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تقرير

غذاء رأس المال
اللبنة ً
ماذا عن العمّال والفالحين والطلبة؟

مع ّ
توسع سوق
الغذاء في لبنان
ّ
بمعدالت غير
مسبوقة وتوقع
تخطيها عتبة
عشرة مليارات دوالر
قريبًا ،تزداد الخشية
من تدهور الرقابة
املفروضة على التجار
في كافة مراحل
والتسويق،
اإلنتاج
ّ
وخصوصًا في ظل
الفضائح املتزايدة

حسن شقراني
ُ
ت �ع� ّ�د ال�ل�ب�ن��ة م��ن امل�ن�ت�ج��ات ال�ق�ل�ي�ل��ة ال�ت��ي
ت ��راف ��ق ال �ل �ب �ن��ان��ي غ ��ذائ �ي ��ًا وث �ق��اف �ي��ًا ف��ي
ّ
ك��ل م��راح��ل ح�ي��ات��ه ،ف��ي ال��وط��ن وامل�ه�ج��ر.
ّ
ّ
ب�خ�لاف ال�ح��م��ص امل �ت��ب��ل ،ال ��ذي ال يمتاز
ّ
امل �ط �ب��خ ال �ل �ب �ن��ان��ي ف �ي��ه وح � ��ده ،وال ت�ك��ل
امل ��ؤس� �س ��ة اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة م ��ن م� �ح ��اوالت
خ �ط �ف��ه ،ه� �ن ��اك «ص� �ف ��اء ل �ب �ن��ان��ي» ي�م�ي��ز
ال �ل �ب �ن��ة ،ب ��رغ ��م امل � �ح� ��اوالت اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
لتسويق «الكيفير» كبديل عنها.
بنكهاتها ووص �ف��ات إع��داده��ا املختلفة،
ّ
ت��ؤدي دور امل��ازة ،الوجبة الكاملة وحتى
ك�م�ك� ّ�ون ف��ي ب�ع��ض األط �ب��اق .ه��ي نفسها
على مائدتي الفقير والغني ،في االطباق
امل�ح�ن�ك��ة وداخ ��ل ش�ط��ائ��ر ط�ل�اب امل ��دارس
الجائعني.
الطلب على اللبنة ف��ي ال�س��وق اللبنانية
ّ
ك �ب �ي��ر ،ل��درج��ة أن ش��رك��ة أج �ب��ان وأل �ب��ان
سعودية جعلتها ضمن خطها اإلنتاجي
األساسي.
ول �ك ��ن ال � �ص ��ورة ل �ي �س��ت ب��ال �ن �ق��اوة ال �ت��ي
ّ
تبدو عليها .أخيرًا اكتشفنا أن املضادات
ُ
ال �ح �ي��وي��ة ت �س �ت �خ��دم ب�ك�م�ي��ات ف��ي إن �ت��اج
ال�ل�ب�ن��ة ،ب�م��ا ي�خ��ال��ف امل��واص�ف��ة اإلل��زام�ي��ة
ال� � � � �ص � � � ��ادرة ع � � ��ن م � � ً�ؤس � �س � ��ة امل� �ق ��اي� �ي ��س
واملواصفات .صراحة ،االكتشاف لم يكن
ص��ادم��ًا .جميعنا يعي مستوى تقصير
الرقابة على إنتاج املواد الغذائية ،لدرجة
ّ
أن ال�ف�ض��ائ��ح أض �ح��ت ،ت�م��ام��ًا كالحليب
الذي يصل إلى معامل األلبان واألجبان،
وجبة يومية!
ف��ي م��وق��ف ال��دف��اع ع��ن إح ��دى الشركتني
املتهمتني بمخالفة املعايير  -وعن ّ
املادة

سوق الغذاء مثيرة للعاب التجار (هيثم املوسوي)

مؤتمر

البحث في جنس المالئكة :السوري الجئ أم نازح أم ضيف؟
ساندي الحايك
ي�ب��دو ال�س�ج��ال أح�ي��ان��ًا ك�م��ا ل��و أن��ه بحث
ع��ن ج �ن��س امل�ل�ائ �ك��ة :ه��ل ال �س��وري��ون في
لبنان الجئون أم نازحون أم ضيوف؟ هذا
ال�س�ج��ال يطغى أح�ي��ان��ًا على م��ا ه��و أهم
منه :كيف يعيش ال�س��وري��ون ف��ي لبنان؟
وه � ��ل ت �غ��ذي��ة ال �ع �ن �ص��ري��ة ن �ح��وه��م ه��ي
ّ
التحديات واملخاطر
الجواب األمثل على
ّ
ال �ت��ي ت��رت �ب��ت م ��ن ج � ��راء ت��دف��ق أك �ث��ر من
م �ل �ي��ون ن �س �م��ة إل ��ى ه ��ذا ال �ب �ل��د ال�ص�غ�ي��ر
واملأزوم؟
ف��ي األس �ب ��وع امل ��اض ��ي ،ومل �ن��اس �ب��ة ال �ي��وم
ال �ع��امل��ي مل �ك��اف �ح��ة ال �ت �م �ي �ي��ز ،ن �ظ��م امل��رك��ز
اللبناني لحقوق اإلنسان ،بالتعاون مع
منظمة «هينرش ب��ول» األملانية ،مؤتمرًا
عن «حقوق الالجئني السوريني ،بمن في
ذلك الفئات األكثر تهميشًا» .ومثل سائر
امل ��ؤت� �م ��رات امل �م��اث �ل��ة ،ط �غ��ى ع �ل��ى ج��ان��ب
مهم م��ن امل��ؤت�م��ر س�ج��ال «ال�ص�ف��ة» ،فيما
ّ
دب ال� �خ�ل�اف ب�ي�ن امل �ش��ارك�ي�ن ع �ل��ى م��دى
«عنصرية» اللبنانيني في تعاطيهم مع
الالجئني وقضاياهم وحاجاتهم.
رأى ب � �ع� ��ض امل� � �ش � ��ارك �ي��ن أن «ال� � ��دول� � ��ة
اللبنانية» ت�ص� ّ�ر على إع�ط��اء السوريني
صفة «النازحني» تهربًا من املسؤوليات
ّ
القانونية ال�ت��ي ترتبها صفة «ال�ل�ج��وء»
ع �ل �ي �ه��ا .وق� ��ال� ��ت ال �ق ��اض �ي ��ة رن � ��ا ع ��اك ��وم
ف ��ي امل��ؤت �م��ر إن «ال� �س ��وري�ي�ن ي �م��ارس��ون
اللجوء ،إنما ال يتمتعون بصفة الالجئ
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي» .ق��اط�ع�ه��ا أح ��د امل �ش��ارك�ين
ب ��ال� �ق ��ول «إن ال�ل��اج� ��ئ ه� ��و ك� ��ل ش�خ��ص
عبر ح ��دودًا دول �ي��ة ،وه��و م�ع��رض لخطر
االضطهاد وامل��وت في بلده ،وب�ن� ً
�اء عليه
إن السوريني الجئون شاء من شاء وأبى

