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شكر وتقدير
تتقدَّ م منظمة الصحة العاملية بالشكر والتقدير للسيد مصطفى كامل حممد ،من جامعة عني شمس ،القاهرة ،مرص ،الذي
كتب هذا الكتاب لصالح مركز منظمة الصحة العاملية املعني بالتنمية الصحية يف كويب ،واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة
العاملية لرشق املتوسط.
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تقديم
التعرض لدخان املدخنني ،فالدخان
لكل شخص احلق يف أن يتنفس هوا ًء نظيف ًا ،وليس هناك مستوى تؤمن خماطره من ُّ
والتعرض ولو لفرتة وجيزة للدخان يس ِّبب أرضار ًا
يس َّبب أمراض القلب والرسطان والكثري من األمراض األخرى،
ُّ
وخيمة .وال يمكن محاية الناس من دخان املدخنني إال باحلظر الكامل للتدخني داخل املباين يف مجيع األماكن العامة ،ويشمل
ذلك أماكن العمل ،كام يساعد احلظر املدخنني عىل اإلقالع عن التدخني ويؤ ِّدي إىل اإلقالل من تدخني الشباب .وتساعد
الدالئل اإلرشادية حول املادة  8من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ البلدان عىل املعرفة الدقيقة
ملا ينبغي عليها فعله حلامية مواطنيها من دخان املدخنني .وقد تبنَّى عدد متزايد من البلدان الترشيعات التي تؤ ِّدي إىل بيئات
التحرر من التبغ ينترش صداها حيثام سنّت ،كام أن هذه القوانني ال متثل رضر ًا
متحررة من التبغ .فالترشيعات التي تفيض إىل
ُّ
للتحرر من التدخني ،ومع ذلك فإن جزء ًا ضئي ً
ال فقط من
عىل األعامل التجارية .ويمكن ألي بلد أن ينفذ ترشيعات ف َّعالة
ُّ
سكان العامل هم الذين يتمتعون يف الوقت الراهن بحامية ملموسة من دخان املدخنني.
ورغم أن احلالة املثالية تتم َّثل بفرض قانون وطني حيمي مجيع الناس يف البلد من أرضار الدخان ،فإن املدن يمكنها يف األغلب
أن تصدر قوانني بوترية أرسع من البلدان .ويف العديد من احلاالت ،كانت الترشيعات دون الوطنية العامة أو اللوائح املحلية
هي األساليب الف َّعالة للتصدِّ ي للقضايا واملشكالت بإجراءات خارجة عن نطاق السياق القانوين أو السيايس للحكومة
الوطنية ،بل إن الترشيعات دون الوطنية أو اللوائح املحلية كانت من األساليب الف َّعالة للتحضري لإلجراءات القانونية
الوطنية ولتعزيزها .وقد اتخّ ذت مثل هذه اإلجراءات أعداد متزايدة من املدن ومن البلدان يف شتى أرجاء العامل .فلدى الكثري
التعرض لدخان املدخنني .أما
من املدن السلطات الكاملة التي ّ
ختوهلا إلصدار قوانني شاملة ملكافحة التدخني وللتخ ُّلص من ُّ
للتحرر من التدخني عىل مستوى إداري آخر ،فإن هذه املدن يمكنها االستفادة من سلطتها
إذا مل يكن هناك ترشيعات شاملة
ُّ
بإصدار القوانني أو الصكوك القانونية األخرى املتاحة حلظر تدخني التبغ يف داخل املباين يف مجيع األماكن العامة .وقد تفتقد
بعض املدن السلطة الكافية إلصدار ترشيعات قوية وشاملة ،إال أن ذلك ال يعني أن عليها أن تقف مكتوفة األيدي .فمعظم
املدن لدهيا عىل األقل السلطة حلظر تدخني التبغ يف أنحاء معينة من أماكن العمل .مثل وسائل النقل العمومية وأبنية البلدية
العمومية .كام يمكنها تكييف ترشيعات حظر التدخني داخل املباين يف مجيع فئات املؤسسات التي متتلك السلطة التنظيمية
فيها .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن معظم املدن يمكنها الدعوة إىل العمل يف مستويات حكومية أخرى ،واملحافظون وغريهم
للتحرر من التبغ.
من القادة يف املدن يستطيعون منارصة القوانني الوطنية الشاملة التي تدعو
ُّ
للتحرر من
ويف مرشوع مشرتك ،هتدف منظمة الصحة العاملية من خالل مركز التنمية الصحية يف كويب ،اليابان ومبادرهتا
ُّ
التبغ إىل تسهيل اإلجراءات التي تتَّخذ عىل الصعيد املحيل من خالل توثيق جتارب يف تسعة مدن منتقاة يف أن تصبح خالية أو
متحررة من التدخني ،حيث خضعت التدخالت واإلجراءات هبذه املدن للدراسة من ِق َبل خرباء حمليني استناد ًا إىل ب ِّينات من
طيف واسع من املصادر املحلية تشتمل عىل الوثائق والسجالت املحفوظة واملالحظات املبارشة واملقابالت ،واملالحظات
التي يبدهيا املشاركون .وقد أنشئت قاعدة معطيات حول دراسات احلالة حفظت يف ملفاهتا أكثر الوثائق مالءم ًة ،والتي
تشمل الترصحيات التي أدىل هبا املستجيبون األساسيون .وقد حظرت بعض البلدان التدخني يف األماكن العامة املغلقة،
التسوق واملطاعم واملقاهي .وقد استخدمت مدن
ومنها أماكن العمل واملرافق التعليمية ،ووسائل املواصالت ،ومراكز
ُّ
أخرى حظر التدخني باعتباره جزء ًا من ترشيعات شاملة ملكافحة التبغ ،يف الوقت الذي فرضت فيه تقييدات أخرى ،مثل
التقييدات عىل مبيعات وإعالنات التبغ .إن املدن تستخدم آليات خمتلفة إلدخال مثل هذه الترشيعات ،أما تأثرياهتا فتتجاوز
التحرر من التبغ.
