
تجارة التبغ واإلبادة الجماعية في 
الصومال.. والقارة اإلفريقية املخاطر 

والتداعيات
يـمثل إنـتاج الـتبغ فـي الـقارة اإلفـريـقية الـسمراء، مـصدراً مـن مـصادر 
الــدخــل الــقومــي واملحــلي، وتــتسع الــدائــرة االقــتصاديــة واالجــتماعــية 
لــتجارة الــتبغ، بــحيث تــشمل الــعوائــد املــالــية لــها قــطاعــات عــديــدة مــن 
املــجتمع اإلفــريــقي؛ فــمن خــالل زراعــة وتــصديــر الــتبغ، يــحصل الــكثير 
مـن املـزارعـني عـلى عـوائـد اقـتصاديـة مـغريـة، كـما تجـد أسـواق الـعمالـة 
مــبتغاهــا فــي هــذه الــتجارة؛ حــيث يــعمل الــكثير مــن الشــباب األفــارقــة 
الـــعاطـــلني عـــن الـــعمل، فـــي إنـــتاج وزراعـــة وصـــناعـــة الـــتبغ مـــن خـــالل 
الشـــركـــات مـــتعددة الـــجنسيات، األمـــر الـــذي ســـاهـــم بـــقوة فـــي إفـــشال 
جـــهود املـــجتمع الـــدولـــي ملـــكافـــحة انـــتشار الـــتبغ والحـــد مـــن أضـــراره، 
وخـــاصـــة فـــي الـــقارة اإلفـــريـــقية بـــفعل الـــتوجـــهات الجـــديـــدة لشـــركـــات 
الـتبغ الـعاملـية، والـتي كـثفت مـن تـواجـدهـا فـي الـداخـل اإلفـريـقي مـن 
أجـل فـتح أسـواق جـديـدة لـها لـلتوسـيع مـن حـصتها فـي أسـواق الـدول 
الـنامـية، بـعد أن فـقدت هـذه الشـركـات الـكثير مـن الـزخـم الـعاملـي نـتيجة 
تــراجــع مــعدل الــتدخــني فــي الــدول املــتقدمــة، مــا أدى مجــمالً إلــى فشــل 
إفـــريـــقي ذريـــع فـــي الـــوفـــاء بـــالـــتزامـــات وتـــبعات أول مـــعاهـــدة عـــاملـــية 
لـــلصحة، واملـــتمثلة فـــي االتـــفاقـــية اإلطـــاريـــة ملـــنظمة الـــصحة الـــعاملـــية 
ملــكافــحة الــتبغ(FCTC)، وخــاصــة فــي ظــل إعــراض الــعديــد مــن الــدول 
اإلفـريـقية عـن الـتوقـيع عـلى هـذه املـعاهـدة، نـتيجة مـا تـتطلبه مـكافـحة 
إنــتاج وزارعــة وتــصديــر وتــجارة الــتبغ، مــن إجــراءات صــارمــة وآلــيات 
مــتطورة فــي تــطويــر مــجالــى الــصحة والــتنمية، بــالــتزامــن مــع تــوافــر 
اإلرادة الـقويـة واالسـتعداد الجـدي لـفرض قـيود وضـرائـب عـلى أنشـطة 
الـقطاع الـخاص، وهـو مـا أصـبحت مـعه الـدول اإلفـريـقية مـرتـعاً مـثالـياً 
ألمـــراض وكـــوارث الـــتبغ الـــصحية والـــبيئية، لـــيس هـــذا فحســـب، بـــل 
أصــبح اإلنــسان اإلفــريــقي مســتهدفــاً مــن قــبل شــركــات الــتبغ الــعاملــية، 
والـــتي تـــبث ســـمومـــها مـــن خـــالل تـــدفـــقات تـــجارة الـــتبغ عـــبر طـــرق 
صـــناعـــية غـــير مشـــروعـــة، ومـــدمـــرة بـــدرجـــات مـــضاعـــفة تـــفوق املـــعتاد 



واملـألـوف فـي إضـرارهـا بـالـصحة الـعامـة.. وفـي هـذا الـتقريـر، نـحاول 
رصـد أهـم املـالمـح واألخـطار املـحيطة بـتجارة وإنـتاج وتـصديـر الـتبغ 
فـــي الـــصومـــال و الـــقارة اإلفـــريـــقية.. هـــذا هـــو اإلجـــمال، والـــتفاصـــيل 

تحملها السطور القادمة!!

التبغ بني النشأة واالنتشار 
تـــشير الجـــــذور األولـــــى لـــــنشأة واكـــــتشاف الـــــتبغ إلـــــى ظـــــهوره فـــــي الـــــقارة 
األمــريــكية، واكــتشافــه عــلى يــد الــرحــالــة واملســتكشف(كــريســتوفــر كــولــومــبس) عــام 
1492م؛ حــيث أطــلق عــليه األمــريــكيون اســم(Tobacco) أي األنــبوب، ثــم انــتقل 
الــتبغ إلــى قــارات الــعالــم بــعد ذلــك، فــعرفــته الــقارة األوربــية بــاســم (نــيكوتــني) نســبة 
إلـــى الـــسفير الـــفرنـــسي فـــي الـــبرتـــغال(جـــني نـــايـــكوت Jean Nicot)، عـــندمـــا قـــام 
عــــام 1559م بــــإهــــداء بــــذور الــــتبغ بــــاعــــتبارهــــا عــــالجــــاً، إلــــى املــــلكة(كــــاتــــريــــن دي 
مـــيديـــسي)، ومـــن ثـــم قـــامـــت فـــرنـــسا بـــزراعـــته، ثـــم شهـــد الـــقرنـــان الـــسادس عشـــر 
والــسابــع عشــر عــلى يــد األســبان والــبرتــغالــيني، انــتشار زراعــة الــتبغ أكــثر فــأكــثر 
فـــــي قـــــارتـــــى آســـــيا وأوروبـــــا، ثـــــم بحـــــلول الـــــقرن العشـــــريـــــن، كـــــانـــــت زراعـــــة الـــــتبغ 

1وصناعته والتجارة فيه على أشدها في معظم دول العالم الحديث واملعاصر 

ومـنذ الـنصف الـثانـي مـن الـقرن العشـريـن وعـلى مـدار مـا يـقرب مـن ثـالثـة 
عـقود مـتواصـلة مـن الـزمـان، سجـلت مـؤشـرات تـطور اإلنـتاج الـعاملـي لـلتبغ الـخام، 
ارتــفاعــاً كــبيراً ومــتنامــياً؛ فــفي الــفترة مــن 1970وحــتى 1999، اتــسعت الــرقــعية 
الــزراعــية لــلتبغ فــي الــعالــم مــن 3.8 مــليون هــكتار إلــى 4.34 مــليون هــكتار، وفــي 
الـوقـت الـذي انـخفضت فـيه مـساحـة األراضـي املـزروعـة بـالـتبغ فـي الـدول املـتقدمـة 
مـــن 1.16 مـــليون هـــكتار إلـــى 0.660مـــليون هـــكتار، سجـــلت املـــؤشـــرات ارتـــفاعـــاً 
مـتزامـناً فـي زراعـات الـتبغ لـدى الـدول الـنامـية وعـلى رأسـها الـصني، وتحـديـداً مـن 
2.64 مـــليون هـــكتار إلـــى 3.7 مـــليون هـــكتار خـــالل الـــفترة املـــشار إلـــيها ســـابـــقاً؛ 
حـــيث اســـتحوذت الـــصني عـــلى مـــا نســـبته 32% مـــن زراعـــة الـــتبغ الـــعاملـــية، تـــلتها 

2الهند بنحو 11%، ثم البرازيل 8%، وتركيا %7
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وكـانـت إنــتاجــية املــساحــات املــزروعــة بــالــتبغ خــالل الــعقود الــثالثــة املــشار 
إلــيها، قــد سجــلت هــي األخــرى ارتــفاعــاً مــلحوظــاً عــلى املســتوى الــعاملــي؛ فــكانــت 
الـــصني مـــثالً تـــقوم بـــزراعـــة 1.5 إلـــى 2.5 مـــليون هـــكتار خـــالل الـــفترة مـــن 1997 
وحــــتى الــــعام 2000، وهــــي الــــفترة الــــتي ارتــــفعت فــــيها إنــــتاجــــية الــــهكتار الــــوحــــد 
عـــاملـــياً مـــن 1.3 طـــن/هـــك إلـــى نـــحو 1.7 طـــن/هـــك، فـــي حـــني سجـــلت املـــساحـــات 
املــزروعــة لــدى الــدول املــتقدمــة إنــتاجــية أعــلى مــن ذلــك، وتحــديــداً مــن 1.8 طــن/هــك 
إلـــى 2.2 طـــن/هـــك، بـــل إن إنـــتاج الـــهكتار الـــواحـــد فـــي مـــزارع الـــتبغ لـــزيـــمبابـــوي، 

3سجل 2.5 طن للهكتار الواحد

وعـلى مسـتوى إنـتاج الـسجائـر املـصنعة، لـم يـكن األمـر بـأقـل حـدة ونـمواً، 
فــــــقد أنــــــتجت دول الــــــعالــــــم 3 مــــــليون طــــــن مــــــن الــــــسجائــــــر عــــــام 1970، ثــــــم زادت 
اإلنـــتاجـــية لـــتبلغ 5.6 مـــليون طـــن عـــام 2000، بـــحيث كـــانـــت الـــدول الـــنامـــية هـــي 
األكـــثر إســـهامـــاً وإنـــتاجـــية؛ فـــقد أنـــتجت الـــصني 390 ألـــف طـــن زادت إلـــى 1.7 
مـليون طـن مـن الـسجائـر خـالل الـفترة مـن 1970 وحـتى 1999، لـتتصدر الـصني 
اإلنــــــتاج الــــــعاملــــــي لــــــلسجائــــــر بنســــــبة 30%، ثــــــم االتــــــحاد األوروبــــــي 14%، ثــــــم 
الـــــواليـــــات املتحـــــدة 12%، ثـــــم االتـــــحاد الـــــسوفـــــييتي 8%، عـــــلى أن إنـــــتاج الـــــدول 
الـــنامـــية مـــن الـــسجائـــر قـــد شـــّكل 55% مـــن اإلنـــتاج الـــعاملـــي خـــالل عـــام 2000، 
مــــــــنها 80% كــــــــان مــــــــصدره دول الشــــــــرق األقــــــــصى، فــــــــي حــــــــني أنــــــــتجت الــــــــدول 
اإلفـــريـــقية عـــام 1999 مـــا يـــزيـــد عـــلى 100 ألـــف طـــن، بـــينما أنـــتجت دول الشـــرق 

4األدنى وعلى رأسها مصر وتركيا عام 2000 ما يقرب من 250 ألف طن

ومؤخـراً، تــمخضت رحــلة الــتبغ الــتاريــخية والــعاملــية خــالل الــقرن الــحادي 
والعشـريـن، عـن مـشكالت صـحية وبـيئية واقـتصاديـة مـعقدة لـدى الـغالـبية الـعظمى 
مـــن الـــدول الـــنامـــية ومحـــدودة الـــدخـــل، بـــعد أن تـــراجـــعت أســـواق الـــتبغ فـــي الـــدول 
املـتقدمـة بـفعل نـجاح الحـمالت الـدولـية واألمـمية املـكثفة ملـكافـحة الـتدخـني؛ حـيث لـم 
تجـد شـركـات الـتبغ الـعاملـية سـوى الـدول الـنامـية كـبديـل مـناسـب ومـثالـي السـتعادة 
أنشـطتها الـتجاريـة وتـعويـض خـسائـرهـا الـكبيرة فـي املـجتمعات والـدول املـتقدمـة، 
حـــتى" أن الـــعبء الـــعاملـــي الـــصحي واالقـــتصادي لـــتعاطـــي الـــتبغ أصـــبح ضخـــماً 
لـــلغايـــة؛ حـــيث يـــزداد مـــا تتحـــمله الـــبلدان املـــنخفضة واملـــتوســـطة الـــدخـــل مـــن هـــذا 
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الـــعبء زيـــادة مســـتمرة؛ إذ يـــعيش80% مـــن املـــدخـــنني فـــي هـــذه الـــبلدان بـــالـــفعل، 
وفــــي حــــني يــــتراجــــع مــــعدل انــــتشار الــــتدخــــني عــــلى الــــصعيد الــــعