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متفرقات
من الضريبة على القيمة املضافة ،تدعم
وزارة امل��ال م��زارع��ي التبغ املحليني ،عن
طريق شراء محصولهم بسعر مدعوم .نّ
أما لناحية آثار التبغ غير املباشرة ،فتبي
ال ��دراس ��ة أن ال�ك�ل�ف��ة ال�ص�ح�ي��ة والبيئية
تشمل التكاليف املرتبطة بالعالج الطبي
من أم��راض ذات صلة بالتدخني لكل من
امل��دخ �ن�ي�ن وامل ��دخ �ن�ي�ن غ �ي��ر املباشرين،
والتي تتكبدها وزارة الصحة.
كذلك تشمل التكاليف تضاؤل اإلنتاجية
من قبل املدخنني واملدخنني السابقني في
العمل وال�ت��ي يتكبدها أص�ح��اب العمل،
وت �ك �ل �ف��ة ال �ب �ي �ئ��ة م ��ن ح �ي��ث زي� � ��ادة خطر
وازدي � ��اد ال�ن�ف��اي��ات في
ح��رائ��ق ال �غ��اب��ات نّ
ال�ش��وارع التي يتعي جمعها ،والتكلفة
اإلجمالية لالقتصاد الناشئة عن اإلنتاج
الضائع بسبب الوفاة املبكرة للمدخنني.
ّ
وتشمل األرب��اح غير املباشرة املدخرات
ع�ل��ى ال �ف��ات��ورة ال�ط�ب�ي��ة ل�ل��رع��اي��ة الطبية

الدراسة ستضع لوبي
الشركات المستوردة للتبغ
وشركات اإلعالن في
موقف حرج

تشمل وزارت��ي املال والصحة ،وأصحاب
العمل ،واملدخنني غير املباشرين ،والبيئة
واالق� �ت� �ص ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي ع �م��وم��ًا .وجرى
ت �ق��دي��ر اإلي � � � ��رادات وال �ن �ف �ق��ات املرتبطة
بالتبغ لكل من هذه الفئات .وفيما يدخل
الخزينة اللبنانية من بيع التبغ عائدات
الضريبة والعائدات الجمركية واإليرادات

للشيخوخة إث��ر ًالوفيات املبكرة بسبب
ال � �ت� ��دخ �ي�ن ،ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ت ��وف� �ي ��ر املعاش
التقاعدي بالنسبة إل��ى املدخنني الذين
يموتون قبل بلوغ سن التقاعد.
الدراسة
بسبب قلة البيانات ،لم تستطع ّ
ت�ح��دي��د ال�ت�ك��ال�ي��ف ال�ص�ح�ي��ة للمدخنني
غ �ي��ر امل �ب��اش��ري��ن ،وال �ت �ك��ال �ي��ف الصحية
للتدخني .فمن أص��ل  27م��رض��ًا يسببها
ال �ت��دخ�ين ،رك ��زت ال ��دراس ��ة ع�ل��ى أمراض
القلب والشرايني وسرطان الرئة واملثانة
وأم ��راض ال�ج�ه��از التنفسي ،باعتبارها
األم ��راض األك �ث��ر ان�ت�ش��ارًا وف�ت�ك��ًا .وتبلغ
ال � �خ � �س ��ارة ال �ص ��اف �ي ��ة ح �س ��ب تقديرات
ال �ب��اح �ث�ين امل �ش��ارك�ي�ن ف��ي ال ��دراس ��ة 326
م �ل �ي��ون دوالر .وه� ��ي م�ف�ص�ل��ة ب�ي�ن 146
م �ل �ي��ون دوالر ك�ل�ف��ة م �ع��ال �ج��ة األمراض
و 13مليونًا الكلفة البيئية م��وزع��ة بني
الكلفة الناتجة من حرائق الغابات وكلفة
الكنس وال� نّج�م��ع للنفايات ف��ي الشوارع
وال� �ت ��ي ت �ب�ّي� ح �س��ب ال� ��دراس� ��ة أن %46

