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يتحدث �سديقان مع بع�سيهما وهما يتبادالن �ل�سكائر، فاالأول كان قد ��سرتى نوعا 
جديد� ي�سفه بـ"�لفاخر"، يف حني يقول �الآخر: يل �سديق كان �سرهًا يف �سرب �لدخان 

وتركها الأنه �سمع من �إحدى �جلهات باأنها حر�م، و�آخر �أ�سابه �سعاٌل قوي فنظر �إليها 
وقال: ما يجربين على حتملك بعدها عاهد نف�سه بان ال يقرتب منها  وبالفعل حدث 

ذلك منذ �سنو�ت كثرية.ت�ساءل �الآخر نحن ال ن�سعل وال نوؤمن باأنها حر�م فكيف 
�سنرتكها ؟!حينها  تدخل طرف ثالث متربعًا باالإجابة فقال :�ن �سركات �لتدخني 

قد �أخلت طرفها من م�سوؤولية �لقتل �ملتعمدة، حني �أ�سارت يف �أكثـر من جهة على علبة 
�ل�سكائر ويف مل�سقاتها �ىل �ن ��ستخد�مها �سبب رئي�ض للإ�سابة باأمر��ض �ل�سرطان �لتي 

قد توؤدي �ىل �لوفاة، لذلك لن تكون لك دية يف حالة موتك، الأنك لو مر�ست �و مت 
فلن ي�ستطيع ورثتك �ن يرفعو� ق�سية يطالبون فيها بالتعوي�ض �و �خذ حقك ملخ�سا 

كلمه لهم بالقول: �إنكم ت�سرتون �ل�سكائر طو�عية  لت�سيبو� �أنف�سكم بال�سرر متعمدين 
وخمريين كما �أنكم تلحقون �ل�سرر باالآخرين كذلك. 

ثقافة �حرت�م �الآخر
�إحدى  يف  كنا  حني  وتذكرت  �حلديث   هذ�  �سمعت 
غريب  م�سهد  فيها  �ل��ت��ي،�أث��ارين  �لغربية   �لبلد�ن 
–كما ن�سفه نحن يف �لعر�ق – حني توقف "�لبا�ص 
حمرك  �سوت  د�خله  يف  ي�سمع  ال  �لذي  �لهادئ   "
�الزدح��ام��ات  ينتقدون  و  ي��رث��رون  �أ�سخا�ص  �و 
�ل�سيارة  �أبو�ب  فتحت  �الأمنية، حينها  و�ل�سيطر�ت 
�لكبرية لن�ساهد رجاًل كبريً� يف �لعمر رث �ملالب�ص، 
يكاد ي�سيطر على وقوفه  يتمايل ميينا وي�سار�،  ال 
�ل�سيارة  م��دخ��ل  ي��ج��د  �أن  ي�ستطع  مل  �ن����ه   ح��ت��ى 
ب�سهولة،وعلى ما يبدو �نه تناول جرعات م�ساعفة 
من �ملخدر�ت �و �سيئًا من هذ� �لقبيل، لي�ص هذ� هو 
بيت �لق�سيد كما يقولون. من �مللفت للنظر �نه و قبل 
�لبا�ص  �سحب نف�سًا طوياًل من �سيجارة   �أن ي�سعد 
كانت بني �أ�سابعه كاأنه لن ير�ها مرة �أخرى ! وعلى 
�لرغم من �نه �سبه خمدر �إال �نه رماها على �الأر�ص 

ومن ثم قرر �سعود �لبا�ص.
�لتي  �ل�سيارة  وكذلك  خميلتي  يف  �مل�سهد  ه��ذ�  ظل 
غطتها  �لتي  �لبي�ساء  �الأ���س��ج��ار  ب��ني  ت�سري  ك��ان��ت  
يف  �لتدخني  م�سكلة  ت�سببه  م��ا  الإ�ستذكر  �لثلوج، 
يف  ال�سيما  بالدنا،  يف  �لعامة  و�الأماكن   " "�لكيا 
وح�سر  �حل��ر�رة  درج��ات  �رتفاع  مع  �ل�سيف  ف�سل 
�حدهم  فيقوم  �ل�سغرية  �لنقل  �سيار�ت  يف  �لركاب 
�هتمام  �ي  ي��ع��ري  �ن  دون   " "�سيجارة  ب��اإ���س��ع��ال 
فاأكر  ���س��ده  �الأ���س��و�ت  علت  ل��و  فحتى  للر�كبني، 
�لدخان  لكن  �لنافذة،  من  يخرجها  �ن  هو  يفعله  ما 
بالتاأكيد لن يكون يف �خلارج فقط بل رمبا تتطاير 
جمر�ت �ل�سيجارة على �ملالب�ص ! و�حلال ين�سحب 
و�لعياد�ت  و�مل�ست�سفيات  �حلكومية  �لدو�ئر  على 
�خلا�سة و�ملحال �لتجارية. ال منلك هنا �إاّل �أن نقارن 
هذه �ل�سورة �ل�سلبية مع �لرجل �لذي مل يدخل �إىل 
"�لبا�ص " �إال بعد �أن تخل�ص من �سيجارته، رمبا كان 
�الأمر ب�سبب �للوحة �لتي كتبت باللغة �لرو�سية يف 
و�سط �ل�سيارة  "ممنوع �لتدخني غر�مة 300 روبل 
�لكثري من  لكن هناك  " مبا ي�ساوي   10 دوالر�ت، 
�الأماكن ال توجد فيها عالمات حتذير من �لتدخني وال 
توجد �إ�سارة �إىل غر�مات مالية وال رقيب �و �سرطي 

ورغم ذلك ال يجروؤ �حد على �إ�سعال "�سيجارة ".

