
إذ  مستهلكيه،  نصف  يقتل  الذي  العامل  يف  الوحيد  املنتج  هو  التبغ 
600 ألف نسمة  6 ماليني شخص سنويًا، منهم  تقريبًا عىل  يقيض 
تعرضوا للتدخني السلبي، فكل ست ثوان، يموت شخص واحد 
احلاليني  املستخدمني  نصف  وسيقيض  التبغ،  بسبب  األقل  عىل 
نحبهم يف النهاية بسبب أحد األمراض املرتبطة بالتبغ. ومن املتوقع 
7.5 مليون شخص بحلول  أن يزداد عدد الوفيات بسبب التبغ إىل 
العامل، وإذا استمر  الوفيات يف  10% من عدد  يعادل  ملا   ،2020 عام 
طوال  شخص  ماليني   8 نحو  سنويًا  التبغ  سيقتل  احلايل،  االجتاه 
الفرتة املمتدة حتى عام 2030، وأغلب الوفيات بسبب التبغ حتدث 
يف الدول ذات الدخل املنخفض أو املتوسط. وما مل تتخذ إجراءات 
التبغ، خالل القرن احلادي والعرشين،  لتحول دون ذلك، سيقتل 

أكثر من مليار نسمة ]1[.

قدرت  وقد  عام،  كل  سيجارة  تريليونات   6 التبغ  صناعة  تبيع 
614 مليار دوالر ]2[. وإن كان من  2009 بنحو  إيراداهتا يف عام 
الصعب، حتى اآلن، استصدار قوانني ملزمة توقف إنتاج وزراعة 
الصحة  منظمة  تقوم  أن  من  أقل  فال  األساس،  من  التبغ  وتصنيع 
الرعاية  ومؤسسات  احلكومية  غري  املنظامت  من  وغريها  العاملية 

اإلجراءات  بدعم  املختلفة،  احلكومات  مع  بيد  يدًا  الصحية، 
والوسائل الالزمة ملقاومة انتشار التبغ بني الشباب وصغار السن، 
وال سبيل لذلك إال باستصدار قوانني، واختاذ إجراءات للحد من 
التبغ، وزيادة الرضائب املفروضة عىل منتجاته املختلفة،  إعالنات 

وحظر التدخني يف األماكن العامة.

بكل  التبغ،  رشكات  تسعى  التبغ،  ملكافحة  املبذولة  اجلهود  وإزاء 
التي  واملبادرات  املحاوالت  كل  إجهاض  إىل  قوة،  من  أوتيت  ما 
هتدف ملكافحة التبغ. ومن األساليب اخلبيثة لرشكات التبغ، إعداد 
رسائل مقنعة حول السياسات، وبناء مزيد من احلوارات املتكررة 
وتطوير  حلفائها،  مع  التعاون  شبكة  وتقوية  القرارات،  صناع  مع 
املؤسسات  مع  العالقات  وتطوير  اإلعالم،  مع  االتصال  وسائل 

احلكومية.

التبغ،  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  بعد 
فاجتهت  واملضمون،  الشكل  يف  التبغ  رشكات  أساليب  تغريت 
املسؤولية  بتحمل  خالهلا  من  تتظاهر  مبادرات  إطالق  إىل 
للمؤسسات  والتربع  بل  اخلريية،  األعامل  ودعم  االجتامعية، 

أساليب رشكات 
التبغ لتقويض جهود 

مكافحة التبغ
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املختلفة كوسيلة ضغط غري مبارشة، إلجهاض ترشيعات مكافحة 
مكافحة  سياسات  يف  رسميًا  التبغ  رشكات  واشرتكت  التبغ. 
لتخفيض  تسعى  بأهنا  احلكومات  وإقناع  صورهتا،  لتحسني  التبغ، 
داخل القطاعات  متعددة  حتالفات  يف  وشاركت  املدخنني،   عدد 

اهلياكل احلكومية ]3[.

