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احلّد من  مًعا يف هذه اجلامعة من أجلأمام هذه اجلائزة وهذا التقدير لواجب قمنا به 
 بواجب الشكر. القيام التدخني ومفاعيله الّضارة، ال بّد يف البداية

شكًرا أّواًل إىل منّظمة الصّحة العاملّية ال فقط ألّّنا تقّدر ما يقوم به البعض من أجل 
 ضدّ  بل من أجل محلتها املستمرّة ،الصّحة الفرديّة ومن أجل نظام الصّحة اجلماعيّ 

 نوات، التدخني منذ سنوات وس
الضرر  محلة قصاص واعتقاالت بل محلة توعية وتدريب وتثقيف وتربية للحّد من ال

الذي يصيب أكثر من مليار ومئة وعشرين مليون يتعاطون التدخني يف العامل وحتويل ما 
سوف يرحبه االقتصاد حنو جماالت أخرى يستفيد منها اإلنسان لسعادته وسعادة 

 اآلخرين.
منطقة الشرق األوسط، وعلى رأسهم لبنان و العاملّية يف ظّمة الصّحة شكًرا إىل مسؤويل من

الدكتورة إميان الشنقيطي اليت شّرفتنا اليوم حبضورها وذلك اللتفافتهم الكرمية صوب ما 
 حّققته اجلامعة يف جمال حماربة التدخني يف خمتلف مؤّسساهتا وأحرامها،
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اجلامعة وخارجها الذين قاموا ويقومون وشكر أوّجهه إىل سّيدات ورجال اإلعالم يف 
ابلدور املساعد القوي لتؤيت هذه احلملة مثارثها على املدى الطويل فنّتكل عليكم وعلى 

 أقالمكم لكي توصلوا صوت الوعي غلى األجيال كافّة.
كلري زبليط   ةجمموعة قيادة احلملة وعلى رأسها العميدة الفخريّى ،وشكر وتقدير لكم أنتم

إذ لوالكم ولوالكّن ملا كّنا استطعنا الوصول  ،زينة عون والفريق أبكمله فرًدا فرًدا والدكتورة
يف محلتنا هذه من أجل صّحة الناس، ألنّنا يف هذه  والرابح إىل هذا الوضع املتقّدم

الناس وأن ننصحهم أحياًًن ملا هو من أجل سعادهتم  حنبّ أن يف  تكمنرسالتنا ،اجلامعة 
وذًجا لتطبيق القوانني اليت جتعل الناس سواسية واليت خترجهم من وأمنهم وأن نكون من

وعلى  ،هم يف حماسبة السياسة والسياسينيالتعّصب والطائفّية وتوعيتهم على مسؤولّيت
القيمة الفضلى اليت جننيها من احرتام القوانني العاّمة اليت جتعل مّنا مواطنني أحراًرا ال 

 !اتبعني ومذلولني
ة الفكرة الذين اقتنعتم بصوابيّ  ،شباب اجلامعة وطالّبـها ،لكم أنتم الشباب أسديهوالشكر 

ملناسبة مرور املئة  عندما مسعتكم تتحّدثون ،وأحقّيتها فكنتم رأس احلربة يف املعركة وإنّ 
يف نفسي إّن  بطالقة وإميان وعلم عن املوضوع وكيفّية معاجلته، قلت   يوم على احلملة

م كا وتنتعش هبم، وتتنّفس التنّفس الصحيح عرب مواقفهم وأقواهلم فلاجلامعة تفخر بشباهب
 ألف شكر وتقدير.

 أيّها األحّباء، 
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إّن ذهبت إىل موقع منّظمة الصّحة العاملّية لعّلي أجد بعض اإلحصاءات حول نسبة 
، ولقد تقّززت عيناي بعدما قرأت يف الئحة التدخني واملدّخنني على مستوى بلدان العامل

نة فوق عمر اخلمسة عشر عاًما من جانب خ  للسجائر املد السنويّ  لعدد الوسطيّ ا
بعد  بلد   135على  الشهر الواحد فوجدت أّن لبنان حيتّل املرتبة الثالثة عامليًّا

روسيا مبعّدل ثالثة اآلف وثالث وعشرين سيجارة للشخص الواحد. وبالّ  املونتينيغرو
والضمري  وال حنّرك الضمري، الضمري الفرديّ  174/2012فكيف ال نفّعل القانون 

، للحّد من هذه اآلفة وتنزيل هذا العدد اهلائل كما فعلت عّدة بلدان يف العامل الوطنّ 
 58وخصوًصا املتقّدمة منها وعلى رأسها الوالايت املّتحدة اليت تراجعت إىل املرتبة الـ 

ن الوالايت إىل النصف، مع العلم عاملًيا وبلدان أخرى ونزل عدد املدّخنني يف الكثري م
 جتماعيّ اإل قتصاديّ أّّنا املصدر األّول للسجائر يف العامل. وال شّك أّن الوضع اإل

ممّا يؤثّر على سيكولوجّية الناس  ،مبا فيه من سلبّيات مجّة ،أيًضا يف لبنان والسياسيّ 
دئوا من السّيئة ويهّ يدفعهم إىل اهلجرة وإىل تعاطي املمنوع والسيجارة لينسوا حالتهم 

: "شو هل البلد الزفت وشو  ونقوليالناس نسمع هبم. فكم من مرّة يف األسبوع ااضطر 
هل العيشة التعبانة؟" الواقع إّّنم عندما يدّخنون السيجارة بكثرة إمّنا ينقلون زفت احلياة، 

 بنانّ موت اللّ بفعله وأثره على احلياة، فيزفت النيكوتني اخلطري  فيصبح كّل منهم إىل رئتيه
مرّتني، من قساوة احلياة ومن زفت السيجارة. فالكثري من البلدان هتتّم بسعادة أبنائها 
وراحتهم حىت أّن بعضها اعتمدت وزارة السعادة، فهاّل تتحّرك الوزارات املسؤولة عن 

ن ابلسعي إىل السعادة ال من السيجارة القاتلة بل م تطبيق القانون، ممّا يسمح لّلبنانّ 
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جتماعّية واإلنسانّية اليت تبن واإل والفنّية والفكريّة ينابيع أخرى كتلك الوسائل الروحّية
 اجملتمع على قاعدة اثبتة. 

مساحة بال دخان  ،جلامعة اليسوعّية بوجه التحديداو  ،وأمنييت أاّل تكون فقط اجلامعة
وتبغ وتدخني بل أن تنتقل العدوى وهي عدوى ممتازة للصّحة إىل مساحات أخرى من 

منه إىل  جزًءالنا حوّ  ،كشعب  ،لألسف ناإاّل أنّ  .هذا الوطن اجلميل بطبيعته وشعبه
 وال أعلم إن انتبهتم إىل ما أصدره رئيس التفتيش املركزيّ  ،مساحة بشعة. لفت نظري

طّيه كتعميم على خمتلف الوزارات واإلدارات واملؤّسسات العاّمة القاضي جورج ع
والبلداّيت واملدارس الرمسّية وذلك منذ يومني، إذ طالب مبنع املوظّفني من التدخني 

وذلك احرتاًما للقوانني  174عماًل بقانون منع التدخني الرقم  ممقرّاهتخل اد
ملواطنة حتاول الوصول إىل املوّظف وسط وقد أرفق تعميمه بصورة الدولة  وهليبة الصادرة

سحابة كثيفة من الدخان وهي هتوِّل بيديها إبنّه كفى استهتارًا بصّحة الناس وكفى 
 مضايقتهم ابلتدخني والدخان.

 أيّها األحّباء مجيًعا، 
كنت مدّخًنا يف يوم  مضى وكنت حمّرًرا صحافيًّا يف جريدة ظهريّة وكّنا يف غرفة التحرير 

مدّخنني، فخرجت مع صديق  غري مدّخن للغذاء، وأخذت سيجارة للتدخني، عة امج
أن أقول لك أمًرا صعب القول إالّ أّن سوف أقوله، فهذه  منذ زمن وددت  فقال يل : "

السيجارة ال تضّر فقط ابلصّحة وبصّحتك بل إّّنا آخذة يف الضرر بصداقتنا، فعلينا 
ت عن تدخني السيجارة وهذه الصداقة ابقية مًعا االختيار." فمن أجل العالقة توقّف

  اليوم.حىّت 
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  ،أيّها األصدقاء
علينا إجياد بعض احللول  ،لكي نصل إىل النتيجة املرجتاة ،عركة بدأت ولن تتوّقف وإنّناامل

منذ  ،لبعض األوضاع اخلاّصة ملساعدة الناس على احرتام القرار والقانون. وكذلك علينا
تكثيف احلملة لتوعية الطالب وغري الطالب وكذلك اجلدد من  ،السنة األكادميّية اآلتية

ومنهم من يفكّر أبنّه أييت إىل  ،الطالب الذين سيلتحقون بنا وهم ليسوا بعدد قليل
ألّن التدخني يف مفهوم البعض هو نوع من ممارسة احلريّة ودفع املمنوع اجلامعة ليدّخن 

حبسب بعض اإلحصاءات من الشباب والوافدين  ،الواقع أّن أربعني ابملئةإىل الوراء. و 
ا تعاطي ،إىل اجلامعة ون التدخني منذ سنتهم األوىل فعلينا أن حنّد من هذه النزعة حدًّ

واضًحا عرب التوعية! وكذلك إّن الطريق إىل املخّدرات واملمنوعات هي أيًضا يف غالب 
هي السيجارة حيث مل يعد  ،ا بـها يف هذه اجلامعةحبسب الدراسات اليت قمن ،األحيان

 يهدر صّحته ومستقبله.أنّه ينفع نيكوتينها فيذهب الواحد إىل خمّدر أقوى وأفعل والواقع 
سوف نستمّر يف هذه املعركة القائمة قبل كّل شيء على االقناع  ،مًعا وابلسواعد املشبوكة

ولن يكون القصاص إالّ  القصاصإىل وتطبيق القانون وعلى حمّبة اجلميع قبل الوصول 
 رادًعا.

 ان جلميع أبنائه، بلد الصّحة والعافية والسعادة.نشكًرا لكم مجيًعا، بتطبيق القوانني نبن لب
 عشتم، عاشت منّظمة الصّحة العاملّية، عاشت اجلامعة، وعاش لبنان. 

 