املدن التي تبنّت سياسات
ُّ
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التحرر من
و ُي َعدُّ هذا الكتاب واحد ًا من سلسلة تتأ َّلف من تسعة كتيبات تتناول دراسة حاالت ملدن سامهت يف إجراءات
ُّ
َّ
املتوخى لتكون مدينة خالية من التبغ متام ًا ،فإن هذه املدن قدمت دروس ًا
التبغ .ورغم أن هذه املدن مجيعها مل حتقق بعد اهلدف
مستفادة حول االلتزام السيايس يف جمال اإلجراءات التي تتَّخذ عىل الصعيد املحيل والتي تستهدف السري نحو حتقيق هواءٍ
ٍ
خال من الدخان ملواطنيها ،وحول دور املجتمع املدين يف حث حكومات املدن عىل اتخِّ اذ اإلجراءات ،ومساعدهتا عىل بناء
رشاكة ف َّعالة ،وتنفيذ محالت لرفع مستوى الوعي تؤ ِّدي إىل االستفادة من إنفاذ القوانني وزيادة االمتثال هلا .وكلنا أمل أن
التحرر من التبغ ويف برامج مكافحة التبغ.
تستفيد البلديات من هذه الدروس للنجاح يف سن ترشيعات حملية تستهدف
ُّ
فالنجاح الذي حت ِّققه البلديات قد يثري اهلمم عىل اتخّ اذ اإلجراءات يف املدن والبلدان األخرى ،وهو ما يساهم يف محاية الناس
التعرض لدخان املدخنني.
يف مجيع أرجاء العامل من ُّ
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 .1املقدِّ مة
يف عام  ،2001ويف اليوم العاملي لالمتناع عن التبغ ،أعلن خادم احلرمني الرشيفني املغفور له جاللة امللك فهد بن عبد العزيز
املنورة ستصبحان مدينت نَْي خاليت نَْي من التدخني ،وتقدير ًا هلذا اإلعالن فقد منحته منظمة الصحة
املكرمة واملدينة َّ
أن مكة َّ
العاملية جائزة ودرع تقديرية يف ذلك العام ،ورغم أن هذا التوجيه السامي مل يكن قانون ًا رسمي ًا ،إال أن تأثريه كان من القوة ما
املنورة مدينت نَْي خاليت نَْي من التبغ كيف
املكرمة واملدينة َّ
يضاهي القانون يف مجيع أرجاء اململكة .وتستعرض دراسة حالة مكة َّ
تم امليض قدم ًا يف تنفيذ خطة العمل املعنية بالتحرر من التدخني وخطة العمل األوسع نطاق ًا املعنية بمكافحة التبغ من خالل
التأكيد عىل حظر مبيعات التبغ داخل املدينت نَْي املقدست نَْي.

 .2السياق
 1.2املعلومات األساسية عن املدينت نَْي املقدستَي

ويتوجه إليها أكثر من مخس
املكرمة يف اململكة العربية السعودية مها األماكن املقدَّ سة يف اإلسالم،
َّ
إن املدينة َّ
املنورة ومكة َّ
املكرمة  1.7مليون نسمة ،وفيها املسجد احلرام ،وهو أكرب مسجد يف العامل .إذ يستوعب
سكان العامل .ويبلغ عدد سكان مكة َّ
املنورة  1.3مليون نسمة .واملدينتان مهوى األفئدة ملا يقرب من
ما يقرب من  4ماليني مصيل .ويبلغ عدد سكان املدينة َّ
 8مليون حاج أو معتمر أو زائر كل عام .ففي املتوسط ،يقصد هاتني املدينت نَْي ما يقرب من  3إىل  4ماليني حاج يف شهري
احلج 1و 2إىل  4ماليني معتمر وزائر خالل شهر رمضان املبارك.
إن النشاط االقتصادي الذي يصاحب استضافة املدينت نَْي املقدست نَْي للزوار ُيسهم يف ٍ
قدر كبري من األعامل وفرص العمل
الكبري ْين ،وترتكَّز فيها اخلدمات
يف املدينت نَْي املقدست نَْي ،فاملدينتان املقدستان فيهام مناطق مركزية لألعامل حتيط باملسجدَ ْين
َ
اخلاصة باألنشطة الدينية .ويف اململكة العربية السعودية ،لكل والية حاكم ،ولكل مدينة وايل يتل َّقى الدعم من جملس املدينة،
ويتم انتخاب نصف أعضاء جملس املنطقة فيام يعني احلاكم النصف الثاين منهم .وتنظم املراسيم امللكية وحتكم عمل املجالس
والبلديات.

 2.2تعاطي التبغ وسلوك التدخني
ختتلف التقديرات حول معدالت انتشار التدخني يف اململكة العربية السعودية ،ففي عام  1996أشار مسح صحة األرسة
إىل أن معدل التدخني  ،%22أما املعطيات األحدث ،واملستمدَّ ة من مسح مل ُينرش بعد أجرته وزارة الصحة يف اململكة العربية
السعودية ،فتشري إىل أن معدالت انتشار التدخني لدى من هم أكرب من سن  17عام ًا  %21بني الذكور و %1.3بني اإلناث.
ومن حيث معدل حدوث التدخني ،فإن التقديرات ملعدل االستهالك اليومي يف املدة بني  1995و 1999ترتاوح بني  12و21
سيجارة يومي ًا .أما املعطيات عىل املستوى الوطني فال يمكن تفصيلها عىل ٍ
نحو موثوق للوصول إىل مستوى املدينة ،ومن ثم
املنورة لتدخني التبغ أو الستهالكه.