�لنو�ب يدر�ض �لتدخني 
ما  �سوء  يف  �ملو�سوع  هذ�  ط��رُح  للبع�ص  يبدو  قد 
نعانيه من �أزمات نوعًا من " �لبطر" ولكن �إذ� �أمعنا 
وما  و�لبيئة  �ل�سحة  على  �ل�سلبية  ب��اآث��اره  �لنظر 
لتيقنا  ال���س��ت��ري�ده،  �سعبة  عملة  م��ن  عليه  ي�سرف 
هذه  ي�سع  وهو  �حلق  بع�ص  له  �لنو�ب  جمل�ص  �إن 
�مل�سكلة على طاولة �أع�سائه، علهم يتفقون على حلها 
ذ�ت  �لق�سايا  من  كثري  معاجلة  عن  عجزو�  �أن  بعد 

�الأبعاد �ل�سيا�سية.
 �ملهم �الآن م�سكلة �لتدخني و�سعت على طاولة جمل�ص 
و�لتجاذبات  بامل�ساد�ت   " �الن�سغال  "كثري  �لنو�ب 
وطرح  �ملو�سوع  ه��ذ�  بحث  ق��رر  لكنه  �ل�سيا�سية، 
وياأخذ  �لعامة،  �الأم��اك��ن  يف  مبنعه  يق�سي  ت�سريع 
��سرت�حة ق�سرية لالبتعاد عن �لنقا�سات �ل�سيا�سية 
وجاءت  �أي�سًا  �مل��رة  ه��ذه  ي�سلم  مل  لكنه  �ملحتدمة، 

�ملعار�سة من كل �الجتاهات.
�لتدخني  حلظر  �مل��ق��رتح  �ل��ق��ان��ون  م�سودة  وت�سري 
ت�سريعه  م��ن  �لغر�ص  �ن  �إىل  �لعامة  �الأم��اك��ن  يف 
�ل�سحية  �الأخ���ط���ار  م���ن  �مل��و�ط��ن��ني  حل��م��اي��ة  ه���و 
�الآثار  ولتجنب  و�القت�سادية  و�لبيئة  و�الجتماعية 
�ملدمرة له ومن �جل حتقيق جمتمع �سحي خال من 
�لتدخني من خالل و�سع �ل�سو�بط �لفعالة ملكافحته 

وفق �ملعايري �لتي �أقرتها �غلب �لدول.
حظر  بان  �الأوىل  �مل��ادة  يف  يوؤكد  �لقانون  م�سروع 
بجميع  �لتبغ  منتجات  :ت��ع��اط��ي  ي�سمل  �ل��ت��دخ��ني 
و�لغليوم.ويحظر  و�ل�سي�سة  كال�سيجارة  �أنو�عها 
�أي�سًا �لتدخني �ل�سلبي �و �لتدخني �لال �إر�دي )تنف�ص 
دخان تبغ �الآخرين(، ف�سال عن حظر �لتبغ كنباتات 
بجميع �أنو�عها و�أجز�ئها من جذور �الأور�ق وثمار 
�لقانون  �ن  �إىل  م�سري�  وجمففة.  خ�سر�ء  وب��ذور 
�لتدخني  �أخطار  من  �الأ�سخا�ص  حماية  �ىل  يهدف 
ن�سبة  وتقليل  و�الق��ت�����س��ادي��ة  و�لبيئية  �ل�سحية 

�ملدخنني من خالل و�سع معايري ملكافحة �لتدخني.
تعبري  حد  على  ورط��ة  يف  نف�سه  ي�سع  قد  �ل��رمل��ان 
" �ن  ل�"�ملدى  ي��ذك��ر  �ل���ذي  ه��ن��اك،  �مل��وظ��ف��ني  �ح���د 
�أنف�سهم يدخنون يف �ساالت �ملجل�ص. ومن  �لنو�ب 
�ل�سعوبة �إقناعهم برتك �ل�سيجارة يف وقت خروجه 
وقد "�حرتق دمه "  من �ل�سر�خ و�لنقا�ص د�خل قبة 

�لرملان.
فيما قال �ل�سرطي حيدر �سامل �لذي يعمل يف �إحدى 
�ىل  �ل��د�خ��ل��ني  تفتي�ص  على  �ل�سحية  �ملوؤ�س�سات 
"باكيت" �سكائر،  �أو  �سالحًا  يحمل  قد  ممن  �لبناية 
ل�"�ملدى ": �بحث عن �ل�سكائر �أكر من �ل�سالح. الأنه 
وح�سب ر�أيه ال يقل خطورة  على �سحة �الإن�سان، وقد 
" يوجد قانون يف وز�رة  �أكد �نه ال يدخن. م�سيفا 
�ل�سحة يق�سي مبنع �لتدخني يف دو�ئر �لدولة لكن 
�ملر�جعني و�ملوظفني بل وحتى �سرطة �ال�ستعالمات 
وحني  بالتعليمات،  يلتزمون  ال  زم��الئ��ي،  �أنف�سهم 

�أنبههم  بخطورة �لتدخني يقولون : من �لقهر! "
�لعام  �مل��ف��ت�����ص  م���ع���اون  ي���وؤك���د  �ل�����س��اأن  ه���ذ�  ويف 
فرتة  وقبل  تبنت  قد  �ل���وز�رة  �أن  �ل�سحة،  ب��وز�رة 
يف  وحظره  �لتدخني  مبنع  ق���ر�رً�  ر�سمي  وب�سكل 

للمر�جعني  بالن�سبة  �ل����وز�رة  موؤ�س�سات  جميع 
و�ملوظفني". 

