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التدخين     تطبيق صارم لحظر  : بيروت تدخل عقدها الثاني   حملة الجامعة األميرآية في

  وتذآير من الرئيس بضرورة االمتثال
  

عقده  "  من التدخين   خالي   حرم جامعي "  عنوان    يحمل   بيروت الذي   بدأ برنامج الجامعة األميرآية في
   . من الوطن آكل   للمقاييس اللبنانية والدولية والقى إعجابًا   وفقًا   مرموقًا   جاحًاوقد حْقق ن .  الثاني

  
آما عّزز جهود أفراد وجماعات  .  وقد شّجع البرنامج مؤسسات ُأخرى على حظر التدخين أو الحد منه

  العام الماضي   بيروت في   وقد أّدى هذا النجاح إلى اختيار حرم الجامعة األميرآية في .  تقاوم آفة التدخين
األماآن العامة المغلقة    لحظر التدخين في   مجلس النواب اللبناني   فيه اإلعالن عن قانون في   تّم   مكانًا 

   . والبدء بفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين
  

   . مذّآرة وّجهها الرئيس الدآتور بيتر دورمان إلى أسرة الجامعة   جاء ذلك في
  

باستثناء عدد قليل من المناطق المحددة    آل الحرم الجامعي   ُيحظر التدخين في   ا البرنامج،وبحسب هذ
حيث شوهد بعض    بيانه إلى حصول بعض الخروقات،   لكن الرئيس لفت في   ُيسمح فيها بالتدخين،   التي

إزاء ذلك تحرآت  .  عن المناطق المخصصة للتدخين   يدّخنون بعيدًا   الحرم الجامعي   األشخاص في
  آل مكان في   ووضعت الفتات جديدة آبيرة في   بيروت ضد التدخين مرة أخرى،   الجامعة األميرآية في

والجامعة لم تلجأ بعد إلى  .  يلتزموا بالمناطق المعينة للتدخين   أن   ينبغي   تذآر المدخنين أنه   الحرم الجامعي 
  اعترافًا   يسمح فيها بالتدخين،   حرمها   من المناطق في   قليًال   ت عددًاولكنها عّين   فرض حظر تدخين شامل،

   .  يختارون التدخين طوعًا   منها بحقيقة أن بعض أعضاء المجتمع 
  
هذه    ولكن بعد دراسة متأنية تدل على أن التدخين في   يكن اختيار مناطق التدخين هذه عشوائيًا،   لم

  غير هذه المناطق فيفرض على   أما التدخين في .  آبيرة من خطره على اآلخرين بدرجة   يحّد   المناطق
   .  يتلّوث جلدهم ولباسهم بروائح السجائر   يتنّشقوا الدخان أو ان   غير المدخنين أن 

  
  ولكن الكثيرين وافقوا على أن التدخين في   الحرم الجامعي،   لقد تباينت اآلراء حول سياسة التدخين في

بين المدخنين وغير    ناجحًا   موّقتًا   وسطًا   سيكون حًال   إذا تم االلتزام به بصرامة،   المناطق المعينة، 
   . الجامعة   قانون حظر تدخين شامل في   يقّر   ريثما   المدخنين،

  
سيواجهون سياسة عدم التدخين    ذّآر الرئيس بيتر دورمان أن مخالفي   بالنظر للكل هذه االعتبارات،

بيروت على التنفيذ الصارم لهذه    الجامعة األميرآية في   تصّر " : وختم مذّآرته قائًال .  تدابير تأديبية
   ". السياسة لما فيه مصلحة سالمة أسرة الجامعة
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فلطالما آان التدخين بالء الجنس  .  القدم   والواقع أن جذور حملة الجامعة ضد آفة التدخين ضاربة في
  .   وقد أودى بحياة الماليين   ري،البش

يقتل    إذ   العالم،   فالتدخين هو أآبر سبب للوفاة في   لمنظمة الصحة العالمية التابعة لألمم المتحدة،   ووفقًا 
  يكبح جماحه،   التدخين إذا لم   يؤدي   سوف   ،2030   وبحلول العام .  أآثر من خمسة ماليين شخص سنويًا

   . السنة   ماليين شخص في   نيإلى قتل ثما 
  
  ألف شخص سنويًا   440   يموت   وفقا لمرآز السيطرة على األمراض،   الواليات المتحدة وحدها،   في

الذريتين أودتا بحياة    هيروشيما وناغازاآي   فإن قنبلتي   وعلى سبيل المقارنة، .  ألسباب تتعلق بالتدخين 
   . نحو مئة ألف شخص فقط

  
عندما قام الملك جايمس األول من إنكلترا بإصدار  1604   د النداءات األولى ضد التدخين إلى العاموتعو

وخطيرة    ضارة للدماغ   آريهة لألنف،   مقرفة للنظر،   عادٌة "  ووصفه بأنه   ضد التدخين،   بيان ملكي
   ". للرئتين

  
ملك    الواليات المتحدة برأي   ات واسعة فيتمّسكت قطاع   ومنذ أواخر القرن التاسع عشر حتى اليوم،

متسلحة بالنشرات واألفالم    وقد نّظمت جماعات عديدة حمالت ضد التدخين، .  انكلترا حول التدخين
  غالوب في   ووجد استطالع .  ثمارها   راحت حملة التوعية تؤتي   ببطء، .  والملصقات وغيرها من المواد

يوافقون على أن التدخين ضار    بالمئة من الجمهور   94   عية الرئة األميرآية أنبرعاية جم   1987   العام 
   . بالصحة

  
   .  بيروت آانت مدرآة لمخاطر التدخين قبل زمن طويل   ويبدو أن الجامعة األميرآية في

  
أن  2009   العام   يوم المؤسسين في   أشار البروفسور مخلوف حدادين في   الجامعة،   خطاب له في   ففي

وآان أعضاء هيئة    الكلية السورية اإلنجيلية،   بأآمله في   الحرم الجامعي   في   التدخين آان ممنوعاًَ
الكلية ألنه أصر    خسر وظيفته في   ويقال إن أستاذًا .  يخرجون إلى شارع بلس لتدخين سيجارة   التدريس

   . على إحضار النرجيلة معه إلى الفصل الدراسي
  
عدد من جريدة الطالب    ولكن في   بيروت،   الجامعة األميرآية في   ُيعرف متى ُرفع حظر التدخين في   ال

  ينتقد فيها منظر طالبين   ُنشرت رسالة من عماد شحادة   1961   آانون األول من العام   أوتلوك صادر في
   . الحرم الجامعي   يدّخنان في 

  
  أول آذار   ولكن في .  من القيود على التدخين   نوع جّدي   يتم فرض أي   لم   لبنان،   خالل الحرب في

الجامعة األميرآية    في   خسر التدخين أحد مواقعه األآثر استراتيجية عندما أصبح المرآز الطبي1993 
ورفاهية المرضى والموظفين    من أجل الوضع الصحي   ُيحظر فيها التدخين،   بيروت مؤسسة   في
   .  لزواروا
  

   آانون األول   8   بيروت في   زيارة إلى الجامعة األميرآية في   وفي
السيدة دونا شالال بشدة    اللبنانية األصل،   حذرت وزيرة الصحة والخدمات البشرية األميرآية، 1998 

   . من مضار التدخين
  



حّذر الباحثون    بيروت،   ة األميرآية فيالجامع   وفي .  تلك اآلونة دق الخبراء المحليون جرس اإلنذار   في
وشكلوا    من مخاطر التدخين على المدخنين وغير المدخنين على السواء،   وتكرارًا   من عدة آليات مرارًا

وتقديرا للمخاطر    تلك األثناء،   في .  متعددة االختصاصات ألبحاث التدخين    مجموعة   1999   العام   في
ولما فيه مصلحة تعزيز بيئة صحية    لمرتبطة بالتدخين على المدخنين وغير المدخنين،الصحية الشديدة ا
  وفي .  من التدخين   الخالي   الجامعة برنامج الحرم الجامعي   أطلقت لجنة الصحة في   خالية من الدخان،

  العصر الحديث الذي   يلبنان ف   األول في   المرحلة األولى من البرنامج أصبحت الجامعة المعهد التعليمي 
ُيحظر فيها    الجامعة باستثناء المساآن الخاصة أمكنة   وُأعلنت جميع مباني .  يحظر التدخين داخل مبانيه 

المناطق القريبة من النوافذ    في   وقد ُحظر التدخين أيضًا   .2000   تشرين األول 16   من   التدخين اعتبارًا
وقد تزامنت هذه الخطوة مع  .  الخارج لمنع التلوث بدخان التبغ   األخرى في بعض األمكنة   واألبواب وفي

ذلك منامة    بما في   الحرم الجامعي،   توسيع مناطق حظر التدخين في   إعالن الجامعة أنها تعتزم تدريجيًا
   . الطالب

  
ّخنين على االقالع عن السنوات التالية ُعقدت ورشات عمل لتعليم المشارآين آيفية مساعدة المد   وفي

حملة اليوم    وفي .  يساعدون الغير لإلقالع عن التدخين   وتدريب اآلخرين ليصبحوا مدربين   التدخين،
ُطلب من المدخنين االقالع عن التدخين  2002   العام   الواحد للتوقف عن التدخين من أجل فلسطين في

   . لسطينيوم واحد والتبّرع بثمن علبة سجائر إلى ف   لمدة
  

بيروت دراسة العالج    الجامعة األميرآية في   أجرى برنامج اإلقالع عن التدخين في   وبعد وقت قصير،
   . ببدائل النيكوتين لإلقالع عن التدخين

  
  بيروت باليوم العالمي   الجامعة األميرآية في   في   احتفل المرآز الطبي 2005   أيار من العام   وفي

   . تدخين بإطالق برنامج خاصللتوقف عن ال 
  

   تلبية   مهرجان الصحة السليمة   بيروت برنامج   بدأت الجامعة األميرآية في 2006   نيسان من العام   وفي
  وفي .  والتدخين آان على رأسها   المجتمع،   للمشاآل الصحية الهامة في   للعديد من االحتياجات ودرءًا 
بيروت من أجل    الجامعة األميرآية في   ة النطاق حول التدخين فيوقت الحق أجريت دراسة واسع 

وسياسة الجامعة    وشرآات التبغ،   هيئة التدريس والموظفين والطالب حول التدخين،    معرفة رأي
   . بيروت حول التدخين   األميرآية في

  
مرحلة الثانية من برنامجها للحرم بيروت إلى ال   انتقلت الجامعة األميرآية في 2008   حزيران 23   في   

ُيسمح فيها    ُيترك هذه المرة إال عدد قليل من المناطق المحددة التي   ولم   من التدخين،   الخالي   الجامعي
حرم    يسير في   يقدم على التدخين خارج المناطق المحددة أو   شخص   ومنذ ذلك اليوم بات أي .  بالتدخين

وقد جاءت مذّآرة الرئيس  .  للمالحقة التحذيرية من قبل أفراد مكتب الحماية   رضًةيدخن ع   الجامعة وهو
   . للتذآير بضرورة االمتثال لهذا القانون

  
 
     
  

 
 



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  لسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتهاآنموذج لف   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  تضم هيئة تعليمية من 

والدآتوراه    والدآتوراه،   تر،والماجيس   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
  
  
   

 
For more information please contact: 
Maha Al-Azar, Media Relations Officer, ma110@aub.edu.lb, 01-353 228 
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