قانون

قانون منع التدخني في لبنان :هل غيّبه دخان السجائر؟
في األماكن العامة امل ُغلقة وقد أ ُمهل أصحاب املطاعم واملقاهي آنذاك
سنة التخاذ التدابير املناسبة  ،مثل إعداد مساحات خارجية مخصصة
للمدخنني؛ الثانية منعا للترويج ملنتجات التبغ ،وبالتالي ،منع تنظيم
الدعايات املباشرة وغير املباشرة؛ والثالثة اإللتزام بوضع حتذيرات خطيّة
ومصوّرة على علب السجائر.

مصير القانون

احملامية امييه حلو

احملامي ناجي الهاني
املستشار القانوني لنقابة
املستشفيات في لبنان

لكن بعد نحو ثماني سنوات على دخوله قيد التطبيق ،أين أصبح هذا
القانون؟ هل طُ بّق كما يجب أم ذهبت جهود الناشطني واجلمعيات
األهلية سدى؟
قبل الغوص في هذه املسألة ال بد من إلقاء نظرة على بعض الدول التي
أقرّت قوانني حتدّ من التدخني في األماكن العامة ومدى التزام املواطنني
بها.

التّدخني املباشر وغير املباشر هو أحد أخطر الظواهر املنتشرة في
العالم التي تؤثر سلبا ً على صحة اإلنسان واجملتمع ،وهو من أهم املصادر في عام  ،٢٠٠٤كانت إيرلندا أول بلد يقر قانونا ً دوليا ً شامالً من أجل
حظر التدخني ،وفي آب  ،٢٠١٨أق ّر  ٥٨بلدا ً إقليما ً تشريعات شاملة بهذا
التي ُتدث تلوّثا ً في الهواء وأضرارا ً في البيئة.
يسعى اجلميع للتخلّص من هذه اآلفة الكبرى ،األمر الذي حدا مبعظم الشأن ،ويعود الفضل في هذا األمر إلى ارتفاع نسب الوفيات املبكرة ،إال
الدول إلى تشريع قوانني حتافظ على السالمة البدنية من ناحية ،أ ّن محدودية اإلمتثال لقوانني حظر التدخني ال تزال حتى اليوم تشكّ ل
حتديا ً كبيرا ً.
وتضمن بيئة نظيفة مستدامة من ناحية أخرى.
صدر قانون منع التدخني رقم  ١٧٣في األماكن العامة في لبنان في
آب  ،٢٠١١ودخل حيّز التنفيذ في أيلول  ،٢٠١٢بعد مفاوضات دامت
سبع سنواتٍ عقبت توقيع لبنان على اتفاقية منظمة الصحة اإلطارية
العاملية بشأن مكافحة التبغ والتصديق عليها سنة .٢٠٠٥

في فرنسا ،منذ األول من شباط عام  ،٢٠٠٧دخل قانون منع التدخني
في األماكن العامة واملؤسسات قيد التنفيذ وأ ُعطيت احلانات واملطاعم
آنذاك مهلة لتسوية أوضاعها .ومنذ ذلك احلني ،بدأت اجلهود املستمرة
حتصد تقدّ ما ً حتى أحرزت السلطات الفرنسية جناحا ً تاريخيا ً في
محاصرة آفة التدخني املباشر وغير املباشر ،حيث شهدت فرنسا تراجعا ً
ملحوظا ً جتلّى بإقالع مليون مدخّ ن كل سنة بحسب دراسة مسحيّة
حديثة.