 " "�ملدى  م��ع  ح��دي��ث  يف  �ل�ساعدي  �ح��م��د  وي�����س��دد 
على �ن �لوز�رة يف كل موؤ�س�ساتها تقوم باأخذ علبة 
باإدخالها،  ت�سمح  وال  �ال�ستعالمات  عند  �ل�سجائر 
لكن �ملر�جع يف �أحيان كثرية يحتال على �ل�سخ�ص 
�جلال�ص يف �ال�ستعالمات ويحاول و�سع �لعلبة يف 
مكان ال ميكن �ن يك�سف يف �لتفتي�ص كاأن ي�سعه يف 

�أ�سفل قدمه �و عند �لن�ساء حتى ال يتم �سحبه".
�ما يف ما يخ�ص و�سع قانون حظر �لتدخني يف كل 
�الأمر  �ن   " "�ل�ساعدي  فيو�سح  �لدولة  موؤ�س�سات 
�ن  يجب  �سامل  ق��ر�ر  �ن��ه  ب��ل  ب��ال��وز�رة،  يتعلق  ال 
جمموعة  فيه  وت�سرتك  �ل��وزر�ء  جمل�ص  عن  ي�سدر 
�ل�سحة  �ملعنية، فعندما ت�سع وز�رة  �ل��وز�ر�ت  من 
�لدولة ال ميكن  �لتدخني يف موؤ�س�سات  خطة حلظر 
للوز�رة  �أن تلتزم بها تلك  �ملوؤ�س�سات الن ال �سلطة 

عليهم.
�ل�سحة   وز�رة  �ن   �ل�ساعدي  يوؤكد  �آخ��ر  جانب  من 
طالب  على  للحفاظ  �ل��ت��د�ب��ري  بو�سع  دوم���ا  ت��ق��وم 
�لتدخني،  �إىل  �الجن��ر�ر  من  باخل�سو�ص  �ملد�ر�ص 
وع��ق��دت ب��ه��ذ� �ل�����س��اأن ن����دو�ت و�أ���س��رك��ت معلمني 
الأجل  وت��وع��وي��ة  تثقيفية  دور�ت  يف  وم��در���س��ني 

�لتقليل من هذه �لظاهرة.
�ل�سحة  منظمة  م��ن  ت��ق��اري��ر  وح�����س��ب  �ل��ع��ر�ق  يف 
مليار  ي�ستهلكون  �لعر�قيني  �ن  �ىل  ت�سري  �لعاملية 
منها  ف��رد  كل  ح�سة  تبلغ  �سنويا،  "�سجائر"  علبة 
و�الإح�سائيات  �الأرق��ام  وت�سري  "�سيجارة"،   1200
�أن  �إىل  �ملنظمة  عن  �ل�سادر  �ل�سنوي  �لتقرير  يف 
�لعامل  يف  مدخن  مليون  وثالثمائة  م��ل��ي��ارً�  هناك 
�سنويًا،  ماليني  �خلم�سة  من  يقرب  ما  منهم  يتوفى 
من ظاهرة  يجعل  ما  �لنامية،  �لدول  منهم يف   %70

�لتدخني م�سكلة عاملية تتفاقم يوميًا.
�أن "�لتدخني ظاهرة تعاين منها جميع �لدول، حيث 
�إن هناك 1.1 مليار �سخ�ص مدخن يف �لعامل"، مبينا 
يف  حاليا  �سخ�ص  م��الي��ني  �أرب��ع��ة  نحو  "هناك  �أن 
�لعر�ق يتعاطون �لتبغ  يف �ل�سكائر و�الأركيلة، ومن 
�ملتوقع �أن يرتفع هذ� �لعدد �إىل 10 ماليني �سخ�ص 