مكونة من أعقاب السجائر .و 102مليون
من جراء خفض اإلنتاجية بسبب الغياب
عن العمل و 64مليونًا كخفض إنتاجية
بسبب الوفاة.
وتعليقًا على هذا املوضوع ،لفت د .جورج
سعادة مدير البرنامج اللبناني الوطني
مل �ك��اف �ح��ة ال � �ت ��دخ �ي�ن ،إل � ��ى أن تقديرات
ال��دراس��ة لناحية الكلفة متحفظة جدًا،
وأن ال ��دراس ��ات ال �ت��ي أج��راه��ا البرنامج
ب� ّ�ي �ن��ت أن ال �ك �ل �ف��ة ت �ت �ج��اوز  450مليون
دوالر .لكن د .شعبان دافع عن الرقم الذي
ق��دم��ه ،الف�ت��ًا إل��ى أن الكلفة تعتمد الحد
األدنى نظرًا إلى ندرة البيانات املرتبطة
ب�م�ص��در أس��اس��ي ب �ش��أن ال�ت�ك��ال�ي��ف ذات
ال �ص �ل ��ة ب ��ال� �ت ��دخ�ي�ن ،ون � �ظ � �رًا إل � ��ى طرق
ّ
االح� �ت� �س ��اب ال � �ح ��ذرة مل � �ع ��دالت اإلصابة
والفواتير الطبية املرتبطة بها .وأوضح
أن ال��دراس��ة لم تشمل على سبيل املثال،
ك �ل �ف��ة رع ��اي ��ة األط � �ف ��ال امل �ع��وق�ي�ن بسبب
أمهاتهم املدخنات .كما تبني الدراسة أن
كلفة إنفاق األسر الفقيرة على التدخني،
ه��ي أق ��ل ب�ق�ل�ي��ل م��ن ك�ل�ف��ة إن �ف��اق �ه��م على
ال�ت �ع �ل �ي��م .وف ��ي خ�ل�اص��ة ال �ت �ق��دي��رات عن
ت�ك��ال�ي��ف ال �ت��دخ�ين ،وإذا حسمنا الكلفة
الصحية البالغة  326مليون دوالر من
أرب � � ��اح امل� �ع ��ام�ل�ات امل �ت �ع �ل �ق��ة بالتدخني
والبالغة  271مليون دوالر أميركي في
السنة ،ف��إن األث��ر الصافي للتدخني على
االقتصاد اللبناني ال��ذي ّ
بينته الدراسة
ه ��و خ� �س ��ارة ت �ب �ل��غ  55.4م �ل �ي��ون دوالر
أميركي في السنة.
د .ريما نقاش من فريق أبحاث مكافحة
ال�ت��دخ�ين ف��ي الجامعة األم�ي��رك�ي��ة ،أكدت
أن الذين يعملون من أجل إق��رار القانون
ّ
ال � � ��ذي ي� �ح ��د م� ��ن ال � �ت ��دخ �ي�ن ،يواجهون
م��ن ق�ب��ل ال�ف�ئ��ات امل �ت �ض��ررة ب��ال�ع��دي��د من
الذرائع املضادة ،وفي املقابل قام الفريق
بدحضها اس�ت�ن��ادًا إل��ى نتائج األبحاث
وال�ق��رائ��ن العلمية .وبحسب ن�ق��اش ،فإن
ه��ذه ال��دراس��ة ستسهم في دح��ض املزيد
م��ن ال�ش��ائ�ع��ات ال �ت��ي ت �ق��ول إن ال �ح��د من
التدخني يؤثر على االقتصاد اللبناني.
ول �ق��د ع �م��د ال �ف��ري��ق ف ��ي اآلون � ��ة األخيرة
إل��ى تكثيف ج�ه��وده ف��ي نشر املعلومات
وترجمة نتائج البحوث بغرض ترشيد
ال �س �ي��اس��ات .وي �ت �ع��اون ف��ري��ق الجامعة
األميركية مع البرنامج اللبناني الوطني
مل�ك��اف�ح��ة ال �ت��دخ�ين ال �ت��اب��ع ال� ��ذي تشرف
ع�ل�ي��ه وزارة ال �ص �ح��ة ،وم ��ع ال �ع��دي��د من
الجمعيات األهلية ،مثل مبادرة التحرر
من التدخني ،ورابطة الناشطني املستقلني
ان��دي آك��ت ،وتحالف املنظمات اللبنانية
غير الحكومية ملكافحة التدخني والتي
ي�ت��م تنسيقها م��ن ق�ب��ل جمعية الشبان
املسيحية.