املكرمة وال باملدينة َّ
فليس هناك معلومات خاصة بمكة َّ
1
جتمع برشي يف العامل ،وهو الركن اخلامس من أركان اإلسالم ،وينبغي أداؤه مرة يف العمر عىل األقل ،فهو فرض عىل كل مسلم قادر مالي ًا عىل تغطية
احلج هو أكرب ُّ
تكاليفه ،وقادر صحي ًا عىل السفر .ويف احلج البد من زيارة مكة وقضاء ما ال يقل عن سبعة أيام تبدأ من اليوم السابع لشهر ذي احلجة ،وهو الشهر األخري من السنة
القمرية اإلسالمية.
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املنورة ،اململكة العربية السعودية
دراسة حالة من املدن
املكرمة واملدينة َّ
املتحررة من التبغ ملنظمة الصحة العاملية :مكة َّ
ِّ
وهناك ب ّينات تتداول عن أن استهالك التبغ يف اململكة العربية السعودية قد ازداد خالل السنوات األخرية ،وقد عزي هذا
والتعرض لسلوكيات أنامط احلياة التي تر ِّغب
حتسن األوضاع االقتصادية ،وازدياد دخل األرسة،
ُّ
االزدياد بشكل كبري إىل ُّ
بالتدخني يف وسائل اإلعالم.
املتحررة من التدخني والسياق القانوين
 3.2سياسة املدن
ِّ

لقد و َّقعت اململكة العربية السعودية عىل اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ عام  ،2004ومنذ ذلك
واصل خادم
الوقت اعتمدت اململكة عىل أسلوب السياسات املستلهمة من الرتاث ومن الدين لتعزيز مكافحة التبغ .وقد َ
احلرمني الرشيفني امللك عبد اهلل السري عىل خطى املغفور له امللك فهد ،فأ َّدى دور ًا قيادي ًا يف تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة
العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ ،واعتمد عىل أسلوب مبتكر ،مستخدم ًا اسرتاتيجية ُمستندة عىل العقيدة للتصدِّ ي
للتحدِّ يات التي تواجهها اململكة يف جمال مكافحة التبغ.
ويف سياق العمل ضمن اإلطار املفاهيمي هلذه االسرتاتيجية ،فقد تبنّت جلنة وطنية متعدِّ دة القطاعات معن َّية بالوقاية من
التدخني برناجم ًا وطني ًا ملكافحة التبغ يركِّز عىل الوقاية األولية ويدعم اإلقالع عن التدخني .كام أن الترشيعات الوطنية حتظر
التدخني يف املرافق الصحية والتعليمية ويف وسائل املواصالت.
وتفيد الترشيعات يف وضع مواصفات لصناعة السجائر ،وحظر اإلعالنات عن التدخني يف وسائل اإلعالم ومنع رعاية
املكرمة
األنشطة الرياضية والرتفيهية .ويف املامرسة العملية ،فإن مدن ًا قليلة تن ِّفذ هذه الترشيعات ،إذا ما استثنينا مكة َّ
املنورة.
واملدينة َّ
ورغم ذلك ،فقد شملت التدابري التي اختذهتا وزارة الصحة منذ عام  2008إصدار قوانني جديدة لزيادة الضغط عىل
الوكاالت املستوردة للتبغ ،فمنعت مسامهتها يف املناقصات والعقود التي تطرحها وزارة الصحة لرشاء أي دواء أو أي
إمدادات .كام بذلت بعض اجلهود لفرض الرضائب عىل منتجات التبغ وزيادة أسعارها.2
يوضح وجهة النظر
إن األسلوب الذي يستند عىل العقيدة والذي تبنّته اململكة العربية السعودية يف سياسات مكافحة التبغ ِّ
اإلسالمية واألحكام التي قال هبا كبار العلامء .ففي عام  ،1988نرش املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط كتيب بعنوان «احلكم
الرشعي يف التدخني» ،ومجع فيه مجيع الفتاوى 3التي تتعلق بالتدخني ،وتنص هذه الفتاوى عىل أن التدخني بجميع أشكاله،
وبشتى طرقه يؤ ِّدي إىل اإلرضار الشديد بالصحة وإىل إتالف األموال للمدخنني ،وبالتايل ،وبنا ًء عىل هذه الب ِّينات ،فإن
التدخني حرام عىل املسلمني ،وينبغي عليهم عدم التدخني .وقد تواىل الرتكيز عىل هذه الرؤية من خالل التزام املسلمني
بحفظ الصحة واملال ،وحفظ املجتمع ،إىل جانب الب ِّينات الطبية الدامغة حول أرضار التدخني.
تشجع من خالهلا
ونتيجة لذلك ،فقد تدارس علامء مسلمون يف اجتامع هلم عقدوه يف عماّ ن ،األردن ،عام  ،1996الطرق التي ِّ
تعاليم الدين عىل حفظ الصحة وعىل ممارسة أنامط حياة صحية ،واستناد ًا إىل هذه الب ِّينات ،فقد استنتجوا أن التدخني حرام
يف التعاليم اإلسالمية.
2
املكرمة واملدينة املنورة مدينتان متحررتان من التبغ» ،املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط.2007 ،
يوسف سالوجي ونور الدين شوقي« .مكة َّ

 3الفتوى هي رأي ديني يبديه علامء رفيعو القدر يف الدين.
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املنورة ،اململكة العربية السعودية
دراسة حالة من املدن
املكرمة واملدينة َّ
املتحررة من التبغ ملنظمة الصحة العاملية :مكة َّ
ِّ
ويف عام  1999حدَّ د العلامء املسلمون حكم اإلسالم يف التدخني حتديد ًا دقيق ًا ،فأكدوا أن أحد املقاصد األساسية يف اإلسالم
هو حفظ الصحة اجلسدية والنفسية لألفراد ،وأن التأثريات الصحية الضارة للتدخني جتعل استهالكه خمالف ًا لتعاليم اإلسالم.