هتدف أساليب وخطط رشكات التبغ، بصفة عامة، إىل إنشاء واقع 
والدولية،  الرسمية  الترشيعات  إصدار  يسبق  األرض  عىل  جديد 
التبغ،  مكافحة  سياسات  جدوى  حول  املحلية  السلطات  وإرباك 
باستهالك السامح  مثل  ضعيفة،  إجراءات  اختاذ  بأن   وإقناعها 
منتجات التبغ يف بعض األماكن، واالعتامد عىل اتفاقات طوعية ملنع 
اإلعالن، وغريها، أكثر جدوى من املنع الكامل للتدخني يف األماكن 
التحذيرات  وضع  أو  متامًا،  التبغ  عن  اإلعالن  حظر  أو  العامة، 
منظمة  اتفاقية  املوصىَ هبا من  بالصورة  التبغ  الصحية عىل عبوات 
اجلدوى  وتقويض  التبغ،  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة 

والقيمة للسياسات واملامرسات التي تنص عليها االتفاقية.

احلظر  تقويض  إىل  املستميتة  حماوالهتا  من  التبغ  رشكات  هتدف 
عىل  والتحايل  الشباب،  عىل  والرتكيز  اإلعالن،  عىل  الشامل 
األماكن  يف  للتدخني  الكامل  احلظر  ومنع  الصحية،  التحذيرات 
ملواد  اإلرشادية  الدالئل  حول  املفاوضات  عىل  والتأثري  العامة، 
التبغ،  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية 
والدراما  والسينام  املرسح  يف  التبغ  ملنتجات  املكثف  واالستخدام 

عمومًا.

هبا  تقوم  التي  املختلفة  املحاوالت  لرصد  الورقة  هذه  وتسعى 
املنظامت  تبذهلا  التي  اجلهود  كل  تقويض  أجل  من  الرشكات  هذه 
الدولية واحلكومات املختلفة ملكافحة التبغ الذي يقتل أعدادًا تفوق 
بالتنبيه هلذه  العامل، وذلك  ضحايا أشد احلروب رضاوة ودمارًا يف 
ابتكارًا،  أكثر  ومبادرات  مضادة،  بجهود  ومقاومتها  املحاوالت، 

لتحقيق اهلدف املنشود، أال وهو الوصول لعامل صحي بال تبغ.

حيل وخمططات رشكات صناعة التبغ
التأثري عىل دوائر صنع القرار

املبادرات  ملواجهة  الرضورية...  املواد  إعداد  هو  هدفنا،  »يظل 
االجتامعية والترشيعية ضد التبغ... سوف نستهدف معارضينا بكل 
براعة، وسوف نقوم بكل دقة بتحديد ورصد وتفنيد حجج األفراد 

الرئيسيني واملنظامت الرئيسية« ]4[.

القرارات  إجهاض  أجل  من  حثيثة  جمهودات  التبغ  رشكات  تبذل 
الرسمية اهلادفة ملكافحة التبغ، سواءًا كانت حكومية أو إقليمية أو 
دولية، ووئدها يف مهدها قبل صدورها، من خالل تكوين عالقات 
والتي حتتكر تسويق  النفوذ يف احلكومات،  ذات  اجلهات  قوية مع 
التبغ، وكبار الشخصيات السياسية يف الدول املختلفة، الستخدامهم 
يف جلب املعلومات، أو إضعاف القرارات الرسمية، وإنشاء كيانات 

تعمل عىل التعرف املسبق عىل القرارات الرسمية ملكافحة التبغ يف 
دول املنطقة، وتكثيف مراقبة كل جهات معارضة التبغ، مثل جملس 
التعاون اخلليجي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الصحة العاملية، 
ملحاربة  الوطنية  واجلمعيات  الرسطان،  ملكافحة  الدويل  واالحتاد 
استهالك التبغ، وإحباط قرارات مكافحة التبغ الصادرة عنها ]4[.

الضغط  عىل  وقدرهتا  نفوذها  موريس  فيليب  رشكة  أكدت  وقد 
البلدان  »يف  فيه:  قالت  خطري  بترصيح  اإلقليم  دول  بعض  يف 
األعضاء... أقمنا شبكة كربى من مصادر املعلومات واملوارد التي 

نستطيع من خالهلا الضغط عىل املسؤولني املالئمني« ]5[. 

