الجمعة  22تموز  2016العدد 2941

مجتمع وإقتصاد
إضاءة

ُ
مصارعة الحارة« ...آخ يا بلدنا»
محمد نزال
ِمـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــوء حـ ـ ــظ ش ـ ـ ّـرط ـ ــة ات ـ ـحـ ــاد
بـلـ ّ
ـديــات الضاحية أن ــه كــان هناك
كــام ـيــرا .لــم يـعــد مـمـكـنــا ،فــي زمــن
الـ ـفـ ـض ــاء اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،أن ي ـم ـ ّـر
مقطع "فيديو" لعراك ،فيه أسلحة
حربية ،ومشاهد "أكشن" باأليدي
واألرج ـ ـ ـ ـ ــل ،ثـ ــم ال يـ ـك ــون حـ ــدثـ ــا...
م ـه ـمــا ك ــان ــت األس ـ ـبـ ــاب سـخـيـفــة.
لـ ــوال ال ـكــام ـيــرا ملـ ـ ّـر م ــا ح ـصــل في
ح ـ ــارة ح ــري ــك ،أول أم ـ ــس ،ككثير
ّ
يوميًا،
من العراكات التي تحصل
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا أعـ ـ ـن ـ ــف ،م ـ ــن غـ ـي ــر أن
ّ
"قضية".
تصبح
م ــا ال ــذي ح ـصــل؟ شــرطــة االت ـحــاد
تصل قرابة التاسعة صباحًا إلى
م ـق ـهــى "الـ ـقـ ـه ــوة" .املـ ـك ــان :منطقة
ح ــارة حــريــك ،فــي ال ـحـ ّـي امل ـعــروف
ب ــ"ب ــاح ــة ال ـ ـشـ ــورى" .امل ـق ـهــى لــديــه
يمض عليه أربع وعشرون
إنذار ،لم
ِ
ساعة بعد ،لناحية إزالــة كراسيه
عن الرصيف .تالسن ،هرج ومرج،
إطـ ــاق ن ــار ف ــي الـ ـه ــواء ،ات ـهــامــات
متبادلة ،تضارب باأليدي ،تكسير
ألثاث املقهى ،سحل ،ركل ،صراخ،
ال ُي َ
عرف َمن يضرب َمن ،مصارعة
ّ
جنون.
حرة تمامًا ...حفلة
ُ
ّ
َ
ُ
ال يمكن من رأى املشهد املصور أن
يتبادر إلــى ذهـنــه ،وهــو ال يعرف
الـ ـحـ ـك ــاي ــة ،أن ه ـ ــذه ع ـم ـل ـ ّـي ــة قـمــع
مخالفة من جانب ّ
بلدية .هذه جهة
ُ
حـكــومـ ّـيــة فــي نـهــايــة األم ــر .يمكن
املشهد أن يكون مفهومًا ،بطريقة
م ــا ،ل ــو ك ــان ل ــه عــاقــة بـعـصــابــات
ً
م ـ ـ ـخـ ـ ــدرات ،م ــافـ ـي ــات م ـ ـثـ ــا ،وق ــد
اختلفت فــي مــا بينها .مــا حكاية
هــذا املـقـهــى؟ عـمــره ًأكـثــر مــن سنة
ب ـق ـل ـيــل .بـ ــدأ ش ــراك ــة ب ــن شخص
اس ـم ــه ع ـلــي ف ـي ــاض وآخ ـ ــر اسـمــه
محمد علي نصر الله .األخير هو
نجل ّ
السيد حسن نصر الله .املهم،
كثرت األقــاويــل حــول هــذا املقهى،
وال ـب ـع ــض ،م ـمــن يـمـلـكــون مــواقــع
إلكترونية ،وال ُي ّ
ّ
حبون حزب الله،
ّ
راحــوا يتحدثون عن أشياء "غير
لـطـيـفــة" تـحـصــل ه ـن ــاكّ .
تسيست
الحكاية .في النهاية ،بــاع محمد
ع ـل ــي ح ـص ـت ــه ،وت ـ ـ ــرك امل ـص ـل ـحــة،
ل ـي ـحــل م ـكــانــه ش ــري ــك آخـ ــر اسـمــه