ويف عام  1999أصدر الدكتور نرص فريد واصل ،مفتي الديار املرصية ،فتوى تقول بأن التدخني حرام 4رشع ًا يف اإلسالم
ألنه يرض بالصحة.
إن الب ِّينات املستندة إىل العقيدة واالسرتاتيجيات التالية هلا يف مكافحة التبغ كانت ذات أمهية حمورية يف حتفيز وتربير الرتكيز
املنورة.
عىل مكافحة التبغ وعىل مبادرات
املكرمة واملدينة َّ
التحرر من التبغ يف مكة َّ
ُّ

املنورة
 .3مبادرة
املكرمة واملدينة َّ
التحرر من التبغ يف مكة َّ
ُّ
املنورة مدينت نَْي
املكرمة واملدينة َّ
أ َّدى إعالن خادم احلرمني الرشيفني املغفور له جاللة امللك فهد يف عام  2001عن مكة َّ
متحررت نَْي من التبغ إىل تركيز اجلهود من ِق َبل الربنامج الوطني ملكافحة التبغ ووزارة الصحة وجلان مكافحة التبغ من
املنظامت غري احلكومية يف املدينت نَْي املقدست نَْي لتنفيذ هذه املبادرة ولضامن استمرارها .وقد ُبذلت جهود وخطوات وأنشطة
املنورة من التبغ (انظر القسم .)4
املكرمة واملدينة َّ
واسعة لتحقيق املبادرة امللكية لتحرير مكة َّ
املنورة مدينت نَْي متحررت نَْي من التبغ الرتكيز
املكرمة واملدينة َّ
ومن السامت املميزة لألسلوب الذي تم اتباعه يف مبادرة مكة َّ
التحرر من التبغ .وقد تكامل هذا األسلوب
عىل استهداف مبيعات التبغ وتقييدها باعتبار ذلك طريقة للتقدُّ م يف خطة عمل
ُّ
للتحرر من التبغ (مثل حظر التدخني يف املستشفيات ويف املدارس ويف املكاتب
االسرتاتيجي مع الترشيعات القائمة
ُّ
حترر املناطق املحيطة باملسجد احلرام
احلكومية) ،ومع األعراف التي حتظى باالحرتام واالتباع من مجيع الناس (مثل ّ
واملسجد النبوي الرشيف من التدخني) .وقد كان أحد األسباب املعلنة هلذا األسلوب أن املدينت نَْي املقدست نَْي يؤمهام عدد
كبري من الزوار الذين يتكلمون عدد ًا كبري ًا من اللغات ،وسيكون من املالئم من الناحية العملية الرتكيز عىل حظر مبيعات
التبغ ،كام قصد من ذلك أن هذا اإلجراء يمكن اختاذه ،عقب اإلعالن امللكي ،دون احلاجة إىل ترشيعات إضافية.
توجه يف السياسات ،فلم
ونظر ًا ألن األسلوب املتبع يف
التحرر من التدخني مل يكن جزء ًا من قانون جديد ،وأنه جاء نتيجة ُّ
ُّ
يكن باإلمكان فرض عقوبات عىل من خيالف ذلك ويدخن؛ وباملقابل ،بحثت البلديات عن طرق لالستفادة من القوانني
املوجودة بالفعل اخلاصة بمنع الرتاخيص للمحال وللمقاهي ،والتي يمكن فرض الغرامات عليها يف ما يتعلق ببيع التبغ يف
املطاعم ويف املقاهي .وعىل هذا األساس ،استفادت أمانتا املدينت نَْي املقدست نَْي من نفوذمها ،باتباع التوجيهات التي وضعها
املجلس املحيل للمدينة وحمافظ املدينة ،لسحب الرتاخيص القديمة ومنع منح تراخيص جديدة للمطاعم وللمقاهي التي
تقدِّ م التبغ بالقرب من األحياء السكانية ،فدفعت هبا بعيد ًا عن حدود املدينت نَْي.
تضمنت خطوات حظر حمددة؛ لتق ّيد املبيعات ولتق ّيد استخدام التبغ يف كل من مكة
وقد ُن ِّفذت سلسلة من اإلجراءات التي َّ
املنورة (ويمكن االطالع عىل التفاصيل حول ذلك يف القسم  .)4ففي املدينة قسمت التدابري واإلجراءات
املكرمة واملدينة َّ
َّ
4
حرم اإلسالم السلوكيات ذات اخلطايا الكبرية مثل القتل والرسقة والغش ،ألهنا تؤذي عاد ًة اآلخرين .وهناك سلوكيات حرمت ألهنا تتلف صحة الشخص وجسمه،
َّ
مثل رشب الكحول ،وملا كان التدخني قد ظهر بعد فرتة طويلة من نزول القرآن الكريم ومن تدوين األحاديث النبوية الرشيفة ،فلم يكن هناك حكم يتعلق بالتدخني ملدة
طويلة .ثم تغيرَّ الوضع عىل مراحل متعدِّ دة ،مع توافر املزيد من املعلومات املنشورة حول ما يس ِّببه التدخني من تلف لصحة املدخن ولصحة غريه من حوله أيض ًا .وقد
أصدر علامء املسلمني حك ًام بتحريم التدخني استناد ًا إىل هذه احلقائق ،ولكن البعض يرى أن حكم التدخني يقع حتت درجة أقل شدة من التحريم ،ولكن هذا اجلدل تو َّقف
مع ظهور ب ِّينات جديدة حول الرضر الذي يلحق بغري املدخنني أيض ًا.
