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بيروت20-5-2020 :

مركز ترشيد السياسات في الجامعة األميركية في بيروت
يحث على تطبيق القانون  174للسيطرة على جائحتي التدخين والكورونا
مع اقتراب اليوم العالمي لإلمتناع عن التدخين ( 31أيار  ،) 2020أطلق مركز ترشيد السياسات في كلية
العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت ) ، (AUBمستند اإلستجابة السريعة لحث الحكومة اللبنانية
على مكافحة التبغ خصوصا ً في زمن الكورونا ،في مؤتمر أقيم يوم الثالثاء الواقع في  19أيّار  2020في
حرم الجامعة .ويشمل المستند إجراءات فورية للحكومة للحد من التدخين وسط ه ذه األزمة الصحية ،باإلضافة
الى خارطة طريق طويلة األمد ،لتطبيق القانون  174والغاء تضارب المصالح بين شركات التبغ وحلفائهم
على حساب الصحة العامة .تُشرك هذه اإلجراءات كل الوزارات المعنية ،من وزارة الصحة العامة ،وزارة
اإلقتصاد والتجارة ،وزارة العدل ،وزارة الداخ لية والبلديات ،وزارة السياحة ،وزارة النقل ووزارة اإلعالم،
لتشكيل قوى تنفيذية متعددة القطاعات واإلختصاصات ،إلعادة إعتبار للقوانين ،قيمتها وأهميتها بتأمين
المصلحة العامة .
اإلطار:
مع العمل تدريجيا ً على تخفيف إجراءات الحظر ونشر وزارة الداخلية مذكرة /48أ.م 2020 /المتعلقة بفتح
وإقفال المؤسسات ،ومن ضمنها المطاعم ،سيعود المواطنون تدريجيا ً الى االرتداد الى المطاعم والمقاهي
ّ
المحفزة باإلصابة بفيروس كورونا
ضمن شروط ،أهمها عدم تقديم "األرغيلة" للزبائن ،نظرا ً لعالقتها
المستجد (كوفيد .)19-
ولكن ماذا عن فترة ما بعد كورونا أو عند انتهاء التعبئة العامة؟ ومع هذا السؤال يُفتح ملف إبطال تطبيق
بعض بنود القانون  174الذي يهدف الى "الحد من التدخين وتنظيم صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ"
والذي تم تشريعه عام  ،2011ودخل حيّز التنفيذ عام  . 2012قانون قوبل بالعديد من الحمالت الشرسة من
بعض الجهات التي فضّلت مصلحتها الشخصية على المصلحة العامة ومنها ،منع التدخين في األماكن العامة
المغلقة .باإلضافة الى ذلك ،تعتبر هبة إدارة حصر التبغ والتنباك للحكومة اللبنانية بقيمة مليون دوالر

المتعثرين ماديا ً من الخارج ،انتهاكًا واض ًحا للمادة  5.3من اتفاقية
المخصصة ألجهزة التنفس وإعادة الطالّب
ّ
منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة التبغ ،التي وقّع عليها لبنان عام .2005
المؤتمر:
وكان قد شارك في هذا المؤتمر ك ّل من الدكتورة ريما نقاش ،المديرة المشاركة لمركز ترشيد السياسات،
النائب الدكتور عاصم عراجي ،طبيب الق لب واالوعية والشرايين ورئيس لجنة الصحة النيابية ،ورنا صالح،
أخصائية مناصرة السياسات الصحية في مركز ترشيد السياسات ،باإلضافة إلى الدكتور عماد بو عقل،
أخصائي الطب الرئوي وارتفاع ضغط الدم الرئوي في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت
والسيدة رانيا بارو د ،إعالمية ومناصرة لقانون .174
وا ضح بو عقل على العالقة بين التدخين وزيادة خطر اإلصابة بمضاعفات خطيرة بين مرضى فيروس
كورونا المستجد ّ من المدخنين ،وكذك زيادة خطر اإلصابة بالفيروس من خالل تكرار حركات اإلتصال بين
الوجه واليدين ،ومن خالل مشاركة مختلف أجزاء األرغيلة (حجرة المياه  ،والنربيش ،والقطعة البالستيكية
التي توضع في الفم (المبسم) ما يضرب في عرض الحائط مبدأ التباعد االجتماعي ،ويقلل من المناعة ،ويزيد
االستعداد لعدوى الجهاز التنفسي.
وأشارت نقاش اننا نشهد اليوم فرصة مثالية لدعم التنسيق بين الوزارات والقطاعات المعنية وتطبيق إجراءات
التعبئة العامة ،ومن هنا ،نطلب االستفادة من النجاحات التي تحققت طوال هذه المرحلة الستنتاج كيفية تطبيق
القانون  174بفعالية ،وبكل بنوده.
وشددت على ضرورة منع تدخل مص ّنعي التبغ وحلفائهم في عملية صنع القرار ورفض أي تمويل منهم
العتباره غير قانوني ،إلى جانب التحكم في المصالح المتضاربة التجارية وغيرها من المصالح المكتسبة في
خضم االستجابة كوفيد  19-وما بعدها ،وفقًا للمادة  5.3من اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية لمكافحة
التبغ.
وأكدت صالح أن القانون  174على الرغم من تطبيق العديد من بنوده ،يبقى تطبيق حظر التدخين في األماكن
العامة المغلقة ضعيف جداً ،نظرا ً لإلرادة السياسية المحدودة من قبل الحكومات المتتالية ،وانخفاض مستويات
التنسيق بين السلطات المسؤولة ،وتضارب المصالح الخاصة ،وتد ّخل مصنّي التبغ وحلفائهم في عملية
صناعة هكذا قرارات .كما وال ت زال منتجات التبغ في لبنان متوفرة بشكل كبير وبأسعار معقولة ،سهلة المنال
أينما ذهب شبابنا .وتساءلت الى متى ستغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة؟ والى متى ستبقى بعض
الجهات فوق القانون؟
ولفتت بارود الى أن "المجتمع المدني ساهم ألكثر من عقد في دعم أجندة مكافحة التبغ والتدخين،
ومستمرون" .وطالبت بالتزام الحكومة بمكافحة كوفيد  19-من خالل إعادة تطبيق القانون  174كجزء ال
يتجزأ من جهود مكافحة هذا الفيروس.

وأكد عراجي ان لجنة الصحة النيابية قد درست عدة قوانين من شأنها الحد من جائحة التدخين في لبنان ،وان
اليوم هو الوقت المثالي العادة النظر بكيفية تطبيق القانون  174للحد من مخاطر التدخين ،وشدد على التزام
اللجنة باتخاذ إجراءات لدعم هذا الملف .
في النهاية ،تم التأكيد أنه رغم ك ّل عواقب كوفيد  ،19-إال أن هذه الفترة تُعتبر الوقت األمثل لإلقالع عن
التدخين وإعادة تطبيق قانون  ، 174لما أظهرته قوانين ،تشريعات وسياسات الصحة العامة من أهمية على
الصعيد الوطني والعالمي.
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تأسست الجامعة األميركية في بيروت في العام  1866وتعتمد النظام التعليمي األميركي الليبرالي للتعليم العالي
كنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها .وهي جامعة بحثية تدريسية ،تضم هيئة تعليمية تتكون من
أكثر من  900عضو وجسما طالبيا يضم حوالي  9,100طالب وطالبة .تق ّدم الجامعة حاليا أكثر من 120
برنامج للحصول على البكالوريوس ،والماجيستر ،والدكتوراه ،والدكتوراه في الطب .كما توفّر تعليما طبيا
وتدريبا في مركزها الطبي الذي يضم مستشفى فيه  420سريرا.
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