إجهاض قوانني زيادة الرضائب عىل التبغ
أكثر  من  واحدة  املختلفة  التبغ  منتجات  عىل  الرضائب  زيادة  تعد 
الشباب  بني  خاصة  التبغ،  استهالك  تقليل  يف  فعالية  الوسائل 
والفقراء، وقد شعرت رشكات التبغ بانزعاج شديد بسبب ارتفاع 
 1982 األسعار نتيجة لزيادة الرضائب عىل منتجات التبغ يف عامي 
مليوين  إقالع  إىل  أدى ذلك  العاملم، حيث  1983، يف بعض دول  و 
وسعت  التدخني،  بدء  عن  مراهق  ألف   600 وانرصاف  مدخن، 

جاهدة للحد من تكرار هذا األمر ]6[. 

التبغ  رشكات  حرص  موريس  فيليب  رشكة  وثائق  كشفت  وقد 
عىل عدم رفع الرضائب، حيث اعرتف مسؤولو الرشكة: »من بني 
مجيع اهلموم، هناك هم واحد يسبب لنا أكرب إزعاج، أال وهو فرض 
الرضائب. ويف حني تتسبب قيود التسويق والتدخني السلبي وحظر 
التبغ،  استهالك  معدالت  خفض  يف  العامة  األماكن  يف  التدخني 
لذلك  بكثري.  أكرب  تأثري  له  الرضائب  فرض  أن  تؤكد  خربتنا  فإن 
 فإن قلقنا من فرض الرضائب حيتل مكانًا حموريًا يف تفكرينا بشأن

التدخني والصحة«. ]7[ 

األسعار  ارتفاع  بأن  احلكومات  إقناع  التبغ  رشكات  حاولت 
بسبب زيادة الرضائب سيؤدي حتاًم إىل زيادة التهريب عرب احلدود 
واالجتار غري املرشوع، وسعت الرشكات سعيًا حثيثًا إلحباط كل 
مقرتحات وترشيعات رضائب التبغ يف مجيع أنحاء العامل، ونجحت 
الرسوم  بتأجيل زيادة  الدول وإقناعهم  إثناء وزراء مالية بعض  يف 
التبغ إىل أجل غري مسمى، كام أحبطت اإلمجاع عىل  عىل منتجات 
يف للرضائب  املعارضة  القوى  دعم  خالل  من  الرضائب   زيادة 

هذه الدول ]8[. 

مقاومة حظر التدخني يف األماكن العامة
أدركت رشكات التبغ منذ وقت طويل، أن األدلة والرباهني العلمية 
عىل خطورة التدخني السلبي ستهدد مستقبلها املايل، إذا استجمعت 
احلكومات إرادهتا السياسية إلصدار قيود عىل التدخني يف األماكن 
العامة ]5[. وأشارت دراسة رسية أعدها معهد التبغ األمريكي يف 
من  يكون  قد  بنفسه  املدخن  يفعله  »ما  أن:  إىل  السبعينيات  أواخر 
خمتلف  موضوع  املدخن  لغري  املدخن  يفعله  ما  ولكن  هو،  شأنه 
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متامًا... ونحن ننظر إىل ذلك عىل أنه أخطر تطور حدث حتى اآلن 
لقدرة صناعة التبغ عىل البقاء« ]5[.

التدخني  خطر  من  للتقليل  حماوالت  عدة  التبغ  رشكات  اختذت 
السلبي، والتحايل عىل إجراءات حظر التدخني يف األماكن العامة، 
عن  دولية  دراسة  وإجهاض  إلضعاف  إعالمية  محلة  فأطلقت 
أخطار التدخني السلبي، وقاومت الترشيعات التي حتظر التدخني 
معينة  مناطق  بتخصيص  املطالبة  خالل  من  العامة،  األماكن  يف 
للتدخني، والتدخل يف صياغة الترشيعات، وإدخال مفهوم التدرج 
ومراقبة  العامة،  األماكن  يف  التدخني  حظر  ترشيعات  إصدار  يف 
السلبي،  التدخني  تناقش  التي  العلمية  املؤمترات  أعامل  جداول 

وحماوالت إجهاض توصياهتا وقراراهتا.

