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مكة املكرمة واملدينة املنورة مدينتان متحررتان من التبغ


مكة المكرمة والمدينة المنورة 
مدينتان متحررتان من التبغ

على  التبغ  صناعة  خطة  تركزت 
ضرورة تحديد "رجال الدين اإلسالمي 
القرآن  تفسيرات  تفنيد  يمكنهم  الذين 
التبغ"،  تعاطي  تحظر  التي  الكريم 

وحشد الدعم الالزم لهم.

المقدمة 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  البيئات  إن 
والثقافية وسائر العوامل األخرى من شأا تعزيز 
"املعافاة".  بلوغ  أمام  حائًال  الوقوف  أو  الصحة 
الصحة إىل تعديل  املدافعون عن  ومن مث يهدف 
الصحة [1]. كما  العوامل من أجل حتسني  هذه 
تعمل األديان على يئة الفرص لالرتقاء بالصحة 
احلياة  أمناط  اختيار  على  احلث  خالل  من   [2]

والسلوكيات الصحية وتشجيعها ودعمها.
التبغ  مكافحة  أنشطة  إىل  تنظر  التبغ  فصناعة 
عام  فمنذ  دامهًا.  حقيقيًا  خطرًا  متثل  بوصفها 
حاجتها  مدى  التبغ  صناعة  أدركت   ،1987
قياس  من  موريس  فيليب  ن  ميكِّ نظام  توفري  "إىل 
 .[3] واإلسالم"  التبغ  بقضية  املرتبطة  االجتاهات 
"رجال  حتديد  ضرورة  على  خطتهم  وتركزت 
تفسريات  تفنيد  ميكنهم  الذين  اإلسالمي  الدين 
وحشد  التبغ"،  تعاطي  حتظر  اليت  الكرمي  القرآن 

الدعم الالزم هلم.
يف  الصحة  وزارة  اعتمدت   ،2002 عام  يف 
جديد  سياسي  ج  السعودية  العربية  اململكة 
وجذري يف تعزيز وتقوية مكافحة التبغ من خالل 
الدين. وقد أطلقت مبادرة لدعم املدينتني املكرمتني 
يف اإلسالم، أال ومها مكة املكرمة واملدينة املنورة، 
ليس فقط لتحريرمها من الدخان، ولكن لضمان 
خلومها بالفعل من التدخني. وحيتوي هذا التقرير 
على دراسة التجربة الرشيدة اليت بدأا احلكومة 
مكة  يف  التبغ  استخدام  تنظيم  جمال  يف  السعودية 

املكرمة واملدينة املنورة. 
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مكة املكرمة واملدينة املنورة مدينتان متحررتان من التبغ


بمكافحة  الخاصة  التشريعات  إن 
ال  اإلسالمية  البلدان  معظم  في  التبغ 
بشكل  وتعتمد  بواكيرها،  في  تزال 
على  المفروض  الحظر  على  أساسي 
وعلى  العامة،  األماكن  في  التدخين 

اإلعالن عن التبغ.

تعاطي التبغ في البلدان اإلسالمية
ميثل املسلمون حوايل ُخمس سكان العامل (1,2 
بليون نسمة)، ومن املتوقع أن ترتفع هذه النسبة 
لتصل إىل 30% حبلول عام 2025، وذا يصبح 
ويبلغ  األرض.  وجه  على  األديان  أكرب  اإلسالم 
عدد الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، 
وهي منظمة متعددة احلكومات تضم بلدانًا تتمتع 
بنسبة عالية من السكان املسلمني، حنو 57 عضوًا 
[4]، قام منهم حنو 46 بلدًا بالتوقيع على اتفاقية 
التبغ،  ملكافحة  اإلطارية  العاملية  الصحة  منظمة 

فضًال عن تصديق 36 عضوًا عليها.
تعاطي  جتاه  السائدة  النظر  وجهة  أن  واحلق 
التبغ يف العديد من الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر 
اإلسالمي يكتنفها الغموض، فهو مقبول اجتماعيًا 
بالنسبة للرجال فقط دون النساء. ومن مث يرتفع 
انتشار التدخني بشكل عام بني الرجال يف هذه 
البلدان لتتراوح معدالته بني 69% يف إندونيسيا، 
و51% يف تركيا، و48% يف بنغالديش، و%40 
انتشار  نسبة  أما  نيجرييا.  يف  و%15  مصر،  يف 
كثريًا  أقل  عمومًا  فهي  النساء  بني  التدخني 