في زوق مكايل :البلدية تسقي الورود وال تسقينا
ريتا بولس شهوان
«امل � ��ي م ��ش م �ق �ط��وع��ة» ف ��ي زوق مكايل،
شبكات امل�ي��اه تحت األرض قديمة
ولكن ّ
ّ
تتسرب منها املياه ،فال تصل
لدرجة أن��ه
إل ��ى ب�ع��ض األح �ي ��اء ال�ش�ع�ب�ي��ة ك�ح��ي مار
مخايلّ .سكان ه��ذا الحي ،يعيشون أزمة
مياه تكلفهم شهريًا أكثر من مئة دوالر.
ّ
اللبنانيني
ه� �ن ��ا ،ي ��دف ��ع امل � ��واط � ��ن ،ك �ك��ل

ف��ات��ورت�ين« :ف��ات��ورة امل��ي» ملصلحة املياه،
تبليغنا بموعد
التي يحلو لها هذه األيام
ّ
دفع الفواتير ،وفاتورة لشركة توزع املياه
«الخاصة» على املنازل ،في منطقة تعد من
األج�م��ل ف��ي ك�س��روان .فهل ه��ذا م��ن العدل
ب� �ش ��يء؟ ع �ن��د م��دخ��ل م� ��ار م �خ��اي��ل ،وهو
ش��ارع ف��رع��ي ف��ي ال ��زوقّ ،
يخيل إل�ي��ك أنك
في أحد الشوارع السكنية الرقيقة الحال،
فالحفر وخط التوتر العالي الذي يمر بني
ّ
املتعرج ،كلها توحي بذلك،
األبنية ّ والزفت
ّ
علمًا أن واجهة ال��زوق املزينة باألشجار
وال �ت �م��اث �ي��ل ع �ل��ى ال � �ط ��رازي ��ن الفينيقي
ّ
وال��روم��ان��ي ،وامل�م�ت��دة م��ن الكسليك حتى
السوق العتيق ،ح��ازت جائزة عاملية .إذًا
كما يغيب اإلن �م��اء امل �ت��وازن ب�ين املناطق
اللبنانية ،فهنا أيضًا ال��وض��ع مشابه .ال
إن�م��اء ي ��وازن ب�ين ش��ارع وآخ ��ر ،ال�ش� ّ�ح في

يعيش السكان
تكلفهم
أزمة مياه ّ
شهريًا أكثر من
مئة دوالر

املياه من مصائب هذا القوم .إيلي عازار،
أح��د س�ك��ان ش ��ارع م��ار م�خ��اي��ل ،ل��م يدفع
ف��ات��ورة املياه منذ أكثر من ث�لاث سنوات
ّ
«ألن � � ��و امل � ��ي م� ��ش ع� ��م ت� �ج ��ي ،ل �ش ��و بدي
ادف ��ع؟» .حتى إن��ه ع��رض س��اخ�رًا على من
ك��ان يهتم بجباية أم��وال مصلحة املياه،
ّ
بعدما ه��دده األخير بالسجن إن لم يدفع
ف��ات� ً�ورت��ه ،ب��أن يسجن وال��دت��ه ( 80عامًا)
ب��دال منه «الن��و ع�ي��ار امل��ي باسمها ،على
�ط ،القلب
ش��رط أن يتكفل ب��أدوي��ة ال�ض�غ� ّ
ص�ب��ي» .ي��رى إي�ل��ي أن ً«عدم
ال�س�ك��ري ،ال�ع� ّ
ّ
تسديد املستحقات املادية ُيعد شكال من