مقاومة وضع التحذيرات الصحية عىل عبوات التبغ
حاربت رشكات التبغ بعنف إجراءات وضع حتذيرات صحية عىل 
عبوات التبغ، وبررت ذلك حسبام كشفت وثائقها: »نحن نعارض 
التحذيرات الصحية عىل علب السجائر لعدة أسباب: أوهلا  بشدة 
أن  علميًا  ثبت  قد  أنه  الصحية...  التحذيرات  تعني  قد  وأمهها، 

التدخني يسبب املرض« ]9[. 

عدد  من  التبغ  عبوات  عىل  املصورة  الصحية  التحذيرات  تقلل 
من  وتزيد  التبغ،  استهالك  يبدأون  الذين  السن  وصغار  الشباب 
عدد املقلعني عن استهالكه. حيث تبني الدراسات أن التحذيرات 
استهالك  بأرضار وخماطر  التبغ  تزيد من وعي مستهلكي  املصورة 

التبغ الصحية واالقتصادية.

أدركت رشكات التبغ خطورة التحذيرات الصحية، وقاومتها بشدة، 
ألهنا بمثابة اعرتاف ضمني من رشكات صناعة التبغ بخطورته عىل 
التحذيرات  هذه  وضع  لتأجيل  كبرية  جمهودات  فبذلت  الصحة، 
بصناع  عالقاهتا  واستخدمت  اخلليج،  دول  يف  التبغ  منتجات  عىل 
وضع  جدوى  يف  للتشكيك  اإلعالم  وسائل  يف  ونفوذها  القرار 
املحتملة واالنتهاكات  هلا،  الطبي  واألساس  اجلديدة،   التحذيرات 

للعالمة التجارية.

تطبيق  الطرق  بشتى  لتعارض  قواها  الرشكات  تستجمع  واليوم 
للتهديد  التبغ، وتتجه  منتجات  توسيم وتغليف عبوات  إجراءات 
اإلجراءات،  هذه  تطبيق  لتعطيل  وغريها  الدولية  باملحاكامت 
حقيقي دليل  دونام  بالتهريب  الصحية  التحذيرات  تربط  تفتأ   وال 

أو واقعي.

تشجيع التهريب واالجتار غري املرشوع
تستفيد رشكات التبغ من التهريب من عدة نواح، منها، عىل سبيل 
األرباح،  وحتقيق  االستهالك،  وزيادة  جديدة،  أسواق  فتح  املثال، 
تستغل  كام  األسعار،  فرق  من  واالستفادة  الرضائب،  وتفادي 
رشكات التبغ التهريب كورقة ضغط عىل الدول خلفض الرضائب، 
التبغ  رشكات  وتستخدم  الرضائب،  زيادة  قرارات  عن  إثنائها  أو 

فزاعة التهريب لتجنب القيود التجارية، أو اإلجبار عىل فتح أسواق 
جديدة، ويمثل التهريب وسيلة فعالة لتسويق منتجات التبغ بأسعار 
أقل من املنتجات املحلية، من أجل كرس اهليمنة املحلية، واحلصول 

عىل حصة من السوق. 

كام تتواطأ رشكات التبغ وتشجع عىل التهريب املنظم واسع النطاق، 
وتقاوم كل جهود حظر التهريب، وتتحايل للتأثري عىل املفاوضات 
حول الدالئل اإلرشادية ملواد اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية 
مع  منفردة  واتفاقيات  مبادرات  خالل  من  التبغ،  مكافحة  بشأن 
التبغ كانت تسعى  الدول واحلكومات. وتبني الوثائق أن رشكات 
التبغ  لصناعة  املحتكرة  الوطنية  الرشكة  عىل  للسيطرة  دؤوبًا  سعيًا 
التهريب  عمليات  بتشجيع  وقامت  اإلسالمية،  إيران  مجهورية  يف 
واالحتاد  وقربص  ديب  طريق  عن  اإلسلالمية  إيران  جلمهورية 
سبب  بأن  الوطنية  الرشكة  أقنعت  وبالفعل  وباكستان،  السوفيتي 
تعلمها  التي  احلقيقة  أن  الرضيبية، غري  القيمة  ارتفاع  هو  التهريب 
رشكات التبغ الدولية أن السبب الرئييس لنجاح عمليات التهريب 
السوق  قناع  حتت  السجائر  لتهريب  منظمة  عمل  خطة  وجود  هو 

احلرة القانونية ]10[.

