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تحقيق
دراسة عن الكلفة االقتصادية
أطلق فريق من الباحثني في الجامعة األميركية في بيروت ،أمسّ ،
وتأمل مجموعات الضغط أن تدفع التحذيرات املروعة التي وردت في الدراسة،
للتدخني في لبنانّ .
باتجاه إقرار قانون للحد من التدخني الذي أدخله «نواب األمة» في غيبوبة اللجان الفرعية

 55.44مليون دوالر صافي
خسائر التدخين في لبنان
بسام القنطار
ي �ب �ل ��غ األث� � � ��ر ال � �ص ��اف ��ي ل �ل �ت ��دخ�ي�ن على
االقتصاد اللبناني ،خسارة بقيمة 55.4
م �ل �ي��ون دوالر أم �ي��رك��ي ف ��ي ال �س �ن��ة .من
يقرأ هذه املعلومة وفي يده سيجارة أو
نرجيلة ،عليه أن يحبس أنفاسه ،ويفكر
مليًا قبل أن يطلق دخانه في الهواء.
ج��رى اح�ت�س��اب ه��ذه الكلفة ب�ع��د دراسة
ّ
م �ع� ّ�م �ق��ة أع ��ده ��ا أس � �ت ��اذا االق� �ت� �ص ��اد في
ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��ري�ك�ي��ة ف��ي ب �ي��روت ،جاد
ش �ع �ب��ان ون� �س ��ري ��ن س �ل �ط��ي ،والباحثة
ف ��ي ال �ع �ل ��وم ال �ص �ح �ي��ة ن ��ادي ��ا نعماني.
وت��دح��ض ه��ذه ال��دراس��ة م�ق��والت خاطئة
ومنتشرة عن التأثير اإليجابي للتدخني
ع �ل��ى االق �ت �ص��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي .واملواضيع
ال� �ت ��ي ت �ت �ن��اول �ه��ا ت �ش �م��ل ت��أث �ي��ر قانون
مكافحة التدخني على املزارعني ،والبيئة،
واألع� �م ��ال ،وال �س �ي��اح��ة ،وق �ط��اع اإلعالن،
باإلضافة إلى تأثير استهالك التبغ على
الفاتورة الصحية.
وب ��ال ��رغ ��م م� ��ن أن ه� �ن ��اك ال� �ع� �ش ��رات من
الدراسات عن األثر الصحي للتدخني ،إال
أن مقاربة املوضوع من منظور اقتصادي
من شأنها أن تعيد خلط األوراق ،وتضع
لوبي الشركات املستوردة للتبغ وشركات
اإلع�لان في موقف ح��رج ،بعدما نجحوا
منذ عام  ١٩٩٣في عرقلة إص��دار تشريع
يساهم في الحد من التدخني في لبنان.
وغالبًا ما ي��ؤدي إب��راز الخسائر املالية،
إلى ّ
تغير في اتجاهات الرأي العام ،فمن
امل �ع �ل��وم أن ال �ت �ق��اري��ر ال�ع�م�ل�ي��ة املتعلقة
بمخاطر تغير امل �ن��اخ ،ل��م ت�ح��رك صناع
ال� �ق ��رار ،ب �ق��در م��ا ف�ع�ل��ت دراس � ��ة الخبير
االقتصادي البريطاني نيكوالس شتيرن
ع � ��ام  ،٢٠٠٧ال � � ��ذي أس �ه �م ��ت مراجعته
العلمية القتصادات ّ
تغير املناخ ،في دفع

مماطلة «اإلدارة والعدل»
ّ
الفرعية
ي �م��ث��ل إرج � � ��اء اج �ت �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة
ً
ل�ل�ج�ن��ة اإلدارة وال �ع��دل ال ��ذي ك ��ان مقررًا،
أم��س ،ملناقشة م�ش��روع القانون للحد من
التدخني أح��د أوج��ه املماطلة ،من أج��ل عدم
إقرار قانون يساعد على تقدم السياسات
الوطنية ملكافحة التدخني ،من خالل حظره
في األماكن العامة ،وحظر اإلعالن والرعاية،
ووض ��ع ت�ح��ذي��رات ب ��ارزة م��ع ص ��ورة على
املنتجات .منذ مطلع ه��ذا ال�ع��ام ،اجتمعت
لجنة اإلدارة والعدل واللجنة الفرعية املنبثقة
ع�ن�ه��ا ح��وال��ى  6م� ��رات مل�ن��اق�ش��ة مشروع
ال�ق��ان��ون .وح�ت��ى اللحظة ل��م ينتج منها أي
تقدم ملحوظ .وتناقش هذه اللجنة مشروع
ق��ان��ون أع � ّ�د ع��ام  ٢٠٠٤ف��ي لجنة الصحة
النيابية ،وتصنف العديد من مواد املشروع
املقترح بأنها ضعيفة ،وخصوصًا أن فترة
السماح التي يتضمنها املشروع لشركات
اإلعالن انتهت عمليًا عام  ٢٠٠٨من دون أن