حسن ناصر .البعض أمــس سأل:
ّ
البلدية اآلن جريئة
هــل أصبحت
أك ـثــر فــي قـمــع مـخــالـفــات املـقـهــى؟
هو سؤال ،ولكن ،لألمانةُ ،ي ّ
سجل
أن ّ
بلديات الضاحية تقوم بحملة
واسـ ـع ــة ،ف ــي ك ــل األح ـ ـيـ ــاء ،ومـنــذ
م ـ ّـدة ال بــأس بـهــا ،إلزال ــة مــا ّ
تعده
ّ
تعديات ...على األرصفة تحديدًا.
ّ
كان رئيس شرطة اتحاد البلديات،
ع ـل ــي فـ ـ ـ ـ ّـران ،غ ــاض ـب ــا أم ـ ــس وه ــو
ّ
يـتـكــلــم .ي ـقــول" :عـنــدمــا نــأتــي لكي
نفرض القانون يحصل ما حصل،
وتكال التهم لنا ،ولكن ملصلحة من
أن تبقى الفوضى في الضاحية؟".
فــي أثـنــاء الحديث معه ،كــان ّ
يعد
البيان ال ــذي سـيـصــدره ،وقــد نقل
خ ــاصـ ـت ــه إلـ ـيـ ـن ــا سـ ـمـ ـع ـ ّـي ــا ،عـبــر
ً
الـهــاتــف ،وفـيــه" :اسـتـكـمــاال لخطة
قـمــع املـخــالـفــات والـتـعـ ّ
ـديــات على
األمالك العامة ،وبعد شكاوى من
مــواط ـنــن ،قـمـنــا ب ــإن ــذار أصـحــاب
امل ـخ ــال ـف ــات ض ـم ــن م ـه ـلــة زم ـنـ ّـيــة
إلزال ــة تعدياتهم ،إال أن بعضهم
لم يلتزم .عندما حضرنا أطلقوا
ال ـن ــار ،س ـبــاب وش ـتــائــم ،فـلــم يكن

ّ
ثم ّة كاميرا
سجلت ما حصل ،لكن
هذا يحصل كل يوم
ّ
منا إال أن ّ
طبقنا القانون .وإذا كان
هناك أخطاء حصلت من جانبنا
فنحن نحاسب الفاعلني بحسب
نظامنا الــداخـلــي ،كــذلــك نحاسب
الطرف اآلخر وفقًا للقانون وأمام
ال ـق ـض ــاء" .وع ـلــى س ـيــرة ال ـق ـضــاء،
تـ ـق ـ ّـدم أصـ ـح ــاب امل ـق ـه ــى ب ــدع ــوى
ق ـضــائـ ّـيــة ض ــد ات ـح ــاد ال ـب ـلـ ّ
ـديــات،
ّ
التعدي بالضرب وتكسير
بجرم
املـمـتـلـكــات وإطـ ــاق ال ـن ــار .شقيق
أحد صاحبي املقهى ،كاظم فياض،
الـ ـ ـ ــذي ك ـ ــان ح ـ ــاضـ ـ ـرًا ف ـ ــي س ــاح ــة