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املنورة ،اململكة العربية السعودية
دراسة حالة من املدن
املكرمة واملدينة َّ
املتحررة من التبغ ملنظمة الصحة العاملية :مكة َّ
ِّ
املكرمة فقد
عىل ثالث مراحل ،بحيث تتوسع منطقة احلظر وتتجه نحو اخلارج انطالق ًا من املركز يف كل مرحلة .أما يف مكة َّ
تم تطبيق اإلجراءات يف خطوة واحدة ،وتضمنت:
• •حظر مجيع مبيعات التبغ ضمن حدود املدينة املقدّ سة ومجيع متاجر الطعام خارج حدود املدينة املقدّ سة؛
• •حظر مبيعات التبغ خارج حدود املدينة املقدّ سة يف جوار املساجد واملدارس؛
• •حظر املبيعات للشباب دون سن  18عام ًا؛
• •حظر تدخني الشيشة يف املقاهي واملطاعم يف املناطق السكنية وقرب املساجد واملدارس وصاالت األعراس.

تطور املبادرة
 .4املراحل الرئيسية يف ُّ
 1.4املرسوم امللكي

املكرمة من ِق َبل املنظامت اخلريية واملجتمع املدين للتقدُّ م بخطة عمل
رغم عدم وجود جهود مسبقة يف املدينة َّ
املنورة ومكة َّ
ملكافحة التبغ ،فإن الدافع الرئييس للتغيري نشأ من رسالة للمدير اإلقليمي لرشق املتوسط يف منظمة الصحة العاملية إىل
املغفور له خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد ،يلتمس فيه إعالن املدينت نَْي املقدست نَْي خاليتني من التدخني ،وذلك يف اليوم
التحرر
العاملي لالمتناع عن التبغ يف عام  .2001وقد أوضح هذا التوقيت التوصيات التي أصدرها فريق العمل يف مبادرة
ُّ
من التبغ التي تقودها منظمة الصحة العاملية ،ونرش «احلكم الرشعي يف التدخني» الذي أصدره علامء يف مرص ويف اململكة
العربية السعودية .5وقد وافق خادم احلرمني الرشيفني املغفور له امللك فهد عىل هذه اخلطة ،وعىل إعالن املدينت نَْي املقدست نَْي
متحررتني من التبغ.
 2.4التدابري التنظيمية والرشاكات
بعد اإلعالن مبارش ًة عن املبادرة ،أسست األمانة يف املدينت نَْي املقدست نَْي جلنة عليا للوقاية من التدخني يف ٍ
املكرمة
كل من مكة َّ
املنورة لتنفيذ التوجيهات السامية .وقد اختريت عضوية اللجنتني وفق مرسوم رسمي صدر عن حاكم الوالية.
واملدينة َّ
وقد كانت اللجنة برئاسة املحافظ وكان من األعضاء اآلخرين ممثلون عن وزارات أخرى مثل الصحة والتعليم والثقافة
واإلعالم وشؤون احلج واحلرمني الرشيفني واجلامعات وغرف التجارة .وانتهت اللجنة إىل القرارات التالية:
• •إعداد إجراءات وخطط لتنفيذ خطة عمل التحرر من التبغ والتوصية إىل املحافظ بتنفيذها؛
• •دعم تنفيذ خطة العمل من خالل املنظامت ذات الصلة؛
• •تقديم املساعدة للجنة الوطنية لربنامج مكافحة التبغ يف خططها وعملها يف املدينة.
سهل ما يتمتع به أعضاء اللجنة من مكانة كبرية يف اختاذ القرارات وإعطاء السلطات الختاذ اإلجراءات .ومن املهم
وقد َّ
أن ذلك قد ساعد أيض ًا عىل احلصول عىل املوارد ،ودعم التعاون مع األمانات والبلديات املختلفة واحلصول عىل ميزانيات
كافية (تقرب من مليون دوالر أمريكي كل عام) من برنامج مكافحة التبغ التابع لوزارة الصحة ،مما يضمن احلصول عىل
املزيد من التمويل لإلجراءات التالية من املوارد املحلية وباإلضافة إىل ذلك فإن مجيع املنظامت اخلريية غري احلكومية نظمت
ونسقت جهودها مع اللجنة ملكافحة تدخني التبغ ،وذلك تلبية للتوجيهات للحصول عىل أقىص املنافع وأرفعها مردود ًا.
« 5احلكم الرشعي يف التدخني» ،الطبعة الثانية ،منظمة الصحة العاملية ،املكتب اإلقليمي لرشق املتوسط ،اإلسكندرية .2000 ،اهلدي الصحي ،سلسلة التثقيف الصحي من
خالل تعاليم الدين.
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املنورة ،اململكة العربية السعودية
دراسة حالة من املدن
املكرمة واملدينة َّ
املتحررة من التبغ ملنظمة الصحة العاملية :مكة َّ
ِّ
وقد أدى تشكيل اللجنة هبذه الطريقة إىل فوائد متعددة:
• •كان من األسهل عليها واألرسع هلا حتديد األنشطة يف خمتلف القطاعات من خالل العضو املمثل للقطاع باللجنة؛
• •أمكن حتويل املوارد احلكومية عرب القنوات املالئمة إىل اللجنة وإىل البلديات أو األمانات املالئمة ،مع قدرة األمانات أو
البلديات عىل املسامهة بتمويلها الذايت بتنفيذ اإلجراءات التي تقع ضمن أراضيها.
املكرمة عىل وجه اخلصوص ،كان هناك جلنة قوية جد ًا يقوم عىل أعامهلا املمثلون الوطنيون يف برنامج
وميداني ًا ،ويف مكة َّ
تتضمن أعضاء من مجيع البلديات ،وأن يكون هلا تنسيق ف َّعال مع
مكافحة التبغ التابع لوزارة الصحة ،فكان من املهم أن
َّ
املنظامت غري احلكومية يف الوالية ،وهو ما جعل قوة املدينة أكرب عىل حتقيق تقدُّ م رسيع.