وتـتراوح بني 2% و%11 [5].
أما منتجات التبغ اليت تستخدم بصورة أساسية 
والنرجيلة  والبيدي،  والكريتك،  السجائر،  فهي 
تربط  اليت  الوثيقة  العالقة  أدت  ولقد  (الشيشة). 
بني النرجيلة والثقافة العربية إىل قبول النرجيلة يف 
العديد من البلدان اإلسالمية غري العربية. كما أن 
أخرى  بصور  تستهلك  اليت  التبغ  منتجات  هناك 
خبالف التدخني مثل االستنشاق أو مضغ أنواع 

من خليط جوذة التنبول والتبغ [5].
إن التشريعات اخلاصة مبكافحة التبغ يف معظم 
وتعتمد  بواكريها،  يف  تزال  ال  اإلسالمية  البلدان 
بشكل أساسي على احلظر املفروض على التدخني 
التبغ  عن  اإلعالن  وعلى  العامة،  األماكن  يف 
لشرق  اإلقليمي  املكتب  أجراه  مسح  ويف   .[6]
معظم  أن  ظهر  العاملية،  الصحة  ملنظمة  املتوسط 
باإلجابة  قاموا  ممن   %85–%70) اإلقليم  بلدان 
عن املسح) قد منعت  التدخني يف مرافق الرعاية 
النقل  ووسائل  التعليمية،  واملؤسسات  الصحية، 
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مكة املكرمة واملدينة املنورة مدينتان متحررتان من التبغ


في  وجل  عـز  اهللا  فيقـول 
إلى  بأنفسكم  تلقوا  وال  قرآنـه: 

 �.(195:2) التهلكة

العام، كما أا تشترط وضع حتذيرات صحية على 
عبوات التبغ [7].

اآلراء اإلسالمية تجاه التبغ
هو  اإلسالمية  للقوانني  األساسي  اهلدف  إن 
محاية املعتقدات الدينية، ومحاية النفس، والفكر، 
عامة  بصفة  واإلسالم  واملمتلكات.  واألطفال، 
باستثناء  شىء  كل  يبيح  فهو  تسامح،  دين  هو 
تعاليم  من  اإلسالمي  التشريع  وينبثق  املحرمات. 
القرآن الكرمي، وما ثبت عن ُسنَّة الرسول الكرمي 
ويستهدي  والسالم.  الصالة  عليه  حممد  سيدنا 
علماء املسلمني ذه األصول يف توجيه املجتمع 
حول مزايا ما يظهر من تطورات جديدة. ومنذ 
 1598 عام  يف  اإلسالمية  البلدان  يف  التبغ  ظهور 
أي بعد نزول القرآن الكرمي حبوايل 900 عام [8]، 
التبغ.  تعاطي  بشأن  األولني  العلماء  آراء  تباينت 
ومباح،  مفيد  التدخني  أن  يرى  العلماء  فبعض 
وحترميه،  ضرره  يف  اآلخر  البعض  يعتقد  حني  يف 
مرغوب  غري  كان  وإن  مباح  أنه  آخرون  ويرى 
حىت  والغموض  التضارب  هذا  تواصل  وقد  فيه. 

أواخر القرن العشرين.
ولكن شهدت السنوات األخرية، تغريًا جذريًا 
البينات  لتوافر  نظرًا  بالتبغ  اخلاصة  األحكام  يف 
طالب   ،1996 عام  ويف  مضاره.  حول  العلمية 
لشرق  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب 
املتوسط من العلماء املسلمني جبامعة األزهر املوقرة 
التبغ  أن  أعلنوا  وقد   .[8] بآرائهم  باإلدالء  مبصر 
حرام. واتفق معهم يف هذا الرأي كل من مفيت 
الديار يف ُعمان، ومصر، واللجنة الدائمة للبحوث 
السعودية.  العربية  باململكة  والفتوى  األكادميية 
يف  اإلسالمي  اإليديولوجي  املركز  اقترح  كما 
حظر  هناك،  دينية  سلطة  أعلى  وهو  باكستان، 

