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دعت الجامعة األميرآية في بيروت إلى مؤتمر صحفي يقيمه فريق من بّحاثتها عند التاسعة والنصف من 

 .  دخين في لبنان في مبنى آولدج هول إلظهار الكلفة الحقيقية للت1 أيار في قاعة المحاضرات ب 4صباح 
وقد تم احتساب هذه الكلفة بعد دراسة معّمقة قام بها أستاذا االقتصاد جاد شعبان ونسرين سلطي، والباحثة في 

وتدحض هذه الدراسة عدة مقوالت خاطئة ومنتشرة حول التأثير االيجابي . العلوم الصحية ناديا نعماني
تتناولها تشمل تأثير قانون مكافحة التدخين على والمواضيع التي . للتدخين على االقتصاد اللبناني

المزارعين، والبيئة، واألعمال، والسياحة، وقطاع اإلعالن، باإلضافة إلى تأثير استهالك التبغ على الفاتورة 
 في الندوة األستاذان ريما نقاش وجاد شعبان ومدير معهد عصام نومن الذين سيتكّلمو. الصحية الوطنية

 .   امة والشؤون الدولية في الجامعة رامي خوريفارس للسياسات الع
وفي  العام . الجدير بالذآر أن الجامعة األميرآية في بيروت بدأت منذ عقود بقرع ناقوس الخطر من التدخين

من بينها الطب   تشّكلت فيها مجموعة أبحاث التدخين التي تضم خبراء يحملون اختصاصات مختلفة1999
ومنذ تشّكلت هذه . دارة الصحية والكيمياء والهندسةيوي والسياسات الصحية واإلحصاء الحوالوبائيات واإل

جراء أبحاث حول وبائيات تدخين النارجيلة، ودراسات مكوِّنات دخان التبغ المجموعة، نالت منحًا عالمية إل
السامة، ودراسةالتأثير الطويل األمد للتدخين، ودراسة انتشاره بين النساء في المنطقة، ومقارنة نظرة األوالد 

ياسات التدخين واألهل إلى التدخين، ومعرفة المعالم الحيوية الستعماله، ووصف البيئة السياسية المحيطة بس
ولقد سمحت الخبرات المتراآمة لمجموعة أبحاث التدخين بسد فراغ آبير في المعلومات الوبائية . في لبنان

حول التدخين وُعّين أحد أعضاء المجموعة وهو الدآتور غازي الزعتري، رئيس دائرة الباتولوجيا والطب 
 تنظيم المنتجات التبغية في منظمة الصحة المخبري في آلية الطب في الجامعة، رئيسًا لمجموعة دراسة

  وآانت الجامعة أعلنت قبل شهرين من ذلك أن حرمها الجامعي قد أصبح منطقة .2008الدولية في  تموز 
 على الطالب واألساتذة حرة من التدخين بعد بادرة أطلقتها وأّيدتها لجنة الصحة الجامعية، وبات ممنوعًا

تستمّر في التناقص، وبهذا  ال في أماآن قليلة ومحّددة على الحرم الجامعيوالموّظفين والزوار التدخين إ
ميرآية في بيروت من بين أولى الجامعات التي تمنع التدخين على حرمها في العالم القرار تكون الجامعة األ
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