يعني ذلك أن عدم إقراره في املجلس النيابي
ّ
ي�م��ث��ل س�ن�دًا ق��ان��ون�ي��ًا وأخ�لاق �ي��ًا لشركات
اإلع�لان لتطالب بفترة سماح جديدة ،وقد
ه��ددت ف��ي آذار امل��اض��ي «ب�ص��رف وظيفي
على نطاق واس��ع» في حال إق��رار القانون.
علمًا أن��ه ،وبحسب الباحث ج��اد شعبان
(ال �ص��ورة) ،ف��إن ش��رك��ات التبغ تنفق 7.2
مليون دوالر على االعالنات أي ما نسبته
 % 9.6من اجمالي االنفاق االعالني البالغ
 156مليون دوالر.

العديد من ال��دول الصناعية إل��ى تغيير
سياساتها املتعلقة بمفاوضات املناخ
التي تدريها األمم املتحدة.
استندت دراسة الثالثي «شعبان ـــ سلطي
ـــ نعماني» التي ّ
مولها معهد عصام فارس
ل�ل�س�ي��اس��ات ال�ع��ام��ة وال �ش��ؤون الدولية،
إل��ى ح�ج��م ت��دف�ق��ات امل �ع��ام�لات ف��ي سوق

التبغ واألسواق األخرى ذات الصلة ،وقد
حددت أربع فئات من أصحاب املصلحة
األس ��اس �ي�ي�ن امل �ب��اش��ري��ن :املستهلكون،
وم� ��زارع� ��و ال �ت �ب��غ ،وإدارة ح �ص��ر التبغ
والتنباك ـــــ الريجي ،واملوزعون املحليون
امل��رخ��ص ل�ه��م .كما صنفت ال��دراس��ة فئة
وكاالت اإلعالن وتجار ّ
املفرق باعتبارهم

ارتباك رسمي تجاه مكتسبات األساتذة
ال�ح�ق��وق املكتسبة ل�لأس��ات��ذة واملعلمني
خ ��ط أح� �م ��ر ،ال «رج� �ع� �ي ��ة» ف ��ي القوانني
وسنتصدى ألي ال�ت�ف��اف عليها ،نرفض
إق� ��رار أي ق��ان��ون م��ن دون م�ن��اق�ش�ت��ه في
العمق .انطالقًا من هذه الثوابت ،ترفض
الروابط التعليمية إمرار أي قانون يمس
بالحقوق ،س��واء داخ��ل اللجان النيابية
أو عبر بنود املوازنة العامة ،تحت حجة
«الحرص على املال العام».
ه � �ك� ��ذا ،ح � ّ�ي ��ت ال � ��رواب � ��ط ال � �ن � ��واب الذين
ّ
تضامنوا م��ع املعلمني وأس�ه�م��وا ف��ي رد
اقتراح القانون الذي كان مطروحًا ،أمس،
على جدول أعمال جلسة التربية النيابية،
وامل� �ت� �ع� �ل ��ق ب � �ع� ��دم اس � �ت � �ف� ��ادة األساتذة
ال �ث ��ان ��وي�ي�ن وأف� � � ��راد ال �ه �ي �ئ��ة التعليمية
ف ��ي م�ل��اك ال �ت �ع �ل �ي��م ال��رس �م��ي االبتدائي
واملتوسط والثانوي ،املنقولني إلى مالك
اإلدارات ال �ع��ام��ة ،م��ن ال �ق��وان�ين الخاصة
والدرجات.
ّ
بالبدالت املالية ّ
أما ً املفارقة ،فهي أن اقتراح القانون وقع
ّ
أوال م��ن  7ن ��واب م��ن ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،ثم
ّ
وقع بصفة اقتراح قانون معجل مكرر من
 3ن��واب م��ن حركة أم��ل .واق�ت��راح القانون
يتضمن مادتني متناقضتني ،تنص املادة
األولى على اآلتي« :يتم تصنيف املعلمني
وامل��درس�ين واألس��ات��ذة ال�ث��ان��وي�ين ،الذين
ن �ق �ل��وا اع �ت �ب��ارًا م��ن  1996/1/ 1والذين

