في  62أيلول 6102
وزي ار المال والصحة يضحيان بحياة اللبنانيين ...كرامة شركات التبغ
طالعتنا وسائل االعالم أمس بفضيحة جديدة تثبت مدى خضوع مسؤولين لبنانيين لشركات التبغ العالمية .فنزوالً عند طلب هذه
الشركات ووسط صمت و ازرة الصحة ،أقدمت و ازرة المال على تأجيل االستحقاق االهم الذي نص عليه "قانون الحد من
التدخين" اال وهو وجوب تدوين تحذيرات صحية على عبوات منتجات التبغ .فمع اقتراب موعد سريان مرسوم "التحذيرات
الصحية الواجب تدوينها على عبوات منتجات التبغ" الرقم  ،1990أي  ٤تشرين األول المقبل ،أقدم وزير المال محمد الصفدي
على تأجيل هذا الموعد ستة أشهر إضافية حتى  ٩آذار  ،٤١٠٤بحجة ورود "خطأ مادي" في نص المرسوم المذكور يتعلق
بحجم التحذير الصحي الواجب تدوينه .كذلك وافق الصفدي بموجب كتابه الجوابي رقم  ٩٤٤٤تاريخ  ٨آذار  ،٤١٠٢على

طلب "إدارة حصر التبغ  -الريجي"  ،ممثلة شركات التبغ ،بتطبيق "مشروع مرسوم تصحيح الخطأ المادي في المرسوم ،"1990
وبالتالي تقليص مساحة التحذير الصحي من " %٤١من مساحة العلبة االجمالية" ،كما تنص المادة الثامنة من القانون ،071
إلى " %٤١من مساحة الوجهة المدون عليها" ،اي الوجهتين االساسيتين بحسب المرسوم .1990
للحد من التدخين في الجامعة األميركية في بيروت" و"الحملة المدنية لمراقبة
إن "جمعية حياة حرة بال تدخين" و"مجموعة البحث ّ
تطبيق القانون  "071تجد في قرار و ازرة المال مخالفة قانونية خطيرة واستهتا اًر بصحة المواطنين وتنازالً عن مصلحتهم العامة

كرامة لمصالح شركات التبغ الضيقة .ففي الشكل ،إرتكبت و ازرة المال مخالفة قانونية فادحة أوالً بتوقيفها العمل بمرسوم صادر

يقر بعد علماً أن
عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وموقع من ستة و ازرات ،وثانياً بموافقتها على تطبيق "مشروع مرسوم" لم ّ
نصه مخالف للقانون  . 071أما في المضمون ،فتكون و ازرة المال ،المؤتمنة على المال العام ،قد ضحت بـ ٥٤٥مليار ليرة من
أموال الشعب اللبناني ثمناً للفاتورة الصحية السنوية لألمراض الناتجة عن التدخين مقابل حفنة من واردات الريجي .كذلك تكون

و ازرة الصحة ،المسؤولة األولى عن صحة اللبنانيين والصامتة األكبر عن هذه المخالفة ،قد ضحت بصحة المواطنين وبحياة
عشرة لبنانيين يومياً من أجل "مساعدة الريجي في سحب مخزونها القديم من السوق اللبنانية "!
للحد من التدخين في الجامعة األميركية في بيروت" و"الحملة المدنية لمراقبة
إن "جمعية حياة حرة بال تدخين" و"مجموعة البحث ّ
تطبيق القانون  "071واذ تحتفظ بحقها بأي مراجعة قضائية في هذه القضية ،يهمها أن تشدد أنها لن تقبل بأي تمييع لهذا
االستحقاق االساسي في القانون  ،071والذي من شأنه إقامة حملة توعية دائمة من مضار التدخين على حساب شركات التبغ.
وتطالب بالتالي وزيري المال والصحة بتعويض الضرر الذي تسببا به ،بفرض التحذيرات المصورة بدالً من تلك النصية على

علب التبغ ،عمالً بالصالحية المولجة إليهما في المادة الثامنة من القانون  .071كذلك تذكر الو ازرات المعنية بضرورة تنشيط
عمليات ضبط مخالفات التدخين في كافة المناطق ،وتناشد القضاء االستمرار في إصدار االحكام الرادعة للمخالفين من أفراد

ومؤسسات  ،وبرفع العقوبات وصوالً الى سجن المخالفين المكررين المصرين على االستهتار بالقانون واذية صحة المواطنين.
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