عام 2020".  
�ل�سحة  وز�رة  يف  �مل��ع��ن��ي��ة  �جل���ه���ات  ت��ذك��ر  ك��م��ا 
"عدد  �ن  تقاريرها   يف  و�لرتبية  �لعايل  و�لتعليم 
�ملتوفني، ب�سبب �لتدخني �أكر من عدد �لقتلى جر�ء 
 55" �إن  موؤكدين  �لعر�ق".  �لع�سكرية يف  �لعمليات 
�سخ�سا ميوتون يوميا ب�سبب �لتدخني، وهذ� �لعدد 
يف  يوميا  ميوتون  �لذين  �لقتلى  عدد  من  �أكر  يعد 
منهم   %70 �أن  علما  �لعنف،  �أع��م��ال  نتيجة  �ل��ع��ر�ق 
من �لرجال"، م�سريين  �إىل �أن "�لعامل ي�سجل وفاة 
�لتدخني،  ب�سبب  �سنويا  �سخ�ص  م��الي��ني  خم�سة 
مو�سحني  �لو�حد".  باليوم  �سخ�سا   13698 �أي 
�لعر�ق  �ملدخنني يف  متنامية يف عدد  زي��ادة  وجود 
�أن  و  فوق"،  فما   25 �أع��م��ار  م��ن  �جلن�سني  ك��ال  م��ن 
�أجرتها  �لتي  �لدر��سات  �ملعدالت بد�أت، ح�سب  هذه 
منظمة �ل�سحة �لعاملية بالتعاون مع وز�رة �ل�سحة 
�أعمار 13 �سنة، وبني طلبة  �لعر�قية، تنت�سر �سمن 
�ملدخنني  عدد  �أن  �أثبتت  و�أنها  �ملتو�سطة،  �ملد�ر�ص 
يف �ملناطق �لريفية، �أكر من �ملدن، الأن �أهايل �لريف 

يعترون  �لتدخني من مظاهر �لرجولة !. 
يف �مل��ق��اب��ل ك��ان �ل��ع��ر�ق م��ن �ل���دول �الأو�ئ����ل �لتي 
و�حلد  �لتدخني  ظ��اه��رة  تنظيم  ب�����س��رورة  �هتمت 
من �نت�سارها حيث بد�أت منذ �لعام 1939 باإ�سد�ر 
قانون ينظم عمليات  �لتبغ" وهو  قانون" �نح�سار 
�ل��ع��ر�ق، لكن  بيع و���س��ر�ء وط��رق زر�ع��ة �لتبغ يف 
ظهرت  �لتي  �الأخ���رى   �لتنظيمات  و  �لقانون  ه��ذ� 
�لتدخني  د�ئ��رة  �ت�ساع  على  ت�سيطر  �ن  ت�ستطع  مل 
يف  دخل  حتى  �ملختلفة  �الأو���س��اط  بني  و�نت�سارها  

حلقتها �ملر�هقون و�الأطفال.

�حلظر يقلل من �ملخاطر �ل�سحية 
ترز  ق��د  �ن��ه  �ىل  ل���وؤي  مهند  �لطبيب   ي�سري  فيما 
بع�ص �ل�سعوبات يف �لوهلة �الأوىل للمدخنني حني 
يقررون تركها  ولكنهم �سيتعودون تدريجيا على تلك 
�لبيت  �لتدخني خارج غرفهم يف  يبد�أون  ثم  �حلالة 

�لبيت  من  معينة  غ��رف  يف  ه��و�ء  مفرغة  و�سع  �و 
�أي  �و  �لبيت  �و �خل��روج �ىل حديقة  فيها  للتدخني 
مكان غري مغلق "، وهذه �ملقرتحات لي�ست من خيال 
�لطبيب بل يعتقد وح�سب تقدير�ته �لتي �أف�سح بها 
�ىل "�ملدى " �نه باالإمكان تطبيقها  �سيما �ن �لكثري 
منطقة  دول   وبع�ص  و�لنامية  �ملتقدمة  �ل��دول  من 
ويوؤكد   فعال،  وب�سكل  ت�ستخدمها   �الأو�سط  �ل�سرق 
�إن خماطر �لتدخني على �أفر�د �أ�سرة �ملدخن من غري 
تاأثريه على �ملدخن نف�سه،  �أكر من  �ملدخنني تكون 
كافة  �جل�سم  باأجهزة  ي�سر  �لتدخني  �أن  من  حم��ذر� 
و�لدفاع،  �ملقاومة  على  قابليتها  من  ويقلل  ويتلفها 
�ل�سمالية  �أم��ري��ك��ا  يف  �ل��در����س��ات  �ن  �إىل  وي�سري 
و�أوروبا �أثبتت �نه بعد تنفيذ قانون حظر �لتدخني 
قلة ن�سبة �الإ�سابة بال�سكتة �لقلبية بني غري �ملدخنني 
�إىل  25% الن غري �ملدخنني هم من �سحايا �ملدخنني 
�أي�سًا، كما �ن ن�سبة �ملدخنني يف �لدول �ملتقدمة قد 
�نخف�ست ب�سكل كبري حني فر�ست قو�نني حتد من 
�لتدخني، ويتمنى من �مل�سوؤولني  �ن يكونو� �سباقني  
يف تطبيق هذ� �لقانون ب�سكل فوري �أ�سوة بالدول 
�الإعالم  و�سائل  تبد�أ  و�ن  للعر�ق  و�جلارة  �ملتقدمة 
�النرتنت  وم��و�ق��ع  و�مل��ق��روءة  و�ملرئية  �مل�سموعة 
يف  �ل��ت��دخ��ني  ع��دم  ثقافة  ن�سر  على  �جلميع  ب��ح��ّث 