الضغط عىل وسائل اإلعالم املختلفة وابتزازها
عىل  احلفاظ  برضورة  التبغ  رشكات  لدى  راسخة  قناعة  هناك 
سيطرهتا عىل وسائل اإلعالم، تفاديًا لتصاعد الدعوة حلظر اإلعالن 
عن منتجات التبغ، كام تشكل وسائل اإلعالم أمهية كبرية يف منحها 
حول  والعامة  القرار  صانعي  مع  والتواصل  الوصول  عىل  القدرة 

»قضايا التبغ والصحة«.

»صوت  محلة  اإلعالم،  بوسائل  التبغ  رشكات  تالعب  أمثلة  من 
العرب:  الكتَّاب  1992، والتي اعتمدت عىل  العقل واملنطق«، عام 
حرية  مثل  قضايا  يف  التبغ  صناعة  عن  تدافع  مقاالت  »إلعداد 
جودة  وموضوع  التبغ،  وصناعة  واالقتصاديات،  التسويق، 
إمجاع املواضيع  هذه  ونالت  العامة،  األماكن  يف  والتدخني   املنتج، 

رشكات التبغ«. ]4[

إجهاض حماوالت حظر اإلعالن
واإلعالن  الدعاية  تلعبه  الذي  الفعال  الدور  التبغ  رشكات  تدرك 
يف حتقيق االنتشار والصدارة والتوسع يف الصناعة، لذلك، تسعى 
قيود وضع  أو  ترشيعات  لسن  حماوالت  أي  ملحاربة   جاهدة 

عىل اإلعالن.

ومن أبرز وثائق رشكات التبغ التي تكشف عن جلوئهم إىل أساليب 
االبتزاز والتهديد يف حالة منع إعالنات التبغ، الرسالة التي وجهتها 
1994، تلوح  رشكة فيليب موريس إىل وزير الصناعة املرصي عام 
اإلعالن  أشكال  كل  منع  حالة  يف  حتدث  قد  التي  باملخاطر  فيها 
اإلصدارات  »ستواجه  الرسالة:  نص  يف  جاء  حيث  التبغ،  عن 
الصحفية اليومية واألسبوعية والشهرية بمرص مستقباًل مظلاًم، وقد 
تضطر إىل التوقف عن الصدور إذا حرمت من مثل هذه العائدات 
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اإلعالنية. أما املطبوعات التي ستقاوم وتبقى فستواجه ضائقة مالية 
شديدة. إن فرص االستمرار لصحافة حيوية بمرص ستختفي ما مل 
 تعوض الدولة خسارة اإليرادات اإلعالنية عن السجائر بإعانات

حكومية كبرية«. ]3[

ترويج التبغ بني الشباب واملراهقني 
الشباب  الستهالك  بمعارضتها  التبغ  رشكات  تتظاهر  ما  دائاًم 
واملراهقني التبغ، وتدعي التزامها بخفضه، لكن يف احلقيقة، يمثل 
 %90 فحوايل  التبغ،  لرشكات  ذهب«  »منجم  واملراهقون  الشباب 
أو  سنة   18 سن  يف  التبغ  استهالك  يبدأون  املنتظمني  املدخنني  من 
السن عن حماولة  املراهقني وصغار  قبلها. وإذا كف عدد كبري من 
استهالك التبغ ومل يصبحوا مدخنني مدمنني، فلن جتد رشكات التبغ 

يف النهاية ما يكفي من الزبائن لكي تستمر يف عملها ]5[. 