ّ
أش �ك��ال االع� �ت ��راض» ،إذ إن م�ع�ظ��م سكان
ّ
ال �ح��ي ق ��دم ��وا اع �ت��راض��ات �ه��م أم� ��ام بلدية
«تهتم بشكل الضيعة الخارجي :بتسقي
ال � ��وردات وم��ا بتسقي أه��ل ال�ض�ي�ع��ة ،وال
بتطالب ال��دول��ة تسقينا» على ح��د قوله.
ّ
وم� ��ع أن امل �س��ؤول �ي��ة ت �ق��ع ع �ل��ى مصلحة
في
امل�ي��اه ،التي فقدت رئيس دائ��رة املياه ّ
ك� �س ��روان ،ب �ع��د إق��ال �ت��ه م��ن م�ن�ص�ب��ه ،فإن
ال �ن��اس ي �ل��وم��ون ال �ب �ل��دي��ة ل �ع��دم حسمها
ه ��ذا األم ��ر م��ع امل�ص�ل�ح��ة ،ل �ك��ون امل �ي��اه ما
زال��ت مقطوعة ف��ي ه��ذا ال�ش��ارع منذ أكثر
م��ن ث�ل�اث س �ن��وات «ح �ت��ى ب �ع��دم��ا وعدت
ّ
شركة املياه بحل املشكلة إثر افتتاح سد
شبروح» على حد قول شادي شاهني ،أحد
السكان ،وهو مهندس زراعي .وفي اتصال
مع أحد أعضاء بلدية الزوق وفيق طراد،
أح ��د امل�ت��اب�ع�ين ل�ل�م�ل��ف م��ع ش��رك��ة املياه،
ق��ال «م�ش�ك�ل��ة امل � ّ�ي ف��ي ه��ذا ال �ح��ي ،ليست
النقص في املياه» ،بل «أن الشبكات التي
تربط سد شبروح ومياه جعيتا بمنازل
السكان ،قديمة ومهترئة .كانت البلدية قد
طلبت من مصلحة املياه تأهيل الشبكات،
قبل االنتهاء من ورش��ة تزفيت الطرقات،
إال أن األخ�ي��رة ّ
«أج�ل��ت األم��ر إل��ى سنوات
قادمة» كما قال .وما زالت ،بعد مرور عدة
سنوات على ذلك ،املياه مقطوعة».

ساعات تفصل املحتجزين في العراق عن عائالتهم
حنا
طرابلس ــ إيلي ّ
أعادت السلطات العراقية جوازات السفر الخاصة بـ 57سائقًا
لبنانيًا ،بعد شهر على احتجازهم في قاعدة عسكرية في العراق،
وتوقيف شاحناتهم ّ
املحملة بإسمنت شركة «السبع» .ومن
ممكن،
املفترض أن يعود السائقون إلى عائالتهم في أقرب وقت ّ
بعدما أفرغت ليل أول من أمس شاحناتهم من حمولتها ،وسلمت
للتجار العراقيني .وقد اقتيد ُاملحتجزون إلى منطقة الرمادي منذ
الليلة ذاتها دون إبالغهم
بضعة أيام للتحقيق معهم ،وأعيدوا في ّ
سبب توقيفهم ُالحقيقي .حتى يوم أمس ،تنفس املوقوفون
الصعداء بعدما طلب منهم إفراغ ّشاحناتهم من الحمولة لكي
ّ
ّ
العراقيون ،وتسلموا جوازاتهم .وأشار املحتجز
يتسلمها التجار
ّ
السابق بالل سلمى في اتصال مع «األخبار» ،إلى أن أحد الضباط
ّ
العراقيني في القاعدة العسكرية اعتذر من الشباب وقال لهم قبيل
مغادرتهم «واضح أنكم أبرياء ،ال دخل لكم باملوضوع ،وأنا حتى
ال أعرف ملاذا أوقفتم» .ورغم ذلك ،يبدو أن تلك الحمولة ستكون
األخيرة ملصلحة شركة «السبع» بعد إعالن ّ
التجار العراقيني
ّ
توقفهم عن طلب بضاعتها.

