موضوع العدد

يقتل التدخني شخصا كل  4ثوان
وأضراره االقتصادية أكثر من  500مليار دوالر سنويا
احلكومات لزيادة نسبة الضريبة على منتجات التدخني كاستراتيجية
فعّ الة للحد من التدخني ،ويسعى أعضاؤها ،وومن ضمنهم جمعية
مكافحة السرطان ،إلى احلد من حاالت التدخني ملنع ماليني الوفيات
بالسرطان كل عام باألمراض املرتبطة بالتدخني.
وبحسب األرقام التي تقدمها املنظمة دوريا ،فإن ظاهرة تعاطي التبغ
عرفت تراجعا ملحوظا خالل السنوات األخيرة.
رولى راشد
تبقى آفة التدخني من ابرز املشاكل التي تهدد اجملتمعات على عدة
صعد؛ االجتماعية ،الصحية ،البيئية ،واالقتصادية في معظم البلدان
رغم القوانني الصادرة ملواجهتها.
صحيح ان فيروس كورونا شغل العالم منذ مطلع هذا العام ،ودخل
تاريخ االوبئة االكثر خطورة وفتكا في حياة االنسان ،ولكنه لم يعفي
املراجع الصحية من االهتمام مبواضيع مدرجة في جدول الرعاية
الصحية.
ويعتبر وباء التبغ من أكبر األخطار الصحية العمومية التي شهدها
العالم على م ّر التاريخ ،فهو يودي كل عام بحياة أكثر من  8ماليني
نسمة في أنحاء العالم ،منهم أكثر من  7ماليني ممن يتعاطونه
مباشر ًة ونحو  1.2مليون من غير املدخّ نني املعرّضني لدخانه غير
املباشر.
في  31آيار ،يحيي العالم اليوم العامليّ ملكافحة التّدخني ،إذ يتمّ
تسليط الضوء على اخملاطر الصحية املرتبطة بتدخني التبغ والنيكوتني
والسياسات الفعالة لتخفيض عدد املدخنني من خالل حمالت إعالمية
ونشاطات تقيمها جمعية مكافحة السرطان بالتّعاون مع منظمة
الصحة العاملية في شتّى البلدان.

ونتيجة للجهود املبذولة وبالتعاون مع جماعات الضغط األهليّة ،وُلد
القانون رقم  174تاريخ  ،2011/8/29املتعلّق باحلدّ من التدخني ،وتنظيم
صنع وتغليف ودعاية منتجات التبغ ،خصوصا املادة اخلامسة منه التي
نصت على حتظير «التدخني أو اشعال منتج تبغي أو استعمال مثل
ّ
هكذا منتج في كل األماكن العامة املغلقة وأماكن العمل ووسائل
النقل العام».
لكن ذلك لم مينع من استمرار املنحى التصاعدي لضحايا التبغ كل
سنة ،فالسيجارة ال تزال تسبب في وفاة  100مليون شخص عبر العالم.
وهو السبب الذي جعل القائمني على سياسات الدعم املوجهة للبلدان
النامية يؤكدون أن التبغ ميكن أن يكون السبب األول في  80في املئة من
الوفيات حتى عام  2030في البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض.

فوائد االقالع عن التدخني
في املقابل ،يؤدي االقالع عن التدخني خالل سنة واحدة إلى انخفاض
نسبة االصابة بأمراض القلب التاجية الى نصف معدله عند املدخن،
وتراجع نسبة خطورة االصابة بالسكتة الدماغية ،وهبوط معدالت
خطورة االصابة بسرطان الرئة إلى نصفها تقريبا مقارنة باملدخنني،
وتناقص خطورة االصابة مبختلف السرطانات األخرى.
اذا توقف املدخن عن التدخني عند سن الثالثني يكسب  10سنوات
اضافية من متوسط العمر املتوقع وعند بلوغ سن األربعني تقريبا:
سيكسب  9سنوات من متوسط العمر املتوقع.