التدخني وأعلن أنه عادة تنتهك تعاليم اإلسالم.
يف  هامة  قاعدة  على  احلكم  هذا  ويستند 
اهللا  فيقـول  ضار،  هو  ما  كل  بتحرمي  اإلسالم 
بأنفسكم  تلقوا  وال  قرآنـه:  يف  وجل  عـز 
االستناد  ميكن  ما  وهو   (195:2) �التهلكة إىل 

إليه يف حالة التدخني. إن اإلسالم حيث املسلمني 
على العناية بصحتهم، وجتنب األضرار، وااللتزام 
اآليات  بعض  وهنالك  اإلصحاح.  مبمارسات 
القرآنية اليت ميكن تفسريها على أا حتظر التدخني 
الوالدة،  وبعد  الزوجة  محل  عند  الوالدين  على 
إضافـًة إىل اآلثار الضارة للتدخني السليب على 
غري املدخن، مثل قولـه تعاىل: ال تضار والـدة 
بولدها، وال مولود له بولده (233:2)، ويقول 
سيدنا حممد عليه الصالة والسالم: "ال ضرر وال 

ضرار".
والشك يف أن اإلعالن عن حرمة أي منتج، 
فيه.  واملتاجرة  استخدامه  املسلمني  على  حترم 
يقول سيدنا حممد عليه الصالة والسالم: "عندما 
حيرم اهللا شيئًا، فهو حيرم رحبه أيضًا". ولذا فإن 
اإلسالم ال حيرم فقط شرب اخلمر، ولكن حيرم 
أيضًا صنعها، وبيعها، ومحلها، وتقدميها. وباملثل، 
فطالما كان احلكم قد صدر حبرمة التبغ، فلن جيرؤ 
مسلم على صناعته أو بيعه أو االجتار به أو الترويج 
له، فهذه كلها أعمال "تساعد الغري على اقتراف 

السيئات أو الوقوع يف اخلطأ".
ويف الوقت احلايل، وعلى الرغم من أن هنالك 
إمجاعًا على حرمة التبغ، إال أن الفقهاء املسلمني 
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مكة املكرمة واملدينة املنورة مدينتان متحررتان من التبغ


ولقد ظهرت الفوائد الجمة التي قد 
متحررتين  المدينتين  جعل  من  تعود 

من التبغ.

يف العديد من البلدان مل يضعوا حىت اآلن أحكامًا 
حول هذا املوضوع وبالتايل يظل التبغ مسموحًا 

به من الناحية القانونية.

جعل مكة المكرمة والمدينة المنورة 
متحررتين من التبغ

باملدينة  النبوي  واحلرم  مكة،  يف  املكي  احلرم  إن 
على  وهللا  اإلسالم.  يف  قدسية  األماكن  أكثر  مها 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيًال، ومن مث 
يلزم كل مسلم بالغ، يتمتع بصحة جيدة وميكنه 
حتمُّل احلج أن يؤدي فريضة احلج مرة يف العمر. 
ويف كل عام  يتوجه حنو 3 ماليني حاج إىل مكة 
ناهيك  أيام،  مخسة  ملدة  احلج  مناسك  لقضاء 
عن املاليني الذين يتوافدون سنويًا على املدينتني 

املكرمتني خارج مواسم احلج لقضاء العمرة.
ولقد ظهرت الفوائد اجلمة اليت قد تعود من 
ألن  ذلك  التبغ،  من  متحررتني  املدينتني  جعل 
احلج يعترب مبثابة والدة روحية جديدة، متحو كل 
احلجاج  إبالغ  فإن  مث  ومن  واخلطايا.  الذنوب 
سوف  اإلسالم،  يف  خطيئة  هو  التبغ  تعاطي  بأن 
يدفع الكثريين منهم إىل اإلقالع على الفور عن 
التدخني. هذا إضافة إىل أن احلجاج يأتون من كل 
فج عميق، وسوف يعودون إىل جمتمعام حمملني 
مبعتقدات مناهضة للتبغ، مما يضع هاتني املدينتني 