ّ
دمج املعوقني في مدارس نموذجية
ّ
خصصت وزارة الشؤون االجتماعية،
لقاء ّ
أمسً ،
موسعًا للبحث في البرنامج
ّ
الوطني للدمج املدرسي للمعوقني ،في
ثماني مدارس نموذجية اختيرت ّمن
كل املحافظات اللبنانية .كذلك تخلل
اللقاء عرض للمراحل التي اجتازها
املشروع ،واملعوقات التي يواجهها.
وقد ّ
شدد وزير الشؤون االجتماعية،
سليم الصايغ ،على «أن الوزارة قررت
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتعزيز مراكز التنمية االجتماعية التي
تتعاطى عمليات الدمج مع املدارس النموذجية ،بما يكفل تطبيق
الهادف إلى تحويل هذه املدارس املختارة لتكون صديقة
البرنامج
ّ
ّ
للمعوقني» .وأكد أن «اإلعاقة حالة اجتماعية ،ومن مسؤولياتنا،
ومن أهداف هذا البرنامج إتمام عمليات الدمج في أفضل الظروف
إلنهاء كل أشكال الفوارق بني الطالب أصحاب الحاجات الخاصة
وسائر رفاقهم ،بما تقول به القوانني واملواثيق الدولية» .وناقش
املجتمعون عددًا من املقترحات والخطوات اإلدارية والتنفيذية التي
سيصار إلى تنفيذها ضمن برنامج زمني قبل نهاية عام .2011

ّ
مدربات لتمكني املرأة في الحياة السياسية
أطلقت جمعية املساعدات الشعبية النروجية ،أمس ،دورة إعداد
ّ
مدربات لتمكني النساء من املشاركة في الحياة السياسية
والعامة .ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور املرأة ًاللبنانية في مواقع
القرار من البلديات إلى البرملان والحكومة ،إضافة إلى تعزيز
دور املرأة الفلسطينية أيضًا في اللجان الشعبية والتنظيمات
السياسية وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية .ولفتت رئيسة
الجمعية وفاء اليسير إلى أن "استراتيجية الجمعية لألعوام
ّ
التوجه إلى النساء ،سواء في مجال محاربة
 2008ـ ـ ـ  2011هي
َ
املمارس ضدهن ،أو في مجال تعزيز قدراتهن وزيادة
العنف
مشاركتهن في الحياة العامة» .وأشارت إلى أن الجمعية «أتاحت
الفرصة للنساء ّفي جنوب لبنان للمشاركة في إزالة القنابل
جهة أخرى،
العنقودية من مخلفات االعتداءات اإلسرائيلية» .من ٍ
عرضت املدربات النروجيات تجارب بعض الدول في ميدان
املشاركة السياسية للنساء.

ّ
إطالق حملة «واجب املواطنة حقي»

أطلقت ،أمس ،جمعية الهيئات األهلية للعمل املدني ،بالتعاون
ّ
للتحوالت
مع املؤسسة العربية الديموقراطية ومركز الكواكبي
الحملة اللبنانية «واجب املواطنة حقي».
الديموقراطية ّ
وقبل اإلطالق ،نظمت الجمعيات جلسة حوار ضمن التحالف
العربي لحملة «واجب املواطنة حقي» في فندق كواليتي ـ ـ ـ إن في
طرابلس .وقد ّ
شددت كلمات املشاركني ،خالل الجلسة ،على
«أهمية املواطنة كحق وواجب ،وضرورة تعزيز مبادئ التآخي
ّ
وصحية
والتكافل ،وأواصر املجتمع عبر تقديمات إنسانية
وتربوية واقتصادية تكفل العيش بسالم» .كما جرى اختيار
املطران جورج خضر ليكون الشخصية العربية ّ
املميزة الداعمة
لحملة التحالف العربي من أجل نداء واجب املواطنة حقي.
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