امل ـعــركــة ،يــؤكــد أن رج ــال الشرطة
البلدية ،الذين جــاؤوا بالعشرات،
وكــانــوا يحملون أسلحة رشاشة
ومسدسات ،هم من أطلقوا النار.
يقول أيضًا" :والــدي الشيخ ،وهو
ّ
معمم ،اعـتــدوا عليه أيـضــا ،ورغــم
أنـ ـ ــه ي ـح ـم ــل مـ ـس ــدس ــا إال أنـ ـ ــه لــم
يـطـلــق ال ـن ــار ،بــل أخـ ــذوا مسدسه
م ـنــه .م ــا ح ـصــل أن ب ـعــض زبــائــن
امل ـق ـه ــى ،م ــن ال ــذي ــن أغ ـض ـب ـهــم ما
يحصل ،هــم الــذيــن تـصــدوا الحقًا
لشرطة البلدية وحصلت بينهم
م ـ ـ ـطـ ـ ــاردات" .ب ــامل ـن ــاس ـب ــة ،عـنــدمــا
ات ـص ـل ـن ــا ب ــرئـ ـي ــس بـ ـل ــدي ــة حـ ــارة
ح ــري ــك ،زي ـ ــاد واكـ ـ ــد ،ل ـن ـســألــه عن
رأي ــه بـمــا حـصــل ،أج ــاب" :املـســألــة
ليست عـنــدنــا ،هــي عند االتـحــاد،
لـيــس لـنــا عــاقــة ،تـكـلـمــوا مـعـهــم".
بــدا كمن ال ُيــريــد أن ي ـ ّ
ـورط نفسه
ّ
في املسؤولية .هو رئيس بلدية،
ّ
بلديته ،ثم ال
واملشكلة في نطاق
عالقة له بــاألمــر .ال بــأس .تحصل
ّ
البلديات!
هذه في أحسن
بعيدًا عن كل هذا الهراء ،السؤال:
الـضــاحـيــة إل ــى أي ــن؟ نتكلم الـيــوم
ثمة كاميرا ّ
ألن ّ
سجلت ما حصل.
ل ـكــن ه ــذا يـحـصــل ك ــل يـ ــوم .أبـعــد
م ــن ال ـض ــاح ـي ــة ،م ــن ال ـش ـم ــال إلــى
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،ي ـح ـص ــل هـ ـ ــذا أيـ ـض ــا.
الفارق في النسبة فقط ،فإلى أين؟
هل ّ
ثمة من يناقش أن هذه البالد،
ّ
منذ مــدة بعيدة ،لــم تعد صالحة
للعيش الطبيعي؟ الطبيعي فقط.
لــن يـعــرف هــذا جـ ّـيـدًا إال َمــن عرف
عـيــش "أح ــزم ــة مــا دون ال ــدول ــة"...
وه ـ ــو يـ ـع ــرف ،ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه،
أن ــه يـمـكــن األشـ ـي ــاء أن ت ـك ــون في
مستوى أقل من السفالة .أصبحنا
أصبحت حكايتنا
نكرر أنفسنا.
ََ
في مستوى "ما فوق امللل".
باملناسبة ،فــي االتـصــال مــع قائد
ّ
بلديات الضاحية،
شرطة اتـحــاد
ّ
ن ـق ـل ـنــا ل ــه م ــا ُيـ ـق ــال ع ــن ت ـع ــديــات
أخـ ـ ــرى ،ع ـلــى أرصـ ـف ــة أخـ ـ ــرى ،في
أماكن أخرى ،مشهورة ومعروفة،
ل ــم ي ـق ـتــرب مـنـهــا أحـ ــد ،ف ـق ــال" :آخ
آخ" .الـقــائــد ي ـتـ ّـألــم .حـسـنــاّ ،
تحية
إل ـ ّـى ذك ــرى ال ـف ـنــان "ش ــوش ــو" يــوم
ّ
مسرحيته "آخ يا بلدنا" ...قبل
مثل
أكثر من أربعني عامًا.

اللبنانية تبلغ قيمتها  8153مليار
ليرة ( 5.4مليارات دوالر).

الدور الطارئ
إلــى جــانــب هــذا ال ــدور األســاســي الــذي
يقوم به مصرف لبنان ،كان هناك دور
غـيــر مـنـصــوص عـنــه فــيّ قــانــون النقد
والتسليف ،وهو دور املحفز االقتصادي
الذي يقع على عاتق الحكومة .التقرير
يـقـ ّـر بـهــذا األم ــر ويسمي هــذه العملية
«اآللـ ـي ــات غـيــر الـتـقـلـيــديــة» ،الف ـتــا إلــى
أنـهــا «اسـتـمـ ّـرت كـجــزء مــن السياسات
النقدية غير التقليدية ملصرف لبنان،
وأدت دورهــا التحفيزي على مستوى
ّ
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ـكـ ــلـ ــي» .املـ ـقـ ـص ــود ب ـهــذا
األم ـ ـ ــر ،ه ــو أن م ـص ــرف ل ـب ـنــان أص ــدر
تعميمًا يـتـيــح لـلـمـصــارف االس ـتــدانــة
منه بفائدة  %1وإع ــادة تسليفها في
األسـ ــواق وف ــق قـطــاعــات يـحـ ّـددهــا هو،
التقرير
بفائدة ال تتجاوز  .%5ال يذكر ّ
حجم املـبــالــغ اإلجـمــالـيــة الـتــي ضخها
مصرف لبنان ،لكن ما هو معروف أن
قيمتها تـصــل ال ــى  5م ـل ـيــارات دوالر،
حققت للمصارف أربــاحــا بقيمة 200
مليون دوالر %60 .من "التحفيز" ذهب
إلــى الـقــروض السكنية ،اي دعــم سوق
الـعـقــارات وقـطــاع الـبـنــاء ،وقـســم منها
ذه ــب لتمويل مـشــاريــع ك ـفــاءة الطاقة
والطاقة املـتـجـ ّـددة ...وإضــافــة إلــى ذلك
ك ــان ه ـن ــاك تـعـمـيــم يـتـعـلــق بــاقـتـصــاد
املعرفة ،الذي يتيح للمصارف املشاركة
في رأس مــال شركات ناشئة بضمانة
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان وت ـغ ـط ـي ـتــه لـلـتـمــويــل
ضــا ،وق ــد بـلــغ حـجــم الـتـمــويــل الــذي
اي ـ ّ
ضخه في  2015نحو  72مليون دوالر.