�الأماكن �ملغلقة.
�جلديد  �لقانون  م�سودة  من  �لثالثة  �مل��ادة  وتوؤكد 
�ن ت��ت��وىل �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة  حت��ق��ي��ق �أه����د�ف 
�ل����وز�ر�ت  م��ع  �لتن�سيق  �ل��ق��ان��ون ع��ن ط��ري��ق  ه��ذ� 
�لدر��سية  �ملناهج  لت�سمني  �لعالقة  ذ�ت  و�جلهات 
جممل  تبني  م��و�د  و�لرتبوية  �لتعليمية  و�ل��ر�م��ج 
على  وخ��ط��ورت��ه  �لتدخني  على  �ملرتتبة  �الأ���س��ر�ر 
�لتثقيفية  �لر�مج  �ملدخنني.و�إقامة  وغري  �ملدخنني 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  �لدورية يف  �لتوعية  وبر�مج 
�ل�سحية  و�ملوؤ�س�سات  �لعبادة  ودور  و�ل��رتب��وي��ة 
و�لثقافية ويف و�سائل �الإعالم �ملختلفة حول �أ�سر�ر 
عن  �سنوية.ف�سال  وطنية  خطة  �إط��ار  يف  �لتدخني 
و�لتحذير من  �لتدخني  منع  مل�سقات  طبع وتوزيع 
�أ�سر�ره يف �الأماكن �لعامة �ملحظور �لتدخني فيها.
حما�سيل  لزر�عة  �ملز�رعني  توعية  بر�مج  وتنظيم 

مفيدة للمجتمع بدال من زر�عة �لتبغ.
باملقابل يعرتف �سرمد علي 16 عاما، �إن �سّنه مبكر 
ليبد�أ بالتدخني وميار�سها ب�سكل �سري. م�سيفا يف 
حديثه ل�"�ملدى " : ال ��ستطيع �لتدخني �ال يف �الأماكن 

�ن   ��ستطيع  ال  الأين  �لعام  �لنقل  و�سيار�ت  �ملغلقة 
�فعل ذلك يف �لبيت الأنهم يرف�سون وب�سدة.

حظر  �سرورة   يوؤكد  �جلامعي  �ل�سباب  �ملقابل  يف 
كما  �ل��دول��ة  وموؤ�س�سات  �جل��ام��ع��ات   يف  �لتدخني 
�لعاملية، وي�سري موفق �سالح  �حلال يف �جلامعات 
�لطالب يف  " �ىل �سرورة حث  ل�"�ملدى  يف حديث 
�لتدخني و�حرت�م  �الإق��الع عن  على  مثال  �جلامعات 
مننع  �ن  يجب  �ملقابل  يف  �ملدخنني  غري  من  �الآخ��ر 
و�أمام  �لدر��سة   قاعات  يف  �لتدخني  من   �الأ�ساتذة 
�لطلبة وكذلك يف نو�دي �لطلبة، وجتريدهم من علب 

�أويل". كاأجر�ء  �جلامعة  �أبو�ب  "عند  "�ل�سجائر 
�و  �ملدخنني  من  �لبع�ص  يخ�سى  �ل��ذي  �لوقت  ويف 
بهم  �ستلحق  �لتي  �ملادية  �الأ�سر�ر  من  �لتبغ  بائعي 
بال�سرورة  �سيفر�ص  �ل��ذي  �ل��ق��ان��ون  تنفيذ  ج��ر�ء 
�سر�ئب وغر�مات، يتمنى �آخرون عدم بقاء �لقانون 

يف حالة ت�سريعه حر� على ورق.
ويعزو �ملهند�ص قا�سم في�سل ذلك �إىل �حتمال تقدمي 
�لكثري  يف  يحدث  كما  �لقانون،  لت�سويف  ر�ساوى 
ير�هن  �ل�سياق  هذ�  ويف  و�لقر�ر�ت.  �لقو�نني  من 
في�سل يف حديث ل�"�ملدى "، على �سطارة �لبع�ص يف 
�لتحايل على �لقو�نني و�الأنظمة و�رتكاب �ملخالفات 
ت�ستهرت  "�لنا�ص  كلفة ممكنة  باأدنى  منها  و�خلروج 
ميلكون  الأنهم  وغريها  و�لكهرباء  �ل�سري  مبخالفات 
بالو��سطة،  �ملخالفات  تلك  تخفي�ص  على  �ل��ق��درة 
�إذ� كان �الأمر يتعلق مب�سكلة تخ�ص �الإن�سان  فكيف 

و�سحته" على حد تعبريه.
ويعتقد فريق �آخر من �ملد�فعني عن قر�ر فر�ص حظر 
�لتدخني بان من �ل�سعب تطبيقه، الأ�سباب يعزونها 
ب�سعف �لوعي �ل�سحي و�ملخاطر �ملتاأتية من ور�ء 

�ل�سكائر.
من  �لعديد  �ن  رحيم  ق�سي  �ل�سيدالين  وي�سيف 
�الأو�ساع  بتنظيم  �خلا�سة  و�ل��ق��و�ن��ني  �ل��ق��ر�ر�ت 
مل  �ل��دو�ء  �إعطاء  ويف  �مل�ست�سفيات  مثل  �ل�سحية 
حتاك  م��وؤ�م��رة  باأنها  �ملو�طن،العتقاده  بها  يلتزم 
ل�"�ملدى  �سده من قبل �حلكومة. مرجحا يف كالمه 
" عدم جدوى ��ستخد�م و�سائل �لرتهيب و�لرتغيب 
يف حظر �لتدخني و�إمنا �الأمر يحتاج �ىل وعي عام. 
ويف �مل����ادة �ل��ر�ب��ع��ة م��ن �ل��ق��ان��ون �مل��ق��رتح  مينع 
مباين  د�خ��ل   : وه��ي  �لعامة  �الأم��اك��ن  يف  �لتدخني 
و�لرتبوية  �لتعليمية  و�مل��وؤ���س�����س��ات  �ل������وز�ر�ت 
�ملحافظات  يف  و�ل�سركات  و�مل��ط��ار�ت  و�ل�سحية 
�ل��ع��ر���ص و�ل���ن���و�دي  �مل�����س��ارح ودور  ك��اف��ة.ك��ذل��ك 
وقاعات �الجتماعات ومكاتب �لعمل. باالإ�سافة �ىل 
�جلماعية  و�خلا�ص  �لعام  �لنقل  و�سائل  يف  منعه 
�لد�خلية  �لرية و�لبحرية و�جلوية ويف �لرحالت 
�لوقود  حمطات  يف  �ي�سا  و�خلارجية.وبالتاأكيد 