وعىل نطاق أكثر اتساع ًا ،فقد أبدت جمموعات األعامل واملجموعات اخلريية الدينية ،ومنظامت املجتمع املدين مجيعها ،بام
املنورة ،وهي مجعية ذات فعالية خاصة ،سعادهتا بتقديم الدعم ل ّلجنة .وقد
فيها اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني يف املدينة َّ
أبدى اجلميع شعوره باملسامهة اإلجيابية يف تطوير جمتمعهم ،واعتبار ذلك من الطاعات التي تساعد عىل الوقاية من املعايص،
كام جاء يف نص الفتاوى الدينية حول التدخني.
 3.4التنفيذ :اإلجراءات الرئيسية
رغم أن اخلطط التنفيذية يف املدينت نَْي املقدست نَْي كانت متشاهبة عىل نحو كبري ،فإن التوقيت ورسعة إجراء التدابري كانت
املكرمة ،يف املقابل ،فقد
خمتلفة .ففي املدينة َّ
املنورة بدأ التنفيذ أوالً وكان التطور تدرجيي ًا عىل مدى سنوات عدة .أما يف مكة َّ
بدأت األنشطة يف ٍ
وقت متأخر ،ولكنها نفذت يف مجيع أرجاء املدينة املقدسة وبرسعة أكرب.
التوسع ،عىل سلسلة من املراحل ،يف املناطق التي تط َّبق هبا القيود عىل مبيعات
وكان النهج املتبع يف املدينت نَْي املقدست نَْي مع ًا هو
ُّ
التبغ ،وذلك انطالق ًا من املنطقة املركزية واجتاه ًا إىل املناطق املحيطية ،فقد بدأت اخلطوة األوىل بحظر التدخني يف املناطق
املنورة ،فتم حظر بيع التبغ يف نطاق كيلومرت واحد
املكرمة واملسجد النبوي الرشيف يف املدينة َّ
املحيطة باملسجد احلرام يف مكة َّ
املقدسني.
حول املسجدين املقدسني ،مع نقل املقاهي التي تقدِّ م الشيشة إىل ما وراء املناطق املحيطة باملسجدَ ين
َ
وقد بق َيت األماكن التي يطبق فيها احلظر الرسمي لتدخني التبغ حمدودة يف املساحات املفتوحة (غري املسقوفة) املحيطة
باملسجدين املقدسني يف كلتا املدينت نَْي املقدست نَْي .وحتى تلك املساحات املفتوحة ،فقد تعاون متطوعون من الشباب من
مجعية اهلالل األمحر السعودي مع القائمني عىل خدمة املسجدين املقدسني «لتوجيه» الزوار إن قاموا بإشعال السجائر
بالقرب من نطاقي املسجدين.
املكرمة ،حيث اقترص احلظر يف السابق
ومع ذلك فإن حظر مبيعات التبغ قد غطى يف النهاية مجيع حدود املدينة َّ
املنورة ومكة َّ
عىل املناطق املحيطة باملسجدين املقدسني وعىل املتاجر يف املناطق السكنية.
وهكذا كان استهداف مبيعات التبغ األمر املحوري يف اسرتاتيجية التحرر من التدخني يف املدينت نَْي املقدست نَْي وقد أمكن
حتقيق ذلك اهلدف باتباع اخلطوات التالية:
• •التخلص التدرجيي من الترشيعات التي كانت قائمة بشأن منح الرتاخيص ملبيعات التبغ ،بإهناء ما كان منها ضمن فرتة
صالحيته ،والتي تعود إىل عام  ،2002ورفض أي طلبات جديدة ملنح الرتاخيص لبيع التبغ .وقد كانت العقوبات
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موجودة يف القوانني القائمة بالفعل وموجهة ملن ال يمتثل للتوجيهات اجلديدة التي حتظر مبيعات التبغ ضمن األجزاء
املحددة من املدينة.
• •يف كلتا املدينت نَْي املقدست نَْي ،تتم معظم مبيعات التبغ يف البقاليات واملتاجر املحلية الصغرية ،وليس يف حمالت متخصصة
ببيع التبغ ،وملا كان التبغ ليس من عداد املواد الغذائية التي حتتاج إىل طلب ترخيص ،فإن األمانتني أو البلديتني ركزتا
اهتاممهام عىل منع هذه املتاجر من بيع التبغ؛ فيكون التبغ بعيد ًا عن املواد الغذائية ،ويصبح من املحظور قانون ًا بيعه
وفق ترخيص يمنح خصيص ًا ملتاجر الغذاء ،ومن هنا ،فإن الرتاخيص مل تكن جتدد أو أهنا كانت تسحب إذا استمر
املتجر ببيع التبغ.
• •كانت املقاهي التي تقدم الشيشة أول األهداف التي توجهت إليها السياسات لتحويل مبيعات التبغ إىل ما وراء حدود
املدينة املقدسة ،وبعيد ًا عن املناطق السكنية وعن املساجد وعن املدارس يف كامل الوالية .والشيشة من أشكال التدخني
الشائعة جد ًا يف اململكة العربية السعودية ،وهي تنتج كمية ضخمة من الدخان الذي يمكن مشاهدته فيؤدي إىل التأثري
عىل الناس حول املقهى وعىل املدخنني أنفسهم ،ويف حني يمكن تدخني السجائر يف خلوة من الناس ،فإن تدخني الشيشة
يكون يف املقاهي املفتوحة وينظر هلا الدعاة الدينيون باستنكار ،كام ينظرون إىل من يدخن الشيشة عىل أنه يرتكب اخلطيئة
يروج لسلوك التدخني بني غري املدخنني .ويف هذا السياق
وجياهر هبا يف العلن ،ويتحدى السلوك اإلسالمي اجليد ،وربام ِّ
يؤدي حتويل املقاهي إىل خارج حدود املدينت نَْي املقدست نَْي وبعيد ًا عن املسجدين املقدسني وعن البيوت وعن املدارس
إىل دعم اجلهود املبذولة ملنع الشباب الصغار من البدء بالتدخني إىل جانب محاية غري املدخنني من التعرض إىل الدخان
املنبعث من املدخنني وهو ما يسمى بالتدخني السلبي.