حظر
هذا القانون الذي ضمّ سبعة فصول وإحدى وعشرين مادةّ ،
إشعال التبغ في األماكن العامة املغلقة التي شملت اإلدارات
الرسمية واملكاتب واملراكز التابعة لها ،املؤسسات العامة والشركات،
املستشفيات واملستوصفات والصيدليات ،دور السينما واملسارح ،كافة ويعزو اخلبراء ذلك إلى اإلجراءات احلكومية املتواصلة في مكافحة هذه
وسائل النقل اجلماعية العامة واخلاصة ،املدارس واجلامعات ،املطاعم اآلفة وكان آخرها اإلجراء الذي اتخذته في مطلع عام ٢٠٢٠والذي قضى
برفع سعر علب السجائر ومنها مارلبورو  -العالمة التجارية األكثر
واملالهي واملطارات ،مراكز التسوّق التجارية ،املصاعد وغيرها...
مبيعا ً في فرنسا  -إلى عشرة يورو إلى جانب حمالت الوقاية التي
متحورت فصوله حول ثالث نقاط رئيسية :األولى ،حظر التدخني اتبعتها للقضاء عليها.
وقد ّ
صدر قانون رقم  ١٧٣منع التدخني في األماكن العامة في لبنان في
آب  ،٢٠١١ودخل حيّذ التنفيذ في أيلول .٢٠١٢
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في السويد ،لم تقتصر إجراءات احلكومة على حماية صحة املدخّ نني
وسعت من نطاق تدابيرها فطالت فئة غير املدخنني وهم
فقط ،إمنا ّ
ما أسمتهم بضحايا التدخني السلبي ،فمنعت التدخني حتى في
أماكن وقوف الناس وفي الشوارع اخملصصة للمشاة في الهواء الطلق،

القانون ال يراعي العادات واملازة اللبنانية كما جلسات املثقفني!
وأماكن لعب األطفال وفي محطات القطارات والباصات ،ثم تبعتها
أملانيا وسارت على النهج نفسه من دون أن تكترث كثيرا لالعتراضات
واملواقف املناهضة.
أما في اململكة البريطانية ،فتم تطبيق احلظر في والية اسكتلندا عام
 ،٢٠٠٦وخالل ستة أشهر بات القرار يطبّق في جميع أنحاء اململكة
بكل جدية.
وبعد سنة ،جاء سن القوانني املناهضة للتدخني في الواليات املتحدة
األميركية وشملت كل املطاعم وأماكن الترفيه ،وأجريت دراسة
كشفت أ ّن معدالت تلوث الهواء تراجعت مبعدل السدس.

في لبنان
لكن في لبنان ،ورغم اإلحصاءات التي تشير إلى أ ّن أربعة آالف ميوتون
سنويا ً بسبب األمراض املرتبطة بالتدخني بحسب أرقام وزارة الصحة،
فمنذ دخوله قيد التنفيذ في أيلول  ،٢٠١٢طُ بّق القانون مدة ثالثة أشهر
فقط خالل الفترة القصيرة املمتدة بني أيلول وكانون األول من العام
 ،٢٠١٣ليدخل بعدها في «سباتٍ عميق» ،مع العلم أ ّن هذه األرقام ال تزال
ترتفع تدريجيا ً لتضع لبنان على قائمة الدول األكثر استهالكا ً للتبغ.
وفي ظل غياب شبه تام للمبادرات اجلدية إلعادة تفعيل وإحياء هذا
القانون من جديد ،عادت السيجارة والسيجار والنرجيلة وتوابعها تعم
املقاهي واملطاعم واألماكن العامة .واخلطورة األبرز في عدم التطبيق
تكمن في زيادة نسبة الشباب املدخنني ،باعتبار أ ّن النرجيلة أصبحت
مقبولة اجتماعيا ً ،األمر الذي سيؤدي إلى مشكالت صحية كبيرة مع
الوقت ،كون مخاطرها تضاهي مخاطر السيجارة ملا حتتويه أيضا ً من
مواد مسرطنة.
يعزو معنيون بهذا امللف إخفاق تطبيق هذا القانون ألسباب عديدة:
أوال ً:
ضغط أصحاب املؤسسات السياحية (من مطاعم وفنادق وغيرها)
على وزارة االقتصاد العتبارهم أ ّن معظم املطاعم تعتمد على التدخني
والنرجيلة ملدخولها وتطبيق القانون سيسبب لها خسائر جمّ ة،
وعلى وزارة السياحة العتقادهم أن هذا القانون ال يراعي العادات واملازة
اللبنانية كما جلسات املثقفني التي تستغرق وقتا ً طويالً والتي تفقد
رونقها إذا خلتْ من دخان سجائرها ،كما على وزارة الداخلية التي لم
س ّطرت
يلتزم أصحاب هذه املقاهي واملطاعم بدفع قيمة احملاضر التي ُ
من قبلها بحقهم.
ثانيا ً:
إسقاط الشركات املصنّعة للتبغ للتحذيرات املصوّرة على علب التبغ
وإبقاؤها فقط على التحذيرات اخلطية التي خلت من الدالئل ،خصوصا ً
أ ّن تطبيق هذا القانون يشكل هدما ً ملصالح الشركات التبغية املوزعة