كافة. 
تخ�سي�ص  خام�سا   �مل���ادة  يف  �ل��ق��ان��ون  يغفل  ومل 
حتددها  مبو��سفات  تكون  للتدخني  خا�سة  مو�قع 

تلك �جلهات بعيدً� عن تو�جد غري �ملدخنني.

ممنوع �الإعلن 
من جهة �أخرى �ن للقانون جو�نب �قت�سادية قد 
و�الإعالن  �لدعاية  �سركات  ببع�ص  �ل�سرر  تلحق 

�لتي تروج لل�سكائر.
  " ل�"�ملدى  ح��دي��ث  يف  ع���ادل  رب��ي��ع  ي�سري  ح��ي��ث 
�لبتاويني  منطقة  يف  �ملطابع  �إح��دى  يف  �لعامل 
�ىل �نه يطبع على �لكثري من �الأكيا�ص و�ملالب�ص 
و�الأق����الم وغ��ريه��ا م��ن �الأ���س��ي��اء ���س��ور و�أ�سماء  
باالإ�سافة  ل��ه��ا.  ترويجا  معينة  ت��ب��وغ  ل�سركات 
يافطات  بو�سع  �خلطاطني  من  �لكثري  عمل  �ىل 
وماركات  الأ�سماء  �ل�سو�رع  يف  كبرية  و�إعالنات 
�سكائر.وعلى ما يبدو �أن هذ� �الأمر لن يكون ممكنا 
بعد �سدور �لت�سريع حيث ي�سري �لقانون يف �ملادة 
�ل�ساد�سة �إىل �نه مينع �لرتويج للتدخني ب�سورة 
يف  �لرتويج  مينع  كما  مبا�سرة،  غري  �و  مبا�سرة 
و�ملقروءة  و�مل�سموعة  �ملرئية  �الإع���الم  و�سائل 
�لن�سر  ودور  و�لريا�سية  �لثقافية  و�ملوؤ�س�سات 

و�لتوزيع ومكاتب �لدعاية و�الإعالن. 
�ن����ه مينع  �إىل  �ل���ق���ان���ون  م���ن  ���س��اب��ع��ا  وت�����س��ري 
منتجات  ���س��ع��ار�ت  و����س��ت��ري�د  وت�����د�ول  �سنع 
كقبعات  �خ��رى  منتجات  على  وم�ستقاته  �لتبغ 
و�الإ����س���ار�ت  و�مل��ظ��الت  و�الك��ي��ا���ص  و�لقم�سان 
�أنو�عها. مبختلف  �لدعائية  و�لالفتات  �ملرورية 
ومي��ن��ع ط���الء �ي ج���زء م���ن و���س��ائ��ل �ل��ن��ق��ل �و 
�جلدر�ن �و �جل�سور مبا يرمز الأي نوع من �نو�ع 
و�مل�ستوردة  �مل�سنعة  �ل�سركات  �لتدخني.وعلى 
من  �لقانون  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �لدعاية  �ز�ل��ة 
من  �أ�سهر   6 على  تزيد  ال  م��دة  خ��الل  �مل���ادة  ه��ذه 
�و  ��ستري�د  مينع  كما  �لقانون،  هذ�  نفاذ  تاريخ 
ت�سنيع مقلد�ت منتجات �لتبغ �و �ي مو�د متثل 

دعاية للتدخني.
�الإعالن  �سركات  على  مقت�سر�  يكون  لن  و�الأم��ر 
بل حتى تاأثريه �القت�سادي �سين�سحب على باعة 
ممن  منهم  بع�ص  ي�سكك  �لذين  �لتبوغ،  وجت��ار 
–كما  �سخ�سية   الأ�سباب  ��سمائهم  ذك��ر  رف�سو� 
و�سفوها – بان جتارة �لتبوغ يف �لعر�ق م�سيطر 
عليها من قبل �سخ�سيات لها نفوذ و�ت�ساالت مع 