 4.4رفع مستوى الوعي
كان رفع مستوى الوعي حول خماطر التدخني وحول سياسات مكافحة التبغ يف املدن بني العامة وبني زوار املدن جزء ًا
أساسي ًا من األسلوب املتكامل املتبع ،وجيري إعداد خطة سنوية تشمل مجيع األنشطة اإلعالمية ،وسيأخذ أعضاء اللجنة
زمام املبادرة يف تنفيذها .وقد استهدف رفع مستوى الوعي بشكل خاص موسم احلج وشهر رمضان الكريم؛ وتتضمن
التدابري املتخذة:
• •محالت يف املدارس ،لقاء ومؤمترات يف املجتمع ويف مناطق جتمع احلجاج؛
• •استخدام خمتلف وسائل اإلعالم ،والكتيبات ،والنرشات وامللصقات واملظالت التي حتمل رسائل ملكافحة التدخني
وأرشطة التسجيل واللوحات الضخمة عىل الطرق يف خمتلف اللغات .وقد تم إعداد خطة سنوية تشمل مجيع األنشطة،
بحيث يأخذ أعضاء اللجنة يف كل جلنة ،دور ًا لتنفيذ هذه اخلطة يف املنظمة التي ينتمي إليها أو املؤسسة احلكومية التي
ينتمي إليها.
وقد سامهت املنظامت غري احلكومية واجلمعيات اخلريية مسامهة ف َّعالة يف طباعة وتوزيع هذه املواد اإلعالمية ،ويف عقد
اجتامعات بني فئات املجتمع ،ويف تقديم التمويل حلمالت التوعية.
 5.4إجراءات تكميلية يف مكافحة التبغ
لقد تم تعزيز خدمات اإلقالع عن التدخني يف املدينت نَْي املقدست نَْي توخي ًا لدعم أوسع نطاق ًا ألغراض مكافحة التبغ ،وتكمي ً
ال
لإلجراءات املذكورة سابق ًا .وقد ركزت اجلهود عىل تعزيز اخلدمات التي تقدمها عيادات اإلقالع عن التدخني الوطنية،
والتي تقدم خدماهتا جمان ًا ،وذلك من خالل تدريب العاملني فيها ،ودعم املوارد ،وزيادة الوعي حول اخلدمات وحتسني
ُس ُبل إيصاهلا ملن حيتاج إليها.
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التحرر من التبغ
 .5أثر مبادرة
ُّ
التعرض لدخان املدخنني (التدخني السلبي)
ُّ 1.5

يبلغ املتطوعون من اهلالل األمحر السعودي يف سياق هذه الدراسة أهنم ال يالحظون إال أعداد ًا ضئيلة جد ًا من املدخنني
املتحررة من التدخني يف املدينت نَْي املقدست نَْي وحول املسجدين املقدسني ،وأن مجيع الزائرين
يف الوقت احلارض يف املناطق
ِّ
يعملون من خالل العالمات الكبرية أن املدينة متحررة من التدخني ،وأنه ينبغي عليهم أال يدخنوا يف املنطقة املحيطة
باملسجد املقدس .وإذا وجد هؤالء املتطوعون من يدخن ،فإهنم يوجهونه بلطف للتوقف عن التدخني ،ويقدمون له رسالة
من التعاليم الدينية حول الصحة .أما يف املناطق العامة األخرى ،مثل املطاعم واملقاصف ،فإن الناس يواصلون التدخني،
إال أن تقييد املبيعات مضاف ًا إىل زيادة الوعي بأن التدخني يف املدينت نَْي املقدست نَْي ليس سلوك ًا جيد ًا ،يعني انخفاض التدخني
بصورة كبرية.
وقد أشارت دراسة جلودة اهلواء للتعرف عىل مستويات دخان التبغ يف البيئة ،وهي دراسة أجر َيت خصيص ًا من أجل دراسة
هذه احلالة ،إىل أن جودة اهلواء أفضل يف املناطق التي تم حظر التبغ فيها مما هي عليه يف املناطق التي يتواصل التدخني بقدر
أكرب من احلرية ،مثل املساحات املغلقة يف املجمعات التجارية.
 2.5مبيعات التبغ
وفق ًا لإلحصائيات التي قدمتها أمانة العاصمة املقدسة يف عام  ،2008فقد وجد التقييم األول لتنفيذ السياسات أن  %75من
املتاجر قد امتثلت ملتطلبات عدم بيع التبغ .وقد صدرت غرامات لبقية املتاجر .ويف حالة ارتكاب خمالفة تالية فإن املتجر
املنورة.
يصبح عرضة لسحب الرتخيص املمنوح له .ومل جير بعد تقييم مماثل يف املدينة َّ
إال أن إزالة املقاهي التي تقدم الشيشة يف املدينت نَْي املقدست نَْي كانت إزالة شاملة ،فلم يعد هناك أي مقهى يقدم الشيشة داخل
حدود املدينت نَْي املقدست نَْي ،وقد ذكرت تقارير رسدية أن السكان قد أكدوا أهنم أصبحوا بحاجة لسفر طويل إذا أرادوا ارتياد
مقهى يقدم الشيشة.6
 3.5أسعار السوق
كان نشاط السوق السوداء وارتفاع أسعار التبغ من أهم اآلثار العميقة للسياسات التي قللت من توافر التبغ يف منافذ البيع
باملفرق.
