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التدخني وعذاب السنني



إن مشـــكلة التـــدخني مشـــكلة عامليـــة تعـــاني منهـــا اجملتمعـــات
البشرية عمومًا ,وهي ظاهرة خطـرية تـؤدي إىل عـدة أخطـار ,منهـا
األمــراض البدنيــة الــيت تهــدد صــحة اإلنســان ومنهــا األضــرار املاليــة
واألضــرار االجتماعيــة ,فكــم مــن إنســان حباجــة ماســة إىل كــل
قرش ينفقه ,ومـع ذلـك فـإن جـزء مـن دخلـه يـذهب سـد يف جمـال
التــدخني ,وكــم مــن إنســان معتــل الصــحة حباجــة إىل كــل نســمة
هواء نقية ومع ذلك فإنه عن عمد وسـابل إصـرار يلـوم اهلـواء الـذي
يستنشقه بالدخان اخلانل الذي ميرض األصحاء ,وكم من إنسـان
متــزوج لــه شــريكة حيــاة يقــوم بتعــذيبها ليــل نهــار برائحــة الــدخان
واختناقاته بشـكل يـومي بـل ويف كـل سـاعات ليلـه ونهـاره دون أن
يكون هلا ذنب سو أنها زوجة مدخن.
يف الــدول املتقدمــة هنــاك عنايــة واحــرتام كــبري لغــري املــدخنني
يضمنها هلم القانون والنظام ,فعلح سبيل املثال يف أملانيا األصـل يف
األماكن العامة عـدم التـدخني وقـد صـدر قـانون قبـل عـدة سـنوات
 نُشــر هــذا ملقــال جبريــدة الــبالد ,الثالثــاء 27مــن ذي احلج ـة1414هـــ
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يعطـــي لغـــري املـــدخنني يف األمـــاكن العامـــة احلـــل يف طلـــب إطفـــاء
السيجارة من أي مدخن جماور هلم يف مكـان عـام ,إذا تواجـد فيـه
غــري املــدخنني بــل ومــن حقــه أن يطلــب البــوليس ليجــربه علــح إطفــاء
الســـيجارة إن امتنـــع عـــن ذلـــك ,ويعاقـــب بغرامـــة ماليـــة علـــح تلـــك
املخالفة ,ويف الواليات املتحـدة األمريكيـة ودول شـرق سـيا تقسـم
األمــاكن العامــة يف املطــارات و طــات القطــار والصــاالت العامــة
واملطاعم وغريهـا إىل أمـاكن يسـمح فيهـا التـدخني وأمـاكن مينـع
التدخني فيها منعًا باتًا وليس من حل أي مدخن إزعـاج اآلخـرين مـن
غــري املــدخنني ,وتقــوم منافســة بــني البلــديات يف املــدن األمريكيــة
املختلفة ملقاومة التدخني ,فقد حبثت بلدية(لوس اجنلوس) قبل عدة
أسابيع منع التدخني يف مجيع املطاعم دون استثناء يف

اولة جـادة

من بلدية املدينة للمحافظة علح صحة العاملني يف املطاعم وختفيف
التدخني يف املدينة ,ومن املعلوم أن ال يسمح بالتدخني يف الطـائرات
يف األجــــواء األمريكيــــة ســــواء علــــح الشــــركات األمريكيــــة أو
األجنبيــة ,فمــا أن تصــل أي طــائرة إىل أجــواء أمريكــا حتــح يعلــن
قائــدها أن األنظمــة والقــوانني األمريكيــة ننــع منعًــا تامًــا التــدخني
علـــح مـــن الطـــائرة ,وال شـــك أن لالحتـــادات العامليـــة للعـــاملني يف
شركات الطريان دور كبري يف استصدار مثـل هـذا القـانون ,وقـد
ثار جدل كبري يف األسبوع املاضي يف الواليات املتحـدة األمريكيـة