�حز�ب و�سخ�سيات �سيا�سية متنفذة يف �لدولة.
من  �لتبوغ  جتار  معظم  يتخوف  �خر  جانب  من 
توؤدي  �ل�سكائر  بور�سة  يف  ��سطر�بات  ح��دوث 
حياة  ع��ل��ى  تق�سي  ق��د  ك��ب��رية  خ�سائر  �ىل  ب��ه��م 
�لكثري. م�ستذكرين بع�ص �لتجار �لذين �نتحرو� 
تقلب  ف��رت�ت  يف  �لقلبية  بال�سكتة  �إ�سابتهم  �أو 
�ل�سوق. من جهته �لقانون ي�سدد يف �لف�سل �لثالث 
على حظر ��ستري�د و بيع  �و ت�سنيع �ي نوع من 
�أنو�ع �لتبغ �و منتجاته تزيد ن�سبة �لنيكوتني فيه 
على )0،8 ( ملغم و�لقطر�ن على) 12 ( ملغم بناء  
�لتقيي�ص و�ل�سيطرة  تقرير �سادر عن جهاز  على 
�ملخت�سة و�سع  �ل��وز�رة  �ن تتوىل  �لنوعية على 
مو��سفات دقيقة للت�سنيع و�ال�ستري�د بتعليمات 
�أ�سر�ر  تخفي�ص  ت�سمن  �لغر�ص  لهذ�  ت�سدرها 
�ملعنية  �جلهات  مع  بالتن�سيق  وتتوىل  �لتدخني 

�لتجارة  وز�رة  وتتوىل  تنفيذها.  على  �لرقابة 
للحد  ومنتجاته  �لتبغ  ��ستري�د  �إج��از�ت  �إ�سد�ر 
�ل�سروط  �الدنى من  للحد  �ملخالف  �ال�ستري�د  من 
�ملادة.وتتوىل  هذه  ��ستري�د  ملو��سفات  �ملحددة 
�أو�ساعها  ترتيب  و�مل�ستوردة  �مل�سنعة  �ل�سركات 
من  �أ�سهر   6 خ��الل  �ملو��سفات  وف��ق  ومنتجاتها 

تاريخ نفاذ هذ� �لقانون. 
كما يعود �لقانون يف �ملادة عا�سر� منه يف �لف�سل 
�ن  يجب  �مل�سنعة  �جلهة  �ن  على  لي�سدد   �لثالث 
�لعربية على علب  باللغة  ت�سع حتذير�ت �سحية 
�أنو�عها  مبختلف  حمليا  �مل�سنعة  �لتبغ  منتجات 
��ستري�د  مينع  كما  مكوناتها.  ن�سب  وتثبيت 
�لتي ال حتمل  �لتبغ  �أن��و�ع منتجات  �ي نوع من 
و�لقطر�ن  نيكوتني  ن�سب  �و  �سحية  حت��ذي��ر�ت 
يجوز  وال  �ل��ق��ان��ون.  ه��ذ�  يف  عليها  �ملن�سو�ص 
و�لر�سوم  �ل�سر�ئب  من  �لتبغ  �سناعات  �إع��ف��اء 
وال متنح �المتياز�ت �ملن�سو�ص عليها يف قانون 
�ال�ستثمار رقم 13 ل�سنة 2006 �أو �أي قانون �آخر 

وال يتم ت�سجيل عالماتها �لتجارية.

" مزيفة   "ماركات 
وحول �لعالمات �لتجارية و"�ملاركات " �ملوجودة يف 
�الأ�سو�ق �لعر�قية يوؤكد �حد �لتجار �نها مزورة وغري 

حقيقية، ومعظم �ملنا�سئ غري معروفة.
�ل�سكائر   :   " ل�"�ملدى  حديث  يف  رع��د  �ب��و  وي�سيف 
�أردنية وقر�سية، وهي ت�سنع يف  �ملوجودة معظمها 
تنطبق  نعتقد،وال  كما  م�سانع  لي�ست  ب�سيطة  ور���ص 
للماركة �حلقيقة. موؤكد� يف  �لعاملية  عليها �ملو��سفات 
�لعر�ق  د�خل  يف  �مل�سانع  بع�ص  وجود  نف�سه  �لوقت 

تقوم بتقليد �سكائر باأ�سماء عاملية.
�لتجارية  �لغرف  الحت��اد  �لعام  �الأم��ني  �أعلن  قد  وك��ان 
�لعر�قية �ن �الأ�سو�ق �ملحلية يف �لبالد فيها 126 نوعًا 
مبر�ص  تت�سبب  معظمها  �ن  من  حم��ذرً�  �ل�سكائر،  من 
�لعقم، و�ن كل هذه �الأنو�ع تنتج من باخرة موجودة 

يف ميناء �لعقبة �الأردين.
ويوؤكد عبد �حل�سني جر ر�سيد �ملباركة يف ت�سريحات 
تنتج  �ل�سجائر  هذه  �أن��و�ع  جميع  �ن  �سابقة  �سحفية 
من ثالثة �أنو�ع فقط من �لتبغ حيث تتم طباعة �لعلبة 
و�ال�سم �لذي يثبت عليها و�لذي يرغب به �لتاجر ومن 
ثم تدخل �إىل �لبلد بعد فح�سها يف �ملختر�ت �خلا�سة 
بجهاز �لتقيي�ص و�ل�سيطرة �لنوعية ووز�رة �ل�سحة. 
ك�سفها  �ل�سجائر هذه ال ميكن  �أن خلطة  �ملباركة  وبني 
من خالل �الأجهزة �ملوجودة �سو�ء يف �جلاهز �ملركزي 
�ل�سحة  خمتر�ت  �أم  �لنوعية  و�ل�سيطرة  للتقيي�ص 
ت�سبب  �أنها  ظهرت  �خللطات  ه��ذه  �ن  �ملركزية،الفتًا 
�لعقم. و�أو�سح �ن علب �ل�سجائر تباع ب�سعر رخي�ص 
يف �لعر�ق،مبينًا �ن �حد �الأنو�ع من �ل�سجائر يباع يف 
�لعر�ق بن�سف دوالر بينما تباع نف�ص �ملادة يف لندن 
ب�سبعة دوالر�ت. وكان مدير برنامج مكافحة �لتدخني 
قد  �ساحب  جبار  عبا�ص  �لدكتور  �ل�سحة  وز�رة  يف 
�ملجتمع  يف  �لتدخني  ن�سبة  �أن  �سابق  وقت  يف  ك�سف 
�لعر�قي تبلغ �أكر من 21 باملئة ح�سب �إح�سائيات عام 
تت�سع وتتز�يد  �الآن  �لتدخني  �أن ظاهرة  2006،موؤكدً� 