البالغني األصغر  املدخنني  »إن  رينولدز:  وثائق رشكة  فقد جاء يف 
سنًا كانوا العامل احلاسم يف نمو واهنيار أي صنف رئييس أو رشكة 
كربى خالل السنوات اخلمسني املاضية، إذا انرصف صغار السن 

ال  الذين  السكان  مثل  متامًا  ستنحدر  الصناعة  فإن  التدخني،  عن 
يتوالدون، وبالتايل سينقرضون يف النهاية«. ]11[

حول  النفسية  الدراسات  عىل  طائلة  أموااًل  التبغ  رشكات  تنفق 
احلمالت  توجيه  يف  منها  وتستفيد  التبغ،  املراهقني  استهالك 
اإلعالنية والرتوجيية التي تربط بني استهالك املراهقني التبغ والتعبري 

عن اهلوية، وقوة الشخصية، والنضج، واالستقالل عن األبوين.

حترص رشكات التبغ عىل اجتذاب الشباب بعدة طرق، أمهها رعاية 
الفرق الرياضية، وسباقات السيارات، واألفالم السينامئية العاملية، 
والسعي  املوسيقية،  احلفالت  رعاية  وكذلك  الفيديو،  وألعاب 
احلثيث ملقاومة الترشيعات التي حتد من أنشطة التسويق والدعاية 

لدى املراهقني والشباب.

التشكيك يف الفتاوى الدينية التي حترم التدخني
التي  الدينية  الفتاوى  تأثري  من  البالغ  بالقلق  التبغ  رشكات  تشعر 
حترم استهالك منتجات التبغ، وهلذا حترص عىل تعزيز اجلدل حول 

وقد طبقت رشكات التبغ اسرتاتيجية ماكرة يف التعامل مع وسائل اإلعالم، اتبعت فيها عدة أساليب، منها:
• نرش مقاالت بصورة غري منتظمة، وعىل فرتات متباعدة، يف الصحف واملطبوعات العربية، لزرع الشك حول اآلثار 	

الصحية الستهالك التبغ، وحث احلكومات عىل مقاومة ترشيعات مكافحة التبغ.
• االستفادة من احلمالت اإلعالمية عىل املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية التي تربز جمهودات رشكات التبغ يف جمال 	

املسؤولية االجتامعية لتحسني الصورة الذهنية عنها.
• إقامة عالقات قوية مع كبار املحررين والصحفيني ومالكي دور النرش ووسائل اإلعالم، لتطويع مسار وسائل اإلعالم، 	

وجتنب نرش أي تغطية سلبية.
• إعداد مقاالت يكتبها كبار الكتاب والصحفيني، للدفاع عن صناعة التبغ يف قضايا حريات وممارسات التسويق، وجودة 	

املنتج، واقتصاديات التبغ.

ومن أمثلة جهود رشكات صناعة التبغ يف إجهاض حماوالت خظر اإلعالنات:
• وقف قوانني حظر اإلعالن عن التبغ يف دول خمتلفة منها اإلكوادور وكوستاريكا وفنزويال.	
• ممارسة الضغط السيايس عىل دور وكاالت اإلعالن الرئيسية يف البلدان العربية ملناهضة أي اقرتاح بشأن حظر اإلعالن.	
• شن محالت منظمة بالتعاون مع مجعيات اإلعالن ومالك الصحف إلحباط مقرتحات قوانني حظر إعالنات التبغ.	
• تكوين ائتالفات مع احللفاء املستفيدين من دعم رشكات التبغ، وإعالنات التبغ للدفاع عن حرية تسويق التبغ، وتروجيه 	

عرب اإلعالن.
• تأكيد الصلة بني اإلعالن عن التبغ واالنتعاش املايل، والتهديد بالركود االقتصادي يف حالة منع اإلعالن عن التبغ.	
• التهديد بحجب اإلعالنات عن وسائل اإلعالم التي ترفض مهامجة القرارات املقرتحة بمنع إعالنات التبغ.	
• حماولة االلتفاف عىل ترشيعات مكافحة التبغ واحليلولة دون صدورها عن طرق فتح حوار مع احلكومات يعقبه تنازالت 	