لوحات وطنية

319

للضـــغط علـــح شـــركات صـــنع الســـجائر األمريكيـــة وحتميلـــها
املسؤولية يف حتمل عالج املرضح بسبب التدخني ,حيث حتمل تلـك
الدعوة شركات السجائر ما يقع من أمراض بسببها.
وال شـــك أن شـــركات الســـجائر الغربيـــة عمومًـــا واألمريكيـــة
خصوصًـــا جتـــين الـــباليني مـــن الـــدوالرات مـــن صـــناعة الســـجائر
وتصديرها إىل الدول الفقرية اليت يذهب جزء كبري من مدفوعاتها
للسجائر وأمثاهلا من السلع الضـارة يف وقـت حتتـاج فيـه تلـك الـدول
وشعوبها إىل كل دوالر ينفل.
وتوجد لدينا ــ واحلمد هلل ــ يف اململكة أنظمة واضـحة وصـارمة
يف منــــع التــــدخني يف املصــــاحل احلكوميــــة العامــــة ويف املــــدارس
واملستشــــفيات ,ويف الــــرحالت اجلويــــة والقطــــارات ,واملواطنــــون
واملقيمون يتقيدون بهـا يف الغالـب ولكـن بعضًـا مـنهم يسـتهرت بهـذه
األنظمــة يف بع ـ

األحيــان وخيرقهــا ,وهنــا البــد مــن وقفــة صــارمة

وتعاون كامل من قبل مجيع املواطنني ملنع أمثـال هـؤالء املسـتهرتين
بالنـــاس وبـ ـ ذواقهم وراحـــتهم وامللـــوثني للـــهواء النظيـــف والـــذين ال
يتقيدون بتعليمات النظـام يف منـع التـدخني يف املصـاحل احلكوميـة
واألماكن األخر اليت ننع ذلك.
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وتوجد هناك دراسات تبني املراحل احملددة لـتعلم التـدخني وهـي
يف الغالـ ـب مرحلـــة املراهقـــة والشـــباب ,وبالتـــالي فـ ـإن علـــح اآلبـــاء
مسؤولية كبرية يف متابعـة أبنـائهم يف هـذه املرحلـة و اولـة مـنعهم
مــن الوقــوع يف التــدخني قبــل فــوات األوان ,ويت ـ مل اإلنســان حينمــا
يــر مراهقًــا حيمــل ســيجارة ويتســاءل أيــن بــاء هــؤالء وأيــن األمانــة
اليت

لوها ,وقانا اهلل وإياكم شر الضـياع واإلضـاعة ملـن نعـول,

وال شـــك أن اجملتمـــع بعمومـــه

ـــب أن يشـــجع علـــح منـــع التـــدخني

واحلـــد مـــن بيـــع الـــدخان وانتشـــاره ,وقـــد أعجبـــت جبماعـــة أحـــد
املسـاجد يف حـي مـن أحيـاء الريـاض وقـد تواصـوا بعمـل ذلـك حيــث
كانوا يركزون مشرتياتهم من بع

احملالت اليت ال تبيـع الـدخان

ممـا شـكل ضـغطًا نفسـيًا علــح احملـالت الـيت تبيـع الـدخان ,فبــدأ
بع

منها ال يبيع الدخان من أجل احلصول علح املزيد مـن الزبـائن

وال شك أن احلد مـن بيـع الـدخان يـؤثر يف قلـة املـدخنني وخصوصًـا
من األطفال ,كما

ب علح اآلبـاء املـدخنني أن ال يرسـلوا أبنـائهم

لشـــراء الـــدخان هلـــم ,وحبـــذا أن تقـــوم وزارة التجـــارة ومكاتبهـــا
املختلفــة بالتنبيــه علــح احملــالت الــيت تبيــع الــدخان مبنــع بيعــه علــح
األطفال واملراهقني سواء كان ألنفسهم أو لذويهم.
ويقــوم العلمــاء ــــ وفقهــم اهلل ــــ بــدور كــبري يف تنبيــه النــاس إىل
أضرار التدخني وقد أصدر عدد منهم رسائل هامة يف هـذا اجلانـب

لوحات وطنية

321

وبينوا فيها حكم التدخني وال شـك أن حتريـك الـوازع الـديين لـد
الناس هام جدًا يف احلد من التدخني وقانا اهلل وإياكم شره ,وهـو
املستعان وعليه التكالن.

  

