
  النيابة العامة سابقة خطيرة برسم 174رفض تطبيق القانون 
  

ثانياً و )174/2011قانون الحد من التدخين (الرقم النواب عن التصويت على ثني أوالً ب فشلتبعد أن 
أصحاب المطاعم والمقاهي  جأت نقابةالنواب بتعديله، لبإقناع ثالثاً عبر اإلطر القضائية و بهبالطعن 

  ،174الصريح رفض تطبيق القانون  والمالهي إلى بدعة خطيرة عبر إعالن مسؤوليها
  

 من التدخينلذا يهم من التدخين في و"" "الحملة المدنية لمراقبة تطبيق قانون الحد مجموعة البحث للحد
  التأكيد على ما يلي:، الجامعة األميركية في بيروت"

  
، هو 174تطبيق القانون  والمالهي صراحة رفضها المطاعم والمقاهي إعالن نقابة أصحاب إن أوالً:

ع األبواب أمام أي كان مخالفة القوانين وتسمح بتخطي السلطات وضرب هيبة سابقة خطرة، تشر
  .المؤسسات

  
ممثل الشعب اللبناني،  يصدر عن المجلس النيابي،  ل إال بقانونق وال يلغى وال يعدإن القانون ال يعلَّ ثانياً:

الذي قال كلمته! فلقد أكدت معظم اإلحصاءات تأييد الشعب اللبناني، مصدر السلطات، بنسب تصل إلى 
. كذلك تخطى المجلس النيابي اإلنقسامات السياسية ليصدر باإلجماع قانوناً يحمي 174% للقانون 92الـ

بقولها  174لمؤلفة لهذا المجلس "النعم" للقانون صحة المواطنين وخزينة دولتهم. وجددت الكتل النيابية ا
 2012ألول تشرين ا 17األطباء في "ال" لتعديله، عبر ممثليها في المؤتمر الذي نظمته الحملة في نقابة 

اتحاد ورؤوساء الجامعات الكبرى ومنسق اتحاد جميع المدارس و نقابة رئيس 17والذي شارك فيه 
ممثل عن جمعيات المجتع المدني إضافة  100القطاع الخاص وأكثر من الخاصة في لبنان وممثلين عن 

  إلى الوزارات المعنية.
  

مع المؤسسات السياحية  التسامحو 174الحكومة غض الطرف عن تطبيق القانون  مطالبةإن  :ثالثاً
ذية ملزمة . فالسلطة التنفيتواطؤ على القوانين هوالمخالفة لحظر التدخين في األمكان العامة المغلقة، 

فصل مبدأ بدعة قانونية تمس جوهر  وهوما خال ذلك بتطبيق القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، 
  السلطات في األنظمة البرلمانية ومبدأ هرمية القوانين.

  



لغة الشارع، التي طالما إمتعض  انإن الحملة المدنية ومجموعة البحث في األميركية إذ تستهجن رابعاً:
ا مدعمه ان، تؤكدنفسه كونها من أكثر ما يؤذي القطاع السياحي أصحاب المؤسسات السياحية أنفسهممنها 

المخالفين معاقبة التزامها األطر القانونية لبتطبيق القانون ووالوزارات المعنية  المؤسسات الدستورية
الذين يأبون  والمجمعات التجارية والسياحية أصحاب المطاعم والمقاهي والمالهي انوتحيي .والمتواطئين

  إالّ اإللتزام بالقوانين.
  

 