سينقلون إلى اإلدارات العامة ،في الفئات
املماثلة لفئاتهم في امل�لاك اإلداري العام
وف��ي الدرجة املماثلة لدرجتهم في الفئة
التي ينتمون إليها ،وفق القانون الخاص
ب�ت��وح�ي��د س�ل�اس��ل روات � ��ب أف � ��راد الهيئة
التعليمية ف��ي التعليم ال��رس�م��ي مل��ا قبل
الجامعي املعدل بقانون رفع الحد األدنى
للرواتب واألجور في اإلدارات العامة وفي
الجامعة اللبنانية والبلديات واملؤسسات
ال �ع��ام��ة غ �ي��ر ال �خ��اض �ع��ة ل �ق��ان��ون العمل
وإعطاء زيادة غالء املعيشة».
أم� ��ا امل � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ف �ت �ن��ص ع �ل��ى «عدم
اس � �ت � �ف� ��ادة ال� �ث ��ان ��وي�ي�ن وأف� � � � ��راد الهيئة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ف ��ي م�ل�اك ال�ت�ع�ل�ي��م الرسمي
االبتدائي واملتوسط والثانوي ،املنقولني
إلى مالكات اإلدارات العامة ،من القوانني
رقم  ،99/148ورقم  2000/244و2001/344
و.»2000/250
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،ف��وج�ئ��ت راب �ط��ة أساتذة
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ث��ان��وي ال��رس�م��ي ب �ع��دم إدراج
مطلبها باستعادة الدرجات السبع ّعلى
ج� ��دول أع �م��ال ال�ل�ج�ن��ة ال ��وزاري ��ة املكلفة
ب��دراس��ة ه��ذا املطلب وخ�ط��ة التربية ،في
اجتماعها أم��س .وت��ؤك��د أوس ��اط الوزير
أن امل �ط ّ�ل��ب ط ��رح ع��رض��ًا ف ��ي االجتماع،
وسيحل على طاولة مجلس الوزراء.
(األخبار)

على
فكرة
ّ
أقرت اللجنة الوزارية املكلفة
بدراسة خطة تطوير التعليم العام
ما قبل الجامعي االستراتيجية
التربوية التي رفعتها وزارة التربية،
ودعت إلى اإلسراع في تنفيذها
لتحقيق النهضة املطلوبة .وقد
عقدت اللجنة أمس اجتماعها األول
برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني الياس املر ،في
مكتبه في الوزارة .وعلمت «األخبار»
ّ
أن اللجنة أبدت مالحظات لجهة
تفريع كلية التربية لتستوعب
أعدادًا أكبر من املعلمني املتدربني،
ّ
كذلك ركز النقاش على تدريب
املعلمني في اللغات األجنبية
وإعطاء حوافز لألساتذة
في املناطق.

من أصحاب املصلحة الثانوية.
أج��رت ال��دراس��ة لكل ّمجموعة م��ن هؤالء
ال�ع�م�لاء ،تقديرًا لتدفق األم ��وال الداخلة
والخارجة من بيع أو شراء املنتجات ذات
الصلة بالتبغ .وأشارت التقديرات إلى أن
الربح الصافي من املعامالت في ما بني
أص �ح��اب املصلحة امل�ب��اش��رة يبلغ نحو

 271.3مليون دوالر سنويًا.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،ح ��ددت ال ��دراس ��ة فئات
ّ
يتكبدون
أص � �ح� ��اب امل �ص �ل �ح��ة ال� ��ذي� ��ن
التكاليف ويجنون األرب��اح من التدخني
وامل� �ن� �ف� �ص� �ل ��ة ع � ��ن ت� �ك ��ال� �ي ��ف املعامالت
املباشرة واألرب��اح املرتبطة ببيع وشراء
السلع ذات الصلة بالتبغ .وه��ذه الفئات