ب�سورة خميفة.
و�لقانون �ملقرتح يعاقب يف �ملادة  12 منه كل من �سنع 
�أو ��ستورد �و باع �لتبغ �و منتجاته خالف �ملو��سفات 
�ملقررة مبوجب �أحكام هذ� �لقانون بغر�مة ال تقل عن  
�ستة ماليني دينار وال تزيد على  ع�سرة ماليني دينار 
�سحب  يتم  كما  و�إتالفها.  �ملخالفة  �لكمية  وم�سادرة 
�إجازة �ال�ستري�د �و �لت�سنيع �و بيع منتجات �لتبغ يف 
�لغر�مة. ف�سال عن  �إىل  حالة تكر�ر �ملخالفة باالإ�سافة 
م�سادرة �ية كمية من �لتبغ �أو منتجاته تدخل �أر��سي 
�لعر�ق ب�سورة غري قانونية ويعاقب �ل�سخ�ص �ملهرب 
بغر�مة ال تقل عن  ع�سرة ماليني دينار وال تزيد على  
ع�سرين مليون دينار مع عدم �الإخالل باأية عقوبة ��سد 
تن�ص عليها �لقو�نني �لنافذة. كما تعاقب و�سائل �الإعالم 
و�ملطابع  و�ملجالت  و�ل�سحف  �لن�سر  ودور  و�لثقافة 
ملدة ال  باالإغالق  للتدخني  �لتي تروج  �لدعاية  ومكاتب 
تزيد على 30 ثالثني يوما وبغر�مة ال تقل عن مليوين 
دينار وال تزيد على  �ستة ماليني دينار. و�الإغالق ملدة 
دينار  ماليني  �ستة   ع��ن  تقل  ال  وبغر�مة  يوما  �ستني 
تكر�ر  حالة  يف  دي��ن��ار  ماليني  ع�سرة  على   تزيد  وال 
ت�سادر  كما  �مل��ادة.  هذه  يف  عليها  �ملن�سو�ص  �ملخالفة 
�أعد�د �ل�سحف و�ملجالت و�لكتب و�لن�سر�ت �الأجنبية 
�الأع��د�د  دخ��ول  ومينع  �لقانون  ه��ذ�  الأح��ك��ام  �ملخالفة 
من  يعاقب  كما  ي��وم��ا.   30 على  تزيد  ال  مل��دة  �لالحقة 
يدخن يف �الأماكن �لعامة �ملحددة يف �لقانون  بغر�مة 
قدرها ع�سرة �آالف دينار. كما تعاقب  �جلهات �ملحظور 
دينار  �ألف  ع�سرين  على  تزيد  ال  بغر�مة  فيها  �لتدخني 
الأحكام  وفقا  للتدخني  مكان  تخ�سي�ص  عدم  حالة  يف 

هذ� �لقانون.
يذكر �أن قانون مكافحة �لتدخني يف �لغرب، يق�سي 

مبنع �لتدخني يف �ملناطق �لعامة، ويجر
طباعة  على  لل�سجائر  و�ملوزعة  �مل�سنعة  �ل�سركات   
علب  على  بال�سحة"  ج���دً�  ���س��ار  "�لتدخني  جملة 
و�سائل  يف  �ل�سجائر  �إع��الن��ات  ومينع  �ل�سجائر، 

�الإعالم �ملختلفة.
بلد ال تتجاوز  �ل�سعب تطبيقه، يف  �الأمر من  وهذ� 
تكلفة علبة �ل�سجائر فيه 33 �سنتًا �أمريكيًا، فالعر�ق 
�ل�سرق  م��دخ��ن��ني يف  م��ع��دل  �أع��ل��ى  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 

�الأو�سط.

 و�ئل نعمة – �إينا�ض طارق  عد�سة :�دهم يو�سف 

�أعرف م�سار �لتدخني و�آثاره �ل�سلبية وال تتوهم �أن �ملو�سوع ال ي�ستحق �الهتمام

قانون حظر التدخني: النواب 
ي�سعلون �سجائرهم فـي الربملان!

 ع�سرة �آالف دينار 
غر�مة.. ومو�طنون 
يدخنون من "�لقهر"

 غر�مات: ت�سل �إىل 
10 مليني دينار.. 
وتهديد باالإغلق

 خلطات
تبغ �سارة ال تك�سفها 

�جهزة �لفح�ض