طفيفة إلنقاذ الصناعة وتعطيل تطبيق الترشيعات لبعض الوقت.
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القضية، وتدعم آراء القيادات الدينية التي تعارض النصوص الدينية 
التي حترم استهالك التبغ، وحتاول أن جتمل صورهتا أمام القيادات 
وبالفعل  واخلريية،  الدينية  للمؤسسات  التربع  خالل  من  الدينية 
الدينية  حظيت تربعات رشكة فيليب موريس إلحدى املؤسسات 
إعالمية  بتغطية  الدول،  إحدى  يف  ثقافية  مؤسسة  وهي  اخلريية، 
مكثفة يف عام 1989 ]12[، كام روجت رشكات التبغ ألصناف التبغ 
التي يطلق عليها »اخلفيفة« لالحتفاظ باملدخنني الذين يقلعون عن 

التدخنني هنائيًا خالل شهر رمضان.

التخويف من البطالة والركود االقتصادي
تضغط رشكات التبغ عىل احلكومات يف العديد من الدول، وتوحي 
هلا بأن إنتاج وتصنيع التبغ عىل املستوى املحيل يساعد عىل ازدهار 
زيادة  إىل  التبغ سيؤدي  إنتاج  التوقف عن  وأن  الوطني،  االقتصاد 
ختشى  وهلذا  حيوي.  اقتصادي  مورد  فقد  وإىل  البطالة،  معدالت 
بعض الدول يف إقليم رشق املتوسط من اختاذ أي إجراء جاد جتاه 
مكافحة التبغ، خوفًا من أن يؤدي انخفاض استهالك التبغ إىل زيادة 

معدالت البطالة.

كورقة  التبغ  زراعة  يف  العاملني  التبغ  رشكات  استغلت  كذلك 
التبغ،  ملكافحة  العاملية  الصحة  منظمة  مبادرات  إلحباط  ضغط، 
بالسلب  ستنعكس  املبادرات  هذه  بأن  والتهديد  أهدافها،  وتشويه 
الثامنينيات  منتصف  ويف  التبغ،  تزرع  التي  الدول  اقتصاديات  عىل 
جهود  ملواجهة  التبغ  زراعة  يف  العاملني  التبغ  رشكات  حشدت 
منظمة األغذية والزراعة للحد من زراعة التبغ. كام ورد يف وثائق 
من  عدد  يف  املزارعني  تنظيم  يف  أيضًا  ساعدنا   ...« التبغ:  رشكات 
يف  دور  للصناعة  كان  املثال،  سبيل  عىل  وبمساعدهتم،  البلدان. 
حتريك منظمة األغذية والزراعة بعيدًا عن موقفها املناهض للتبغ. 
الواقع أن منظمة األغذية والزراعة قد حتولت بمقدار 180 درجة يف 

هذا الشأن...« ]5[ 

استغلت رشكات التبغ األزمة االقتصادية التي متر هبا مرص بعد قيام 
ثورة 25 كانون الثاين/يناير 2011، ونرشت بعض املزاعم واألخبار 
املغلوطة يف الصحف والفضائيات حول أمهية استخدام األرايض 
الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املدير  بعث  وقد  التبغ،  زراعة  املرصية يف 
احلكومة  يف  القيادات  لكل  برسالة  املتوسط،  رشق  إقليم  العاملية، 
العسكري  املجلس  رئيس  إىل  الوزراء  رئيس  من  بدءًا  املرصية 
ووزراء الصحة والزراعة واملالية، حذر فيها من مغبة زراعة التبغ يف 
مرص، وما تؤدي إليه من تدهور يف حالة الرتبة، واستخدام املبيدات 
اخلطرية، األمر الذي جعل الدول الزراعية يف أفريقيا حتاول جاهدة 
أن  مبينًا  املزارعني،  وتعويض  اخلطرية  الزراعة  هذه  من  للتخلص 
انضاممها  بعد  الدولية  بالتزاماهتا  إخالاًل  تعد  مرص  يف  التبغ  زراعة 
التبغ،  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  التفاقية 
إعالمية  محلة  بشن  التبغ  مكافحة  رشكاء  من  جمموعة  قامت  كام 
 واسعة لدعم حترك املنظمة مما أدى يف النهاية إىل منع الزراعة متامًا

وبصورة رسمية.