واملنتشرة على األراضي اللبنانية وللمزارعني في املناطق الريفية
الذين يعتاشون من زراعة التبغ ،وهم حوالي  ١٠٠ألف مزارع تقريبا ً،
كذلك بالنسبة إلى املوظفني في شركة الريجي ،حيث يقارب عددهم
ال١١٠٠موظف .واجلدير ذكره ،هو أ ّن اجلامعة األميركية في بيروت قد
أجنزت دراسة أظهرت أ ّن معظم الشباب يرى أ ّن الصورة تؤثر فيه أكثر
من التحذير اللغوي ،كما تترك انطباعا ً لدى األوالد واألميني .كذلك
اختبارات عديدة قد أ ُجريت في أوروبا على أشخاص مدخنني أثبتت
فعالية التحذيرات التصويرية من حيث إثارة مشاعر النفور من التدخني
عندما يُنظر إليها.
ثالثا ً:
غياب إعالنات حتذيرية مباشرة ذات منط جديد وظهور لقطات أو صور
حتث على التدخني بطريقة غير مباشرة كظهور
في وسائل اإلعالم ّ
أشخاص مدخنني في املسلسالت أو األفالم ،كما غياب حمالت التوعية
ضد التدخني وفوائد اإلقالع عنه ،وعدم إدخال هذه التحذيرات في املناهج
التربوية في املدارس بهدف الولوج إلى تنشئة صحية صحيحة .وفي
هذا اإلطار،جتدر اإلشارة إلى أ ّن شركات التبغ كانت قد تذرعت في بعض
الدول التي سنّت قوانني ملنع التدخني مببدأ حرية التعبير بهدف التصدي
حلظر الدعاية واالعالنات ،معتبرة أنه ليس من شأن حماية الصحة
العامة أن تعلو على حرية التعبير؛ وهذا ما تصدّ ت له محكمة التمييز
التعبيرتدها حماية الصحة العامة.
ُ
الفرنسية مؤكدة أ ّن حرية
رابعا ً:
عدم وضع سياسة وطنية تستلزم زيادة الضرائب على التبغ حتى اآلن
علما ً أ ّن سعر علبة السجائر منخفض بالنسبة لبل ٍد صدّق على اإلتفاقية
يحظر التدخني .فالتدابير التسعيرية
ّ
اإلطارية العاملية وشرّع قانونا ً
نصت عليها اإلتفاقية اإلطارية ،إذ وضعتها
والضريبية هي من االهم التي ّ
على رأس التدابير املتصلة باحلد من الطلب على التبغ.
خامسا ً:
طبيعة املواطن اللبناني العاتب دوما ً على تقاعس الدولة اللبنانية في
حل املشكالت اليومية وصاحب سياسة «شو وقفت عليي؟»
أخيرا ً ،بالرغم من تعدّ د فصول القانون ومواده ،إال أ ّن التوعية تبقى
ضئيلة مقارن ًة مع استهالكٍ وفير ،وإ ّن مجرّد إدراج عبارة «إ ّن التدخني
أمراض خطيرة ومميتة» لم تعد تُربك املواطن اللبناني الذي
ٍ
يؤدي إلى
أصبح معتادا ً على شتى أنواع األمراض؛ وكالعادة مييل اللبنانيون إلى
اإلستهتار مبا تقرّره الدولة وحتويل اجلد إلى مزاح ،فتراه ينتقي علبة
السجائر املدوّن عليها عبارة «التدخني يقتل» ويتجنب العلبة املدوّن
عليها عبارة «التدخني يسبب العجز اجلنسي».
في اخلالصة ،ال بد بالتالي من خلق إجراءات وقائية جديدة حتول دون بقاء
القانون رقم  ١٧٣حبرا ً على ورق ومتنع من أن يغيّبه دخان السجائر.
تؤكد محكمة التمييز الفرنسية أ ّن حرية التعبير ُتدها حماية
الصحة العامة.
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