متابعة

المياومون رهائن االتفاق السياسي
فاتن الحاج
ملاذا يتحرك املياومون في مؤسسة
كـهــربــاء لبنان اآلن؟ هــل لتحركهم
ع ــاق ــة ب ــانـ ـتـ ـه ــاء م ـه ـل ــة ال ـت ـم ــدي ــد
ال ـت ـق ـنــي ل ـع ـق ــود ش ــرك ــات مـقــدمــي
ال ـخــدمــات ف ــي  31ت ـمــوز ال ـج ــاري؟
ّ
هل ُيفهم من التحرك أن التفاهمات
على امللفات بني حركة امل والتيار
الوطني الحر ليست على ما يرام؟
ه ـ ــذه األسـ ـئـ ـل ــة تـ ـت ــردد ف ــي أروق ـ ــة
امل ــؤس ـس ــة م ـن ــذ إعـ ـ ــان امل ـي ــاوم ــن
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـت ـص ـع ـيــد أول مــن
أم ــس م ــن أج ــل تـثـبـيــت الـنــاجـحــن
الـ ـف ــائـ ـض ــن ف ـ ــي م ـ ـب ـ ــاراة مـجـلــس
الـ ـخ ــدم ــة املـ ــدن ـ ـيـ ــة .هـ ـ ـ ــؤالء أكـ ـ ــدوا
أنهم مستمرون في التحرك حتى
النهاية ،وبأشكال مختلفة.
قال املعتصمون إن السبب الوحيد
ال ــذي دفـعـهــم لـلـنــزول إل ــى الـشــارع
ّ
مجددًا هو أنهم ملوا وعود الجميع
ب ـت ـث ـب ـي ـت ـهــم وم ـن ـح ـه ــم ّاالسـ ـتـ ـق ــرار
الوظيفي ،وخصوصًا أنه لم يطبق
حتى اآلن أكثر من  % 10من االتفاق
السياسي ال ــذي أنـهــى إضــرابــا دام
أرب ـع ــة أش ـهــر والـ ــذي أب ــرم بــرعــايــة

املـ ـسـ ـتـ ـش ــار الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـلــرئ ـيــس
نبيه بري علي حمدان واملستشار
الـسـيــاســي لـلــوزيــر ج ـبــران باسيل
وب ــوس ــاط ــة ال ــوزي ــر أك ـ ــرم شـهـيــب،
وبحضور عدد من رؤساء املصالح
ومـ ـمـ ـثـ ـل ــن ع ـ ــن ل ـج ـن ــة املـ ـي ــاوم ــن
وجباة اإلكراء .هنا يؤكد مياومون
ح ـض ــروا االج ـت ـمــاعــات أن االت ـفــاق
نــص عـلــى أخ ــذ كــل الـنــاجـحــن في
مـ ـ ـب ـ ــاراة م ـج ـل ــس الـ ـخ ــدم ــة .ي ـســأل
ه ــؤالء« :مل ــاذا اإلصـ ــرار عـلــى دعــوة
ال ـل ـج ـنــة ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـن ـب ـث ـقــة عــن
االت ـف ــاق لــاجـتـمــاع م ـجــددًا مــا دام
االتـ ـف ــاق واض ـح ــا ول ـي ــس مـطـلــوبــا
سـ ــوى تـنـفـيــذ ب ـ ـنـ ــوده؟» .أمـ ــا أب ــرز
الـبـنــود ،فهي استيعاب املياومني
الـ ـ ـن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــن ب ـ ــإح ـ ــالـ ـ ـه ـ ــم م ـ ـكـ ــان
املتقاعدين الذين بلغ عددهم نحو
 300مـتـقــاعــد فــي ال ـس ـنــوات األرب ــع
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وبـ ــاس ـ ـت ـ ـحـ ــداث م ــراك ــز
جديدة.
املـ ـف ــارق ــة م ــا ق ــال ــه «امل ـن ـت ـف ـضــون»
ل ـج ـه ــة أن ح ــرك ــة أمـ ـ ــل ت ـق ــف ضــد
ت ـح ــرك ـه ــم ،وقـ ـ ــد أشـ ـ ـ ـ ــاروا إلـ ـ ــى أن
م ـ ـسـ ــؤول املـ ـكـ ـت ــب الـ ـعـ ـم ــال ــي عـلــي
ً
حـ ـم ــدان أجـ ـ ــرى ات ـ ـصـ ــاال بــال ـقــوى

