابلس، أعلن وزیر الصحة العامة أنھ تم حجز البضاعة التي كانت موجودة، وإقفال 
 المستودع الذي كان یحتویھا ولن ُیفتح قبل إعادة تأھیلھ.

وفي سیاق التحقیقات التي تجریھا الدولة وحمالت الكشف التي یجریھا مراقبو وزارة الصحة، تبین أن معمل تكریر السكر 
والمستودعات في محیط مجدل عنجر غیر مستوفیة للشروط، بغض النظر عن التوقیت الذي تم فیھ تكریر السكر أم ال. 

وفي ھذا المجال، استغرب أبو فاعور وجود إفادات متناقضة، إذ إن ھناك موظفین داخل المعمل یقولون إن تكریر السكر 
 كانون األول. 27تم للمرة األخیرة في بدایة شھر كانون األول الماضي. ولكن ظل ھناك من یخرج السكر لألسواق في 

فأین تم تكریر ھذه الدفعة من السكر؟ كما یقول أصحاب المعمل في إفادات أخرى إنھ تم تكریر السكر للمرة األخیرة في 
 شھر حزیران الفائت. فماذا أیضا عن السكر الذي تم تخریجھ بعد ھذه الفترة: أین تم تكریره؟

 وكشف وزیر الصحة العامة أن القضاء قام بإجراءات وأوقف عدًدا من رجال األعمال من تجار السكر.

وقال أبو فاعور إن ھناك صورا وفیدیو تظھر المعمل والمستودعات الخاصة بتكریر السكر غیر مستوفیة للشروط من 
حیث غیاب النظافة والمیاه التي تتدلى من السقف على السكر. وأعلن أنھ سیرسل كتابا إلى وزارة اإلقتصاد للمطالبة 

 بإغالق المستودع ومعمل التكریر إغالقا موقتا لحین استیفاء الشروط.

وأسف وزیر الصحة العامة لعدم حصول تحسینات في مطار رفیق الحریري الدولي رغم وصف وزیر األشغال غازي 
زعیتر لمستودعات المواد الغذائیة واألدویة خالل الجولة المشتركة التي قاما بھا قبل فترة، بأنھا غرف إعدام. وقال أبو 

 مكانھا بشكل موقت، إنما لم یتم TMAفاعور: ال تزال ھذه الغرف غرف إعدام. تم إغالقھا واستخدام بعض مستودعات 
 إجراء أي من اإلصالحات.

 وذّكر الوزیر أبو فاعور أن وزیر األشغال السابق غازي العریض كان قد شجب ھذه المستودعات قبل خمس سنوات.

ورفض تكرار األمر قائال: "إن المزبلة ال تزال مزبلة" وكشف أنھ توجھ بكتاب إلى وزیر األشغال یطلب منھ البدء 
باإلصالحات، وأرفقھ بتقریر أعده مراقبو وزارة الصحة حول ما یجب القیام بھ، خصوصا أن المسألة لیست مسألة 

 برادات بل إن كل المحیط موبوء والبیئة غیر مؤاتیة. وأمل تحقیق تحسن قریبا.



أضاف وزیر الصحة العامة أنھ في إطار التعاون مع وزارة اإلقتصاد، تم الكشف على معلبات في مؤسسة شام مارت، 
 وتلف بضاعة تم التالعب بتاریخھا وصالحیتھا.

وكشف الوزیر أبو فاعور عن صورة لدیھ تظھر تعلیق خروف مذبوح على عمود للكھرباء! وأعلن عن إقفال الملحمة 
 العائدة إلسماعیل أحمد سوري الجنسیة، على طریق عام عنجر مجدل عنجر بعد تعلیق لحم الخروف على عمود الكھرباء.

وأعاد تناول قضیة العمال الذین توفوا في مسلخ بیروت آمال بحصول تحرك قضائي سریع، إذ من غیر المقبول أن یتوفى 
عمال بالسرطان دفعة واحدة من دون طرح سؤال واحد. فما ھو إذا مفھوم الضمان اإلجتماعي والمسؤولیة اإلجتماعیة 

للدولة؟ ومن أخفى المعلومات عن بلدیة بیروت؟ ولماذا یتعثر الملف في القضاء وقد قدم األھالي شكوى في ھذا المجال؟ 
 وأكد أبو فاعور أن مسؤولیة الدولة تكمن في التحقیق في المسؤولیات.

وكشف أنھ وافق على إذن المالحقة الذي طلبھ النائب العام المالي القاضي علي ابراھیم بحق رئیس قسم الصیدلة في 
مستشفى رفیق الحریري ألعمال جنائیة. كما أعلن أنھ وافق على إذن مالحقة قسم من الموظفین في فضیحة المازوت. 
وأمل أن یتوصل التحقیق إلى كبار الموظفین والمسؤولین، ألن صغار الموظفین كانوا یعملون لصالح كبار الموظفین، 

 مبدیا ثقتھ الكاملة بالقاضي علي ابراھیم للوصول إلى نتیجة.

 