يف طليعة احلملة اإلعالمية ملحاربة التبغ.
يف عام 2002، صدر مرسوم ملكي بإعالن 
مدينتني  املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  من  كل 
الصحة  وزارة  على  وكان  التبغ.  من  خاليتني 
تنفيذ  مسئولية  تويل  احلكومية  غري  واملنظمات 
املرسوم  هذا  من  اهلدف  يكن  ومل  اإلعالن.  هذا 
يقتصر على تقييد التدخني يف املدينتني ولكن إىل 
حظر كل األنشطة التجارية املرتبطة بالتبغ، حيث 
حيظر على أي فرد شراء أو بيع أو تعاطي التبغ يف 
املدينتني املكرمتني. ولكن مل مينع التبغ متامًا، نظرًا 
إلمكانية االستمرار يف االجتار فيه خارج حدود 
الشخصية  باحليازة  السماح  عن  فضًال  املدينتني، 

للمنتجات التبغية.
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مكة املكرمة واملدينة املنورة مدينتان متحررتان من التبغ

 الملصقات من  العديد  تسليم  تم 
لغات  بست  والكتيبات  والمنشورات 

إلى ثالثة ماليـين من الحجاج. 

وقد ساهم أمري املدينة مسامهة ال تقدَّر بثمن، 
فقد مت وضع استراتيجية شاملة شارك فيها مكتب 
ومت  املدين،  املجتمع  منظمات  إحدى  مع  األمري 
تقسيم املدينة وضواحيها إىل ثالث دوائر كبرية، 
وكان  متامًا.  مركزها  يف  النبوي  املسجد  يقع 
والدائرة  والوسطى  الدائرة األوىل  نطاق كل من 
كيلومترًا  و15  و5   1 بني  ما  يتراوح  اخلارجية 

على التوايل.
املدينة  أمري  من  كل  قام  األمر،  بداية  ويف 
يف  التبغ  منتجات  بيع  حبظر  فيها  البلدية  ومركز 
نطاق الدائرة الداخلية مث ما لبثت بعد عدة شهور 
وأخريًا  الوسطى،  الدائرة  ليشمل  احلظر  امتد  أن 
صدر أمر حبظر جتديد مجيع الترخيصات اخلاصة 
ُمنعت  كما  الثالثة.  الدائرة  نطاق  يف  التبغ  ببيع 
التوكيالت املرخص هلا ببيع التبغ من تسليم أية 

منتجات منه إىل أي مرفق جتاري باملدينة.
ويف إطار محلة إعالمية مت تنظيمها، وزع ما 
يقرب من 000 500 من الكتيبات واملنشورات 
من  ومثلهم  امللصقات  من   5000 إىل  إضافة 
مطعمًا،   20 حنو  إغالق  ومت  الكاسيت.  شرائط 
من  ملنعها  املشاة  املنشآت  من  وغريهم  وقهوة، 
بيع النرجيلة (الشيشة)، ونقل نشاطهم إىل خارج 
نطاق املدينة، وتوقف 200 من جتار التجزئة عن 

بيع منتجات التبغ.
داخل  التبغ  وبيع  التدخني  ُحظر  مكة،  ويف 
من  وبالقرب  املكي،  احلرم  داخل  حمددة  أماكن 
حتمل  لإلعالنات  لوحات  وُوضعت  املدارس. 
رسائل مناهضة للتدخني يف أحناء املدينة، والسيما 
حول احلرم املكي. ومت تسليم العديد من امللصقات 
املوضوع،  نفس  حول  والكتيبات  واملنشورات 
بست لغات إىل ثالثة ماليـني من احلجاج. ويف 
الوقت احلايل ال يسمح باإلعالن بأية وسيلة عن 

أي من منتجات التبغ يف نطاق احلرم الشريف.

أنشطة المجتمع المدني
قادت وزارة الصحة باالشتراك مع جمموعتني من 
جمموعات العمل باملجتمع املدين واملنظمات اخلريية 
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توضح الزيارة إلى المدينتين عدم 
مع  التبغ،  عن  إعالنات  أي  وجود 
اختفاء السجائر وعدم عرضها للبيع. 