فقد نشأت السوق السوداء مبارش ًة بعد تقليل منافذ البيع باملفرق ،ووجد املدخنون أنفسهم أمام خيارين ،إما أن يدفعوا
ضعف أو ثالثة أضعاف السعر العادي لعلبة السجائر ،وإما أن يقودوا سياراهتم لتجاوز حدود املدينت نَْي املقدست نَْي حيث
يمكنهم رشاء السجائر .وقد عرب الكثريون منهم خالل الدردشة عىل اإلنرتنت عن عدم رضاهم وغضبهم من القانون
اجلديد ،وذكروا أن عليهم اآلن أن يدخروا كمية من علب الدخان لتوفري الوقت واملال ولضامن حصوهلم عىل السجائر
عندما حيتاجون إليها .ووفق ًا القتصاديات السوق ،ورغم مرونة الطلب املرافق ملنتجات التبغ ،فإن ارتفاع السعر سيقود يف
أغلب األحيان إىل انخفاض االستهالك.
 6الب ِّينات مستمدة من مناقشات ملجموعات عىل صفحات اإلنرتنت وعىل لقطات فيدوية مستمدة من مقاالت ألخبار نرشت عىل اإلنرتنت.
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 .6استنتاجات ودروس مستفادة
املنورة من التبغ واألسلوب الذي اتبع فيهام لتنفيذ خطة عمل التحرر
املكرمة واملدينة َّ
إن جتربة حترر املدينت نَْي املقدست نَْي مكة َّ
من التبغ ،يعطي سلسلة من الدروس املستفادة حول خطة عمل مكافحة التبغ يف اململكة العربية السعودية التي يمكن
تطبيقها يف العامل اإلسالمي بشكل خاص .ومن الدروس املستفادة واهلامة خلطط العمل التي تستهدف التحرر من التبغ:
 .أالقيادة السياسية :دور خادم احلرمني الرشيفني جاللة امللك يف تعزيز تنفيذ خطة عمل التحرر من التبغ كان دور ًا
حاس ًام يف ضامن تبني خطة العمل والتقدم يف تنفيذه .كام أن تعيني أعضاء هامني قادرين عىل امليض قدم ًا بخطة العمل
يف اللجنتني كان مفيد ًا جد ًا.
املنورة ،وتأثريمها الديني عىل نمط احلياة يف املدينتني ،وعىل
املكرمة واملدينة َّ
 .بالعقيدة الدينية :نظر ًا للطبيعة الدينية ملكة َّ
الكثري من الزوار هلام ،وعىل قادة البلد ،فإن فتاوى وآراء العلامء والقادة الدينيني قدمت دع ًام هام ًا ،وحتفيز ًا وتربير ًا ذوي
أمهية إلجراءات مكافحة التبغ التي تبنتها اململكة.
 .جالرشاكة :استفادت التدابري التي اختذت يف املدينت نَْي املقدست نَْي من مشاركة األمانة فيهام بالعمل املتناغم مع وزارة
الصحة ومع الرشكاء اآلخرين ،ومنهم املنظامت اخلريية واالجتامعية التي تكافح التدخني.
 .ددور منظمة الصحة العاملية :يرى أن االسرتاتيجيات املتبعة يف املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط
كان هلا تأثري هام عىل حتفيز الرتكيز الذي تقوده احلكومة عىل مكافحة التبغ ،والس َّيام من خالل إسهام علامء حمرتمون
يف املؤمترات الدولية ،ونرش النتائج التي متخضت عنها هذه املؤمترات إىل السلطات العامة والصحية يف اإلقليم ،ونرش
الفتاوى يف الوقت املالئم واالستفادة من أيام االمتناع عن التبغ الختاذ إجراءات ف َّعالة يف هذا الصدد.
املنورة من التبغ بعض مواضع اخللل يف سياق حماولة دفع خطة
املكرمة واملدينة َّ
أظهر األسلوب الذي اتبع يف حترير مكة َّ
عمل التحرر من التبغ إىل األمام من خالل قانون شامل للتحرر من التبغ أو من خالل صكوك قانونية أخرى ملنع التدخني يف
املساحات داخل األبنية .وتطبق العقوبات احلالية عىل بيع التبغ وليس عىل استهالكه ،كام أن ظهور السوق السوداء قد تقلل
من آثار اجلهود املبذولة لتقليل االستهالك ،وبالتايل تقليل التدخني يف األماكن العامة .وبدون إطار قانوين شامل للتحرر من
التبغ ،فإن اإلدارات املحلية ستعاين من العوائق التي تقلل من قدراهتا وجتعلها مرتددة يف الدفع يف اجتاه حترير مجيع املساحات
العامة ومساحات العمل من التبغ .ومع ذلك ،فإن املكانة الفريدة الذي حتتلها اململكة العربية السعودية يف العامل اإلسالمي،
املنورة — توفر الفرصة لنرش رساالت مكافحة التبغ
املكرمة واملدينة َّ
لكوهنا األرض التي تترشف باملدينت نَْي املقدست نَْي مكة َّ
ٍ
والتحرر من التبغ عىل نطاق أوسع لتصل إىل القريب والبعيد عىل حد سواء؛ هذا إىل جانب تعريف ماليني املسلمني الذين
املنورة كل عام ،قادمني من مجيع أرجاء العامل ،بأغراض وأهداف حترير
املكرمة واملدينة َّ
يزورون املدينت نَْي املقدست نَْي مكة َّ
املدينت نَْي املقدست نَْي من التدخني.
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