بدون شك ،يرتبط هذا االحتفاء باحلاجة الى التّوعية خملاطر التّدخني،
إذ ميوت حوالي  165000طفل قبل سن اخلامسة بسبب إصابات
في اجلهاز التنفسي .وبحسابات بسيطة ،سنجد أن التّدخني يقتل
شخصا ميوتون يوميا استنادا الى تقرير أعده مكتب اإلحصاء األوروبي ان السويد هي أقل
ً
شخصا كلّ  4ثوان .ووفق اإلحصائيات فإ ّن 22
ً
أمراض متعلّقة بالتّدخني في البالد؛ مثل سرطان الرئة وسرطان البلدان األوروبية في عدد املدخنني ،بنسبة تقل عن  17في املئة من
ٍ
بسبب
احللق ومرض االنسداد الرئوي املزمن ( )COPDوالنوبات القلبية والسكتة عدد السكان.
وأضاف أن  7.61في املئة من األشخاص الذين يزيد أعمارهم عن  15عاما،
الدماغية واملوت املفاجئ.
وتهدف منظمة الصحة العاملية إلى احلد من حاالت التدخني بنسبة هم فقط من يلجأون للتدخني ،وباملقارنة فإن  35في املئة من البلغاريني
 %30بحلول عام 2025؛ وقد مت تشكيل التحالف العاملي للتأثير على في نفس الفئة العمرية يدخنون ،بينما تصل نسبة املدخنني في القارة
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األوروبية في املتوسط إلى  24في املئة.
وباإلضافة لكونها أقل البالد تدخينا فإن السويد أيضا األقل في نسبة
التدخني السلبي والتي تصل إلى  5.9في املئة فقط ،بينما تصل نسبة
املدخنني السلبيني في اليونان إلى الثلثني بواقع  64.2في املئة ،بحسب
التقرير.
وفي املقابل ،تعدّ دولة كيريباتي أكثر دول العالم تدخينا ً ،وذلك حسب
تقديرات نُشرت عام  ،2018حيث بلغت نسبة املدخّ نني فيها حوالي
منظمة صارمة
ّ
 ،٪52.2ويرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود قوانني
للتدخني ،هذا إلى جانب السماح بالتدخني في الكثير من األماكن
العامة .ويشار إلى أ ّن ثلثي الرجال في كيريباتي من املدخنني ،األمر الذي
جعل منظمة الصحة العامليّة تطلق على الدخان في كيريباتي اسم
الوباء.
• ناورو تُصنّف ثاني أكثر دولة للمدخنني ،حيث تقدّ ر نسبة املدخنني
فيها بـ  ،٪47.5وهي أصغر دولة في العالم من حيث اجلزر ،إذ ال يتجاوز
عدد سكانها عشرة آالف نسمة ،ويشار إلى أ ّن نسبة اإلناث املدخنات
في ناورو تزيد عن نسبة املدخنني فيها مقارنة مع الذكور ،حيث تقدّ ر
نسبة املدخّ نات بـ  %56.1بينما تبلغ نسبة املدخنني .%47.9
• اليونان :تعدّ ثالث أكثر دولة تدخينا ً ،إذ تبلغ نسبة املدخنني البالغني
فيها حوالي  ،٪42.4وتشير اإلحصائيات إلى أ ّن هذه النسبة كانت
األعلى في االحتاد األوروبي في عام  ،2010ورغم حظر التدخني في األماكن
العامة ال يزال التدخني منتشرا ً فيها ،إذ لم يب ِد الكثير من املدخنني
اهتماما ً في هذا األمر.
ويشار إلى أ ّن مجموع اإليرادات ألكبر ست شركات للتبغ في العالم في
عام  ،2016بلغت أكثر من  346مليار دوالر ،أي بنسبة  ٪77من إجمالي
الدخل القومي لليونان.
• صربيا يدخن فيها ما يُقارب  ٪42.3من البالغني ،ويرجع السبب في
ذلك إلى عدم حظر التدخني في األماكن العامة ،وعدم االلتزام بقوانني
الدولة املتعلّقة بالتدخني ،وتشير اإلحصائيات إلى أ ّن الصرب يدخنون
أكثر مقارنة مع معظم األوروبيني ،إذ يبلغ استهالك الفرد الواحد في
صربيا  2861سيجارة .وفي اآلونة األخيرة ،قامت احلكومة الصربيّة
بإجراءات للحدّ من التدخني.