املنورة،  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  للتبغ   املناهضة 
أنشطة ملكافحة التبغ داخل نطاق هاتني املدينتني. 
وقدَّمت هذه املنظمات سياسة بالتوصيات املعنية 
برامج  ونظَّمت  السلطات،  إىل  الصدد  هذا  يف 
تعليمية داخل املدارس وقدمتها أيضًا إىل البالغني، 
وأشرفت  السياسات،  هذه  تنفيذ  رصدت  كما 
على إدارة عيادات لإلقالع عن التدخني، وتابعت 
املبادرات الدولية ملكافحة التبغ. ويف اليوم العاملي 
املناهضة  اإلعالنات  بث  مت  التبغ،  عن  لالمتناع 
بإعداد  املنظمات  قامت  كما  التلفاز،  يف  للتبغ 
وأغاين  ساخرة،  وكتيبات  متحركة  رسوم  أفالم 
التدخني  مضار  فيها  تشرح  لألطفال  هة  موجَّ

والتدخني السليب.

عيادات اإلقالع عن التدخين
اختذت وزارة الصحة السعودية املزيد من اخلطوات 
للمدخنني  صة  متخصِّ عيادات  بإنشاء  فقامت 
وتتوافر  التدخني.  عن  اإلقالع  على  ملساعدم 
خدمات هذه العيادات باملجان سواء للسعوديني 
وتقدِّم  اململكة.  خارج  من  الوافدين  احلجاج  أو 
هذه العيادات معلومات حول التأثريات الصحية 
للتبغ واإلدمان، كما تساعد املدخنني على اختيار 
طرق املعاجلة بأسلوب مستنري وواٍع. وتقوم كل 
شخص   4000 حوايل  مبعاجلة  املتوسط  يف  عيادة 
اليت  الرئيسية  املعاجلة  لنمط  وبالنسبة  سنويًا. 
مها هذه العيادات فتعتمد على احلث الكهريب  تقدِّ
أعراض  تقليل  دف  باإلبر،  الوخز  نقاط  يف 

االنسحاب املترافقة مع اإلقالع عن التدخني.

مدى فعالية إجراءات السياسة 
المناهضة للتبغ

أي  وجود  عدم  املدينتني  إىل  الزيارة  توضح 
وعدم  السجائر  اختفاء  مع  التبغ،  عن  إعالنات 
من  العديد  من  االستفسار  ومع  للبيع.  عرضها 
املحالت التجارية كانت اإلجابة تقريبًا واحدة: 
السلطات  أن  حيث  السجائر،  يبيعون  ال  إم 
ال  بالطبع  وهذا  البيع.  عدم  على  بشدة  تشدد 
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هنالك تجارة خفية تدار من خالل 
الذي  الشوارع  نظافة  في  العاملين 

يقومون ببيع السجائر للحجاج.

السجائر ال ميكن احلصول عليها داخل  يعين أن 
خالل  من  تدار  خفية  جتارة  فهنالك  املدينتني، 
ببيع  يقومون  الذي  الشوارع  نظافة  يف  العاملني 

السجائر للحجاج.
اختفاء  السجائر  بيع  حظر  فوائد  من  كان 
العرض التجاري هلا واختفاء سبل الترويج ملنتجات 
التبغ. كما اختفت اآلليات املعتادة للترويج هلذه 
مساحة  زيادة  إىل  أساسًا  دف  واليت  املنتجات 
شركات  صورة  وتعزيز  املنتجات  هذه  رؤية 
صناعة السجائر يف املحال التجارية. ومع احلظر 
أصبحت شركات صناعة التبغ ال ميكنها تقدمي أية 
ختفيضات للتجار، أو توفري أية منتجات جمانية أو 
على  التجار  تشجع  خاصة  عروض  عن  اإلعالن 
إجياد بيئة مصادقة للتبغ من خالل تنسيق وسائل 
بصورة  واإلعالن  األسعار  يف  والتنافس  العرض 
مرئية واضحة من خالل نقاط ظاهرة للبيع.  فقد 
وتعرضه  التبغ  عن  تعلن  اليت  البيع  نقاط  أن  تبني 