من أبى» .وعند احتدام النقاش طرح أحد
الحاضرين فكرة االق�ت��داء باملثل التركي
ووصف السوريني بالـ«ضيوف».
وق� � ��ال األم �ي ��ن ال � �ع ��ام ل �ل �م��رك��ز ال �ل �ب �ن��ان��ي
ل� �ح� �ق ��وق اإلن � � �س � ��ان ودي� � � ��ع األس � � �م � ��ر ،إن
ال �ه��دف م��ن امل��ؤت �م��ر ي �ت��رك��ز ع �ل��ى إي �ج��اد
إط ��ار ق��ان��ون��ي واض ��ح لحماية الالجئني
ال�س��وري�ين .وأوض ��ح ل �ـ«األخ �ب��ار» أن عدم
توقيع الدولة اللبنانية على اتفاقية عام
 1951الخاصة ب��أوض��اع الالجئني ،أت��اح
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال �س��وري�ي�ن على
العنصريون
ال يسألون
عن مسؤولية
أصحاب العمل
في استغالل
الالجئني
(مروان بو
حيدر)

أساس الصيغة التي تعاملت بها الدولة
م ��ع م��وج��ة ل �ج��وء ال �ع��راق �ي�ين إل ��ى ل�ب�ن��ان
ع��ام��ي  2003و .2004ورأى أن م��ا ي��زي��د
وضع السوريني تعقيدًا هو تفاقم األزمة
في سوريا وتضاعف أعداد الالجئني إلى
لبنان وانقسام مكونات الدولة اللبنانية.
لذلك «نجد وزي �رًا يريد إن�ش��اء مخيمات
خاصة لالجئني ،ووزيرًا يرفض».
ب �ح �س��ب اإلح � � �ص� � ��اءات ال� �ت ��ي ع��رض �ت �ه��ا
مسؤولة الحماية في املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني (،)unhcr

ّ
إي� ��ن� ��ا غ�ل��ادك� ��وف� ��ا ،ه� �ن ��اك  3آالف الج ��ئ
س� � ��وري ي �ت��دف �ق��ون ي��وم �ي��ًا ع �ل��ى ل �ب �ن��ان،
وت� �خ� �ط ��ى ع� � ��دد ال �ل�اج � �ئ �ي�ن م � ��ن س ��وري ��ا
ً
 931133الجئًا مسجال و 49146الجئًا في
ان�ت�ظ��ار التسجيل .وت �ق��ول غ�لادك��وف��ا إن
ع��دد الالجئني ال�س��وري�ين م��رج��ح للمزيد
ّ
م��ن االرت �ف��اع ل�ي�ش��ك��ل ث�ل��ث ع��دد املقيمني
ف��ي ل�ب�ن��ان .وت ��رى غ�لادك��وف��ا أن «أول��وي��ة
امل �ف��وض �ي��ة ت �ت��رك��ز ع �ل��ى ت��أم�ي�ن ال�س�لام��ة
واألمن لالجئني الذين يتوزعون على 600
موقع في لبنان».

ه��ذا ال�ل�ج��وء ال�ك�ث�ي��ف إل��ى ل�ب�ن��ان يفرض
أع � �ب� � ً
�اء وم� �خ ��اط ��ر ج� � ّ�م� ��ة ،إال أن � ��ه ي� ��ؤدي
إل� � ��ى ظ� ��واه� ��ر ش� ��دي� ��دة ال �س �ل �ب �ي��ة ت�ط�ب��ع
امل�ج�ت�م��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي ال �ح��اض��ن ،وه� ��ذا ما
ي�م�ك��ن ت�ل� ّ�م�س��ه م��ن ارت �ف ��اع ع ��دد ضحايا
ال�ع�ن��ف األس� ��ري واالس �ت �غ�ل�ال ال�ج�ن�س��ي،
ل �ي ��س ف� ��ي م �ج �ت �م��ع ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ف �ح �س��ب،
ب��ل ف��ي املجتمع اللبناني ع�م��وم��ًا .تقول
غالدكوفا إن املفوضية عملت على زيادة
مراكز االس�ت�ش��ارات والتمثيل القانوني،
وم��راك��ز االستماع واملعالجات النفسية،