التدخني واالقتصاد

التبغ سيُكلّف اقتصادات العالم أكثر من تريليون دوالر أميركي
سنويا ،نتيجة نفقات الرعاية الصحية وفقدان اإلنتاجية .وفي
حني يُنظر الى الضرائب كوسيلة فعالة للثني عن تعاطي التبغ ،تُفيد
املعطيات أنّه نادرا ً ما تفرض مثل هذه الضرائب ،فهناك  23بلدا ً فقط،
أي ما ميثّل أقل من  %8من سكان العالم ،تتجاوز فيها نسبة الضرائب
املفروضة على التبغ  %75من سعر البيع بالتجزئة.
يعيش نحو  %80من املدخّ نني البالغ عددهم  1.1مليار شخص على
الصعيد العاملي في البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ،حيث يبلغ
عبء االعتالالت والوفيات الناجمة عن التبغ ذروته .ويسهم تعاطي
التبغ في الفقر بتحريف إنفاق األسر املعيشية عن احتياجات
أساسية مثل الطعام واملأوى إلى التبغ .ومن الصعب كبح هذا
السلوك اإلنفاقي بسبب الطابع اإلدماني للتبغ.
إن الكلفة االقتصادية لتعاطي التبغ هائلة ،وتشمل تكاليف الرعاية
الصحية الباهظة ملعاجلة األمراض الناجتة عن تعاطي التبغ ،فضالً عن
فقدان رأس املال البشري نتيجة الوفيات واملراضة ألسباب تُعزى إلى
التبغ.
وفي بعض البلدان ،يتم تشغيل األطفال املنتمني أل ُسر فقيرة في زراعة
التبغ كي يدرّوا الدخل على أ َُسرهم .وهؤالء األطفال معرّضون بوجه
خاص لإلصابة بـ«داء التبغ األخضر» ،الذي يتسبّب فيه النيكوتني
ميتصه اجلسم عن طريق اجللد أثناء مناولة أوراق التبغ الرطبة.
ّ
الذي
وفي ما يلي بعض املؤشرات االقتصادية حول اضرار التدخني:
أثر الوفيات املتصلة بالتدخني على اإلنتاجية
• الوفاة املبكرة بسبب التدخني تؤثر على اإلنتاج الوطني %25 :من
الوفيات السنوية ناجتة عن التدخني.
• التكلفة اإلجمالية لالقتصاد الناشئة عن اإلنتاج الضائع بسبب الوفاة
املبكرة للمدخنني :التكلفة غير املباشرة  6.64مليون دوالر سنويا.
الفاتورة البيئية للتدخني:
•  %1من حرائق الغابات هي بسبب رمي السجائر
•  3حرائق سنويا ً تنتج عن السيجارة
• تشكل السجائر وعلب السجائر  %46من النفايات في الشوارع.
• مجموع الكلفة البيئية الناجتة عن السيجارة تصل الى 13، 2مليون دوالر.
معظم املعطيات التي تدور في فلك التبغ والتدخني تصب في خانة
االضرار التي يلحقها بالفرد ،رغم انه عامل يدخل في الزراعة والصناعة
حتصل مورد
وتلقائيا في التجارة حيث ان ثمة عائالت ،ال بل قرى ومدن ّ
رزقها من وراء زراعة التبغ وصنعه .ولكن بالتأكيد ،منافعه تبقى دون
مستوى االضرار التي يسببها للذين يدمنون عليه.

ال تقتصر أضرار التدخني على اجلانب الصحي؛ ولكنها تتعداها إلى
اجلانب االقتصادي والبيئي أيضا ً؛ حيث إنّه يفرض تكاليف هائلة على
املدخنني وأصحاب العمل واجملتمع بأسره ،وتُقدر منظمة الصحة
العاملية أضرار التدخني االقتصادية على مستوى العالم سنوياً
بأكثر من  500مليار دوالر .ويستنزف التدخني  ٪15تقريباً من إجمالي
نفقات الرعاية الصحية في الدول املرتفعة الدخل .وقد تصل تكلفة
العالج الدوائي إليقاف التدخني إلى  4400دوالر أمريكي .ومن أكثر
الوسائل الناجحة للحد من التدخني هو زيادة الضرائب املفروضة على
التبغ؛ حيث إ ّن زيادة سعر السجائر بنسبة  ٪10في أي مكان في
العالم يقلل من انتشار التدخني بنسبة تتراوح ما بني  ٪4و .٪8
في هذا العدد  51من «الصحة واالنسان» ملف تأثير التدخني على
نشرت م ّ
ُنظمة الصحة العاملية تقريرا أشارت فيه الى أن استهالك الصحة العامة سيتناول عدة جوانب متصلة به مع عدد من االخصائيني.
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