املونديال ينافس االنتخابات في زغرتا
زغرتا ــ فريد بو فرنسيس
بلغت الحماسة ذروتها في منطقة زغرتا،
فاملعركة هذه املرة ليست انتخابية فحسب،
إذ ان� �ض ��م امل ��ون ��دي ��ال أخ � �ي � �رًا إل � ��ى الئحة
التنافس .هكذا ،اختلطت صور املرشحني
للبلدية واملخترة مع صور الدول املشاركة
ف ��ي م� �ب ��اري ��ات ك � ��أس ال �ع ��ال ��م ل� �ك ��رة القدم
وأعالمها .أتت كأس العالم لتزيد الحماسة
واحد من أبناء
والحماوة في ٍآن واحدّ ،كل
ٍ
املنطقة يرفع ص��ورة مرشحه م��ن ّدون أن
ينسى ص��ورة فريقه الرياضي املفضل أو
علم الدولة التي يشجع فريقها .اختلطت
البلدية ب��امل��ون��دي��ال على ش��رف��ات املنازل.
حتى إن أعالم املونديال كانت أكثر حضورًا
من صور املرشحني في بعض الشوارع ،إذ
ال ي�ك��اد يخلو م�ح��ل م��ن األع�ل��ام ،وال تمر
س�ي��ارة م��ن دون علم م��رف��وع عليها .كذلك
األم��ر على ج��دران البنايات .حتى البيوت
باتت تشهد «معارك» ّ
حبية و«تزريكًا» بني
الجيران املتخاصمني رياضيًا .أم��ام أحد
املباني في منطقة السويدات ،حاول شربل
البيسري إقناع ج��اره رام��ي صليبا بنزع
علم منتخب أملانيا من على واجهة البناية
يقطنانها ووض��ع ع�ل��م صغير على
ال�ت��ي
ّ
ٍ
شرفة منزله ،ألن «البناية مش إلنا وحدنا،
ّ
بيشجع فريقه على مدخل بيته».
وكل واحد

ّ
على م��ا يبدو ف��إن ه��ذه الظاهرة مستمرة
بوتيرة تصاعدية ،فيومًا بعد ي��وم ينبت
ّ
علم في إحدى الزوايا .وقد تصدرت جميع
ل� ��وازمّ ال �ح��دث ال��ري��اض��ي م�ع�ظ��م واجهات
امل �ح��ال ال�ت�ج��اري��ة :أك ��واب وق� ّ�ب�ع��ات وأعالم
ب��أح �ج��ام ك �ب �ي��رة وص �غ �ي��رة ج ��اه ��زة «غب
الطلب» وص��ور وبوسترات .وعلى مفارق
ال �ط��رق ،انتشر ال�ب��اع��ة ال �ج� ّ�وال��ون حاملني
أع�ل�ام ال ��دول امل�ش��ارك��ة ف��ي امل��ون��دي��ال .كان
ال�لاف��ت ف�ي�ه��ا أن �ه��ا ل��م تقتصر ع�ل��ى أعالم
ال� ��دول ال�غ��رب�ي��ة ،ف�ق�ً�د ك ��ان ل �ل��دول العربية
حضور ،ولو خجوال بني هذه الزحمة.
وي�ق��ول أح��د ال�ب��اع��ة ،إن��ه يضعها «تعبيرًا
ع��ن ال�ت�ض��ام��ن وال�ت�ع��اط��ف م��ع ه��ذه الدول
ّ
الزغرتاويون،
(ال أك �ث ��ر وال أق � � ��ل)» .أم� ��ا
فينتظرون ب �ف��ارغ ال�ص�ب��ر ح��زي��ران املقبل
ل �ت �ش �ج �ي��ع ف ��رق� �ه ��م ً ،ب� �ع ��د أن ي� �م ��ر قطوع
االنتخابات .ومواكبة لهذا الحدث ،وضعت
ب �ع��ض امل �ط��اع��م وامل �ق ��اه ��ي واملنتجعات،
شاشات تلفزيونية لعرض مباريات كرة
القدم .رياضة وسياسة في ٍآن واحد .لكن،
ث �م��ة أرج �ح �ي��ة ل �ل��ري��اض��ة ع �ل��ى م��ا عداها،
بح ّ
فهنا ّ
يعبر املواطن ُ
رية مطلقة ويجاهر
ع�ل�ن��ًا ب��ال �ف��ري��ق ال� ��ذي ي ��ؤي ��ده ،ع �ل��ى عكس
�ث معظم
م��ا يحصل ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ،ح�ي� لاّ
الناس ال يقولون رأيهم الصريح إ خلف
«الستارة».