تزيد من معدالت البيع حبوايل %12 [9، 10].
أما أكثر شىء يدعو إىل تذكر التبغ والتدخني 
يف املدينتني، فهو التدخني خارج الفنادق الكبرية 
ويف الشوارع. ولما كان األمراء وغريهم من أفراد 
العائلة المالكة أصًال من املدخنني، فقد أصبحت 
مكافحة التدخني متثل نوعًا من احلساسية السياسية. 
وال مراء يف أن غياب التنفيذ السليم لقواعد عدم 
التدخني سيحد من فعاليتها وسيضعف من التأثري 

املأمول هلذه القواعد على احلجاج.
على أن هنالك بعض املحاوالت اليت أجريت 
يقوم  احلرمني،  ختوم  ففي  الوضع،  هذا  لرأب 
صغار الواعظني الدينيني، بصورة مهذبة، بتذكري 
أعطيت  كما  التدخني.  عدم  بقواعد  احلجاج 
املطارات  خلو  تأمني  مسئولية  املطار  لسلطات 
من التبغ. ذلك ألن اإلخفاق يف التطبيق الصارم 
لقواعد التحرر من التدخني ميثل خطرًًا جسيمًا. 
اليت  املسوحات  أن  فهو  اإلجيايب،  اجلانب  أما 
أجريت على تالميذ املدارس أظهرت أن اجلهود 
التعليمية أدت إىل زيادة اآلراء املناهضة للتدخني، 
ومت التبليغ عن اخنفاض نسبة التدخني بني صغار 

التالميذ.

باإلبر  الوخز  طريقة  استخدام  إىل  باإلشارة 
يف عيادات اإلقالع عن التدخني، فبالرغم من أن 
تقارير املعاجلني تشري إىل ارتفاع معدالت رضاء 
املرضى عن املعاجلة، إال أن طريقة الوخز باإلبر ال 
متثل معاجلة فعالة. وقد تناول استعراض كوكران 
حنو 24 جتربة من خالل املقارنة بني الوخز النشط 
فيها  يتم  اليت  الطريقة  (وهي  شام  وطريقة  باإلبر 
استخدام الوخز بإبر يف نقاط غري متعلقة باملكان 
املفروض وخزه)، وباستخدام طرق أخرى ضابطة 
بينة  أي  عن  االستعراض  هذا  يسفر  ومل   .[11]
يشاها  ما  أو  باإلبر  النشط  الوخز  أن  تؤكد 
عن  اإلقالع  جناح  معدالت  من  تزيد  آليات  من 
التدخني. ويف نفس الوقت مل يوجد دليل كاٍف 
يسمح بتجاهل ما تقدمه هذه املعاجلة من إمكانية 
اإلقالع عن التدخني باملقارنة بالتجارب املعشاة. 
العيادات  هذه  لتقيـيم  ملحة  حاجة  وهنالك 
وقياس مدى فعالية أنشطتها اخلاصة باإلقالع عن 
عشوائية  حماوالت  خالل  من  وذلك  التدخني، 
وضع  إن  باإلبر.  بالوخز  للمعاجلة  رصدها  يتم 
العيادات السعودية هو وضع مثايل يتيح هلا تنظيم 
باستخدام  قامت  أا  حيث  التجربة  هذه  مثل 
جللب  املرافق  ولديها  طويلة  لسنوات  اآللية  هذه 
إجراء  مث  ومن  املرضى  من  كاٍف  عدد  ومعاجلة 

التحليالت واستخراج نتائج واعدة.
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بأن  الغزالي  الشيخ  نصح  قد 
الناس  إعطاء  هو  األمثل  األسلوب 
من  فيه  هم  لما  حل  إليجاد  فرصة 
مأزق، مع إعالمهم بصورة واضحة 
وقاطعة إن هذا اإلدمان هو انتهاك لما 

حرمه الدين.