األم ـن ـيــة لـلـضـغــط ع ـلــى امل ـيــاومــن
لفتح الـبــوابــات باستخدام الـقــوة.
وقــالــوا إن ه ــذا املــوقــف تغير بعد
الظهر وأصبح أكثر مرونة.
ّ
إال أن حـمــدان نفى فــي اتـصــال مع
«األخبار» أن يكون املكتب العمالي
ت ــدخ ــل م ــن ق ــري ــب أو ب ـع ـيــد ب ـهــذا
ال ـت ـح ــرك «ن ـح ـن ــا م ــا خ ـص ـنــا بـكــل
ه ــامل ــوض ــوع ال س ـل ـبــا وال إي ـجــابــا
ع ــرفـ ـن ــا ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــراب م ـ ــن وس ــائ ــل
اإلعالم».
تشير مصادر إدارية في املؤسسة
إل ــى أن قـضـيــة امل ـيــاومــن سيبقى
ملفًا مفتوحًا للتجاذب السياسي،
ول ــن ينتهي مــع إن ـجــاز املـبــاريــات
الخامسة التي تبدأ في 13آب،
للفئة
ّ
وخصوصًا أنــه تجري االستعانة
بـ ـمـ ـي ــاوم ــن ج ـ ـ ــدد عـ ـل ــى دف ـ ـعـ ــات:
الدفعة األولى 68 :مياومًا والدفعة
الـثــانـيــة 40 :مـيــاومــا ،وهـنــاك نــزاع
على استقطاب دفـعــة ثالثة تضم
 40م ـي ــاوم ــا .سـيـبـقــى ه ـ ــؤالء ،كما
تـ ـق ــول امل ـ ـص ـ ــادر ،ص ـ ـنـ ــدوق بــريــد
وض ـح ـي ــة ت ـس ـت ـغــل فـ ــي حــاج ـت ـهــا
وج ــوعـ ـه ــا وب ـط ــال ـت ـه ــا وبــأب ـخــس
األثمان.
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حقوق المستهلك

الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء:
درب النضال طويل
راجانا حمية
في إحــدى عينات الطحني ـ املأخوذة من مطاحن
لبنان الحديثة ـ التي جــرى إخضاعها للتحاليل
امل ـخ ـب ـ ّ
ـري ــة ،ت ـب ـ ّـن وج ـ ــود  2050شــائ ـبــة (ب ـقــايــا
ّ
ّ
وم ـخــل ـفــات ح ـيــوانــيــة) ف ــي ك ــل  50غ ــرام ــا ،علمًا
ّ
بأن املعتمد عامليًا ال يسمح بوجود أكثر من 75
ّ
شائبة ضمن هذا الــوزن .هذا املعدل املسموح به
عــاملـيــا .أم ــا فــي لـبـنــان ،فــاألمــور مـعـكــوســة ،حيث
يمكنك أن تشتري الشوائب مع القليل من الطحني
وأن تمضغها ،فيما بعد ،على أنها خبز .وهذا ما
يحصل تمامًا ،فبالعودة إلــى ما ّبينته التحاليل
املخبرية ،وإن كــان ال بـ ّـد مــن الحديث عــن الــوزن
«فأكثر من نصف العينة هو خرا» ،يقول الدكتور
ّ
جمعية حماية املستهلك في
زهـيــر ب ــرو ،رئـيــس
لبنان.
ّ
هذا «الخرا» ،يأكله الكل بال استثناء ،لكن على ما
ّ
تتحسس
يبدو أن الــدولــة اللبنانية ،بطاقمها ،لــم
خطورة هذا األمر ،وخصوصًا مع «تشكيك بعض
ال ــوزراء فــي الحكومة فــي مــدى جـ ّـديــة املــوضــوع»،
على اعتبار ّأن ما يجري «مبالغ به بعض الشيء»،
على ما يقول برو.
مبالغ بــه؟ نعم ،إذا ما افترضنا ّأن هــؤالء يأتون
كوكب آخر» ،يقول أحد الذين شاركوا أمس
«من
ٍ
في الوقفة الرمزية التي دعت إليها جمعية حماية
املستهلك واملفكرة القانونية وجمعية فرح العطاء
وعدد آخر من الجمعيات أمام السرايا الحكومية،
للمطالبة بتأليف الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء.
وه ــذا التفصيل أس ــاس ــيّ ،
ألن ه ــذا «ال ـب ـعــض» ال
يـعــرف أن لبنان يحتل املــرتـبــة األول ــى بــن الــدول
الـعــربـيــة ،مــن حـيــث نـسـبــة اإلص ــاب ــة بــالـســرطــان،
فقد بلغت هذه النسبة « 9059حالة عام ،»2012
ّ
رسمية ...كما ّأن الحياة
بحسب دراسة إحصائية
املائية على حافة النهاية،
ب ـســب ال ـت ـل ـ ّـوث ال ـنــاتــج من
تـحــويــل م ـجــاري الـصــرف
ال ـص ـ ّـح ــي وال ـن ـف ــاي ــات إلــى
األن ـ ـ ـهـ ـ ــر ،ول ـ ـيـ ــس آخ ــره ــا
«مـ ــوت» بـحـيــرة الـقــرعــون،
حيث أعلن املجلس الوطني
لـ ـلـ ـبـ ـح ــوث ال ـع ـل ـم ـي ــة أن ـه ــا
«انـتـهــت ول ــم تـعــد صالحة
لري األراضي الزراعية وال
لصيد األسماك واستهالكها».
كل هذا تواجهه الدولة بال مباالتها وعدم القيام
بما يفترض أنه من الواجبات واألولويات ،ومنها
ً
مثال تأليف الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء ،التي
«تماطل بتشكيلها على الرغم من إقــرار قانون
سالمة الغذاء قبل عام من اآلن» ،يقول املحامي
م ـل ـحــم خ ـل ــف .وأم ـ ـ ــس ،خـ ــال ال ــوق ـف ــة ال ــرم ــزي ــة
أمــام السرايا الحكومية ،التي أتــت بالتزامن مع
جلسة مجلس ال ــوزراء ،اكتفى رئيس الحكومة
ـإرســال «ف ــؤاد فليفل ،املــديــر العام
تـمــام ســام بـ ّ
للمجلس ،ليتسلم منا املذكرة التي تدعو لتأليف
ال ـه ـي ـئــة ،مــرف ـقــة ب ـت ـقــريــر ع ــن ن ـتــائــج الـفـحــوص
امل ـخ ـبــريــة لـلـقـمــح وال ـط ـحــن ف ــي م ـطــاحــن لـبـنــان
الحديثة» ،يضيف ّبرو.
في املبدأ ،وصلت املذكرة .لكن ،هل سيكون هناك
هيئة لسالمة الـغــذاء أم ال؟ هــل سيجرؤون على
فعل هذا األمر؟ ماذا عن صالحياتها التي ّ
يقرها
ً
القانون؟ هل هم راضون أصال عن تشكيلها؟
الجواب عن كل هذه األسئلة ينتظر الحكومة ،ما
ّ
إذا كانت ستبتها في القريب العاجل أم ال ،علمًا
ّ
أن بعض الحاضرين كان يتحدث أمس عن «عدم
ّنية الحكومة تشكيل هــذه اللجنة» ،ومنهم بــرو،
ال ــذي أش ــار إلــى ّأن «األم ــر غير وارد ،رح يصير
هـنــاك صــراعــات ومـعــركــة سياسية حولها هني
بغنى عنها» .يختصر «ما في حماس لدى رئيس
الحكومة لتشكيلها» .يقول ّبرو "لقد تسربت لي
معلومات من داخــل مجلس ال ــوزراء أن موضوع
الهيئة ط ــرح ولـكــن لــم يــؤخــذ حــولــه ق ــرار ،ونحن
ننتظر» .من جهته ،يتحدث املحامي ملحم خلف
عن «مشكلة بآلية التعيني ،والسؤال عما إذا كان
من املفترض البدء باملراسيم التطبيقية لقانون
سالمة الغذاء أم نبدأ بتشكيل الهيئة؟» ،لكن ،كل
هذا «ال يعنينا ،فما يهم سالمة املواطنني ،وألجل
ذلك سنكمل اعتصاماتنا كل خميس أمام السرايا
كي ينتبهوا إلى أن صحتنا أولوية».