كيفية التصدي ألساليب رشكات التبغ
عن طريق تطبيق ترشيعات صارمة بشأن مكافحة التبغ يف كل دول 

إقليم رشق املتوسط من خالل:

• زيادة الرضائب عىل منتجات التبغ املحلية واملستوردة.	
• احلظر الكامل إلعالن وتسويق منتجات التبغ ورعاية رشكات 	

التبغ للمسابقات والبطوالت الرياضية واحلفالت املوسيقية.
•  اختاذ إجراءات حازمة بشأن وضع التحذيرات	

الصحية املصورة. 
•  توفري بدائل اقتصادية جمدية للعاملني يف جمال زراعة	

وإنتاج التبغ.
• تفعيل ونرش الفتاوى الدينية التي حترم استهالك التبغ.	

املجتمع  ومؤسسات  القرار  وصانعي  واحلكومات  الدول  وعىل 
املدين أن تسعى إىل:

• رفض كل مبادرات رشكات التبغ التي تدعي فيها املسؤولية 	
 االجتامعية، ووقف التعاون معها يف رسم سياسات

مكافحة التبغ.
• إطالق محالت إعالمية واسعة النطاق لفضح أساليب 	

وممارسات رشكات التبغ.
• تنظيم األنشطة اخلاصة برشكات صناعة التبغ باتباع 	

الترشيعات الوطنية الصارمة واحلازمة.
• التنفيذ الكامل للدالئل اإلرشادية للامدة 3.5 من اتفاقية 	

منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ.
• رصد احليل واالنتهاكات التي متارسها رشكات صناعة التبغ 	

لعرقلة تطبيق الترشيعات والتوصيات التالية:
الترشيعات املتعلقة بمنتجات التبغ وتتضمن تنفيذ  «

التحذيرات الصحية.
السياسات املتعلقة باألماكن العامة اخلالية من التدخني. «
أنشطة ترتكز عىل املدارس. «
أنشطة ترتكز عىل الرياضة. «
اإلعالنات املبارشة وغري املبارشة، وتتضمن األفالم  «

والتمثيليات.
 األنشطة الزراعية، بام يشمل مكافحة توسيع رقعة «

زراعة التبغ.

وممارسات  حليل  التصدي  من  متكنا  التي  التنفيذ  وأنشطة  آليات 
 3.5 للامدة  اإلرشادية  الدالئل  يف  جاء  وكام  التبغ،  صناعة  رشكات 
التبغ،  مكافحة  بشأن  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة  اتفاقية  من 

تتضمن:
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رفع مستوى الوعي حول الطبيعة اإلدمانية والضارة . 1
ملنتجات التبغ وحول تدخل رشكات صناعة التبغ يف 

السياسات التي يتبعها األطراف ملكافحة التبغ.
ل رشكات صناعة . 2 وضع تدابري تستهدف احلد من تدخُّ

التبغ وتضمن الشفافية يف التدخالت التي قد حتدث.
رفض الرشاكات واالتفاقات غري امللزمة وغري املقبولة مع . 3

رشكات صناعة التبغ.
جتنُّب تعارض املصالح الذي قد يقع فيه بعض املسؤولني . 4

يف خمتلف الدول، عن طريق عالقات مبارشة أو غري 
مبارشة مع رشكات التبغ.

الطلب من رشكات صناعة التبغ أن تكون املعلومات . 5
التي تقدمها شفافة ودقيقة.

تقنني وحتجيم األنشطة التي تتم حتت غطاء »املسؤولية . 6
االجتامعية« التي تقوم هبا رشكات صناعة التبغ.

عدم إعطاء امتيازات إضافية لرشكات صناعة التبغ.. 7
معاملة رشكات صناعة التبغ التي متتلكها الدولة بالطريقة . 8

نفسها التي تعامل هبا رشكات صناعة التبغ األخرى.
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