اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،يف احتفال
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ

الصحة معايل السيّد مجيل جبق ،يف "أوتيل ديو
اليوم العاملي بال تدخني ،حتت رعاية وزير
ّ

صباحا يف حديقة
دو فرانس" ،يف ّ 31أّير (مايو)  ،2019عند الساعة العاشرة والنصف ً

"أوتيل ديو دو فرانس".

اجلامعي
نرحب أمجل الرتحيب مبعاليكم يف هذه الدار املعطاء ،مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس"
ّ
ّ
العاملي ملناهضة التدخني وآفاته .نرى يف
ونشكر حضوركم معنا وبيننا يف هذا الصباح ،هذا اليوم
ّ
املؤسسات الرتبويّة واالستشفائيّة واالجتماعيّة اليت اختارت
أتييدا
وقفتكم اليوم ً
ً
لكل ّ
وتشجيعا ّ
سياسة تطبيق القوانني املرعيّة اإلجراء يف هذا اجملال ومنها القانون  2011/174القاضي
املؤسسات اجلامعيّة والرتبويّة واالستشفائيّة وملحقاهتا.
مبكافحة التدخني يف األماكن ّ
العامة و ّ
واملمنوعات يف هذا اجملال واضحة أش ّد الوضوح ومنها السيجارة والسيجار والغليون والقنب
املدخنات.
والنارجيلة والسيجارة اإللكرتونيّة وغري ذلك من ّ

لن أطيل احلديث عن آفات التدخني على أكثر من صعيد ،حيث أ ّن التدخني هو املسبّب
صحة املدخنّني
الصحة والسالمةّ ،
األول للوفيّات يف لبنان ويف العامل حبيث يصبح الدفاع عن ّ
ّ
أمرا واجبًا وقر ًارا على مستوى لبنان كلّه عندما
وغري ّ
املدخنني الواقعني حتت سيطرة اهلواء ّ
امللوثً ،
الكرة لتطبيقه ابلفعل ال ابألقوال فقط.
صدر القانون وطُبّق لستة أشهر وال ب ّد أن تُعاد ّ
ابألمس كنّا يف القصر اجلمهوري مع طالّبنا يف اجلامعة ولقد طلب منّا فخامة الرئيس عند لقائه
الضروري للح ّد من آفات التدخني اليت هي يف الكثري من األوقات املدخل لتعاطي
بنا أن نعمل
ّ
كل األعمار.
ممنوعات أش ّد دهاءً ً
وخطرا على سالمة األجيال من ّ

تويف أيب للسبب
صحة قويّة بسبب التدخني ،وقبله ّ
ابألمس مات أخي يف الرهبنة وهو ال يزال يف ّ
ألّنا وجدت نفسها مل ّدة أربعني سنة يف
عينه .ومنذ فرتة توفّيت إحدى العامالت يف اجلامعة ّ
ملوث ابلتدخني فتوقّفت رئتاها عن التن ّفس .والالئحة تطول وتطول ،فال ب ّد أن نعي املخاطر
جو ّ
ّ
الصحة من خسائر مجّة ،تزيد
يتعرض لـها اإلقتصاد
الوطن وقطاع ّ
واآلاثر السيّئة واآلفات اليت ّ
ّ
من حجم هذه األزمة اإلقتصاديّة واإلجتماعيّة اليت نعيشها واليت تنوء حتت وطأهتا آالف العائالت
اللّبنانيّة وغريها.

اجلامعي ّقررا يف تشرين الثاين (نوفمرب) املاضي تطبيق سياسة "اجلامعة
فجامعتنا ومستشفاان
ّ
واملستشفى من دون تدخني" بعد أن متّت حماولة أوىل يف السنة  2012ومل تنجح كما كنّا نريد.
درسا و ّاّتذت الوسائل الناجعة إلجناحها وحتصينها إل ح ّد
أ ّما هذه احلملة اليوم بعد أن أُشبعت ً
نظرا إىل
ّاّتاذ اإلجراءات الرادعةّ ،
فإّنا ح ّققت جناحها يف غالبيّة أحرام اجلامعة واملستشفى ً
التنفيذي
جتاوب الطالّب واألساتذة وأفراد اهليئات اإلداريّة واللوجستيّة والزائرين إحرت ًاما هلذا القرار
ّ
للقانون اللّبناينّ .فنحن أردان أن يصبح بيننا بيئة صحيّة آمنة من انحية تعاطي التبغ ومشت ّقاته،
وقارة.
كما هو األمر يف أكثر من بالد ّ
العاملي من السنة املاضية أب ّن املستشفى واجلامعة سوف
هكذا ول ّـما كنت قد أعلنت يف اليوم
ّ
مكاان من دون تدخني ،فهذا الوعد قد حت ّقق ابلرغم من أنّه ال ب ّد من
تسريان إىل أن تكوان ً
متابعة القرار لتأكيده وحتصينه .فلقد دخل القرار حيّز التنفيذ منذ بداية هذه السنة ،2019
الصحة العامليّة يف الشرق األوسط ّقررت يف ّ 22أّير (مايو) الفائت أن متنح
حبيث أ ّن منظّمة ّ
العاملي من دون تدخني لسنة  2019للجامعة اليسوعيّة ومستشفاها اجلامعي للدور
جائزة اليوم
ّ
نوجهه ابمسكم إىل املسؤولني يف
الذي تقوم به حملاربة هذه اآلفة وملحقاهتا .فالشكر العميق ّ
الصحة للفتتهم الكرمية حيال هذه احلملة اليت تقوم بـها اجلامعة ،متمنّني لـها دوام النجاح
منظّمة ّ
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يف محالهتا ونشاطاهتا واملسؤولني فيها وعلى رأسهم السيّدة الدكتورة إميان الشنقيطي ممثّلة املنظّمة
يف الشرق األوسط.
أوجه امتنناين ّأوالً إىل مجيع الذين واللّوايت عملوا ويعملون إلجناح محلة
إىل هذا الشكر ال ب ّد أن ّ
"جامعة بال تدخني" لكي تؤيت مثارها على اجلميع ،فأذكر الدكتورة زينة عون والعميدة كلري زبليط
اإلداري الذي عمل على إجناح احلملة وما زال يتابعها ،كما أمثّن إقامة
وفريق العمل القانوينّ و ّ
وشاكرا الذين واللّوايت
يستمر
هذا االحتفال اليوم برعاية معاليكم ليذ ّكران أب ّن النضال ال ب ّد أن
ّ
ً
وصحة اللّبنانيني ،نعلن عن
وصحة اجلميع
قاموا وقمن به ،فمن أجل اجلامعة واملستشفى
ّ
ّ
استعدادان إلكمال املشوار وحتقيق النجاح.
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