حل المعضلة
معضلة  ميثل  التدخني  حبرمة  العام  احلكم  إن 
عشية  بني  فما  اإلسالمية.  للمجتمعات  كبرية 
املسلمني  من  املاليـني  إدمان  أصبح  وضحاها، 
للتبغ حرامًا ومعصية. وقد مشل هذا األمر العديد 
من علماء الدين وغريهم من القادة السياسيـني 

واالجتماعيـني.
املعضلة،  هلذه  الغزايل  الشيخ  من  وإدراكًا 
وهو من العلماء األجالء يف القرن العشرين، فقد 
نصح بأن األسلوب األمثل هو إعطاء الناس فرصة 
إعالمهم  مع  مأزق،  من  فيه  هم  لما  حل  إلجياد 
هو  اإلدمان  هذا  إن  وقاطعة  واضحة  بصورة 
انتهاك لما حرمه الدين. ودعا الشيخ الغزايل إىل 
وقد  بالسماحة".  يتميز  متدرج  "أسلوب  اتباع 
الذي  اإلسالمي  بالنهج  اخلليل  الشيخ  استشهد 
اتبع عند حترمي اخلمر. فبدأ أوًال بتحذير املسلمني 
بأن اخلمر فيها إمث ومنافع وإمثها أكرب من نفعها. 
شرب  عن  وامتنع  الرسالة  مكنون  البعض  فوعي 
اخلمر، إال أن الغالبية واصلت الشرب. مث حظر 
وهم  الصالة  من  االقتراب  املسلمني  مجيع  على 
سكارى، فكان عليهم مجيعًا االمتناع عن شرب 
اخلمر حمافظة على الصلوات اخلمس طوال اليوم 
األمر  جاء  النهاية  ويف  الليل.  من  متأخر  ولوقت 
اجلميع  يأ  أن  بعد  وذلك  متامًا،  اخلمر  بتحرمي 

نفسيًا هلذا التحرمي.
فيمكن أن حيذو نفس احلذو مع التبغ، فبعد 
أن يتم اإلعالن عن أن التبغ حرام، تلقى املسئولية 
على عاتق املسلمني لإلقالع عن التدخني، وعليهم 
يستطيع  ال  من  أما  عنه.  باإلقالع  إميام  إثبات 
املواد  باستخدام  له  النصيحة  تقدمي  فيجب  منهم 
إىل  اجلاد  السعي  يف  االستمرار  مع  ضررًا  األقل 

اإلقالع عن التدخني.

االستنتاجات
على  والقدرة  املخدرات،  من  نوع  أي  توافر  إن 
املحدِّدات  هي  له  املجتمع  وتقبل  تكلفته  حتمل 
أي  يف  املخدر  هذا  تعاطي  ملستوى  الرئيسية 
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السعودية،  السلطات  لجأت  لقد 
بصورة مبتكرة، إلى استجاشة الوازع 
التقبُّل  لتغيـير  الحجاج  لدى  الديني 

االجتماعي لتعاطي التبغ.

الثمن،  زهيدة  السجائر  تكون  فعندما  جمتمع. 
وميكن احلصول عليها بسهولة ويسر، مع تشجيع 
املجتمع هلا، فسوف ترتفع معدالت استهالكها. 
على  العمل  السعودية  السلطات  حاولت  وقد 
املكرمة  مكة  العوامل يف  من هذه  عاملني  تعديل 
واملدينة املنورة ومها (التوافر والتقبُّل)، بغية تقليص 
بصورة  السلطات،  جلأت  وقد  التبغ.  تعاطي 
مبتكرة، إىل استجاشة الوازع الديين لدى احلجاج 

لتغيـري التقبُّل االجتماعي لتعاطي التبغ.
الدين  إىل  اللجوء  وراء  واضح  منطق  هنالك 
جتديد  حلظات  يف  فاحلجاج  املدينتني.  هاتني  يف 
عما  املغفرة  والتماسهم  لديهم،  الروحية  الطاقة 
اقترفوه من معاصي يف الماضي قد يتلقون بصدر 
أكثر رحابة مضمون الرسالة اخلاصة باإلقالع عن 
التدخني ليس فقط العتبارات صحية ولكن من 
منطلق الوازع الديىن. وفوق ذلك، فإن أناس من 
يف  الرسالة  هذه  يتلقون  سوف  الدنيا  بقاع  كل 

هذه "اللحظة التعليمية".
إن استخدام الدين يف تعزيز الصحة والترويج 
هلا قد أثار تساؤالت البعض الذي رأى أنه يعامل 
للتعليمات  سلبيون  متلقون  أم  على  املؤمنني 
اخلوف  أيضًا  وهنالك  احلنيف.  بدينهم  املتعلقة 
مما سوف يثار من جدل متناقض بني السلطات 
مثل  املتعارضة  القضايا  من  املزيد  حول  الدينية 
تنظيم األسرة، والتربع باألعضاء. ومما الشك فيه 
أن رجال الدين يعطون األولوية املطلقة للجوانب 
اجلوانب  عن  النظر  بغض  والسياسية،  الدينية 
الصحية [12]. ونظرًا لما للدين من أمهية باعتباره 
دور  إغفال  السذاجة  من  يصبح  اجتماعيًا  عامًال 
الدين يف الترويج للصحة كلما كان هذا مناسبًا. 
وال ميكن إنكار الِقَيم اليت أضافتها النداءات الدينية 
املكرمة  مكة  من  كل  يف  التدخني  عن  لإلقالع 

واملدينة املنورة.
ليس  احلجيج  على  احلملة  هذه  تأثري  إن 
هلا،  احلجاج  تلقي  كيفية  تتضح  ومل  معلومًا، 
مواقفهم  يف  تغيـريات  من  أحدثته  ما  ومدى 
مدى  تقييم  األمهية  من  أنه  على  سلوكيام.  أو 
كفاءة وتأثري املداخالت، وحتديد مدى ما حتقق 
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المراجع

ما مدى كفاءة عيادات اإلقالع عن التدخني   .6
ومدى كفاءة ما تستخدمه من وسائل؟

إىل  أيضًا  حتتاج  السجائر  تكلفة  حتمل  إن 
احلد منها متامًا مثلها مثل احلد من توافر السجائر 
أسعار  زيادة  إن  إليها.  الوصول  سبل  من  واحلد 
عليه،  املفروضة  الضرائب  زيادة  خالل  من  التبغ 
هو املحدد الوحيد األكثر أمهية على األمد القصري 
ملستويات استخدام التبغ. والتزال هناك جماالت 
لزيادة الضرائب على التبغ يف اململكة السعودية. 
إن األنشطة الشاملة ملكافحة التبغ هي أكثر فعالية 
أن  كما  واملنفردة.  املستقلة  االستراتيجيات  من 
حتول  تتطلب  اليت  تلك  هي  املمارسات  أفضل 
الوصمة االجتماعية التقليدية احلالية اليت تعارض 
تدخني املرأة إىل دوافع مبنية على الصحة والدين 

واملعلومات السليمه.
واملدينة  املكرمة  ملكة  احلقيقي  التحرر  إن 
املنورة من التبغ ميكنه بث رسالة متجاوبة الصدى 
بني ما يربو على 1,2 مليار مسلم يف العامل. إن 
ميكنه  املجتمعات  هذه  يف  التبغ  استخدام  خفض 
املسامهة بصورة كبرية يف احلد من التأثري الصحي 

العاملي الذي يسببه وباء التدخني.

من مرامي الربنامج. وهنالك العديد من املجاالت 
اليت حتتاج إىل دراسة بني كٍل من قاطين اململكة 

والوافدين الدوليـني، وهي كما يلي:
ما هو مستوى الوعي باحلملة وما هي فكرم   .1

وأفكارهم عنها؟
منسوب  من  الدينية  النصيحة  رفعت  هل   .2
الوعي بني املدخنني وغري املدخنني على حٍد 
سواء؟ هل تغريت املعارف واآلراء جتاه تعاطي 

التبغ؟
هل استطاع القانون احلد من توافر التبغ واحلد   .3

من التدخني يف األماكن العامة؟
خفض  يف  التبغ  توافر  من  احلد  جنح  هل   .4
هذا  ويف  والبالغني؟  األطفال  بني  استخدامه 
البالغني  من  حركة  أقل  األطفال  فإن  الصدد 
حدود  خارج  إىل  االنتقال  ميكنهم  ال  حيث 
إىل  البيع  حظر  أدى  هل  التبغ.  لشراء  املدينة 
بالبالغني  مقارنة  القصر  بني  التدخني  خفض 

من السكان املحليـني؟
هل غياب اإلعالنات املترافقة مبنافذ البيع أدى   .5
إىل خفض وعي األطفال بأنواع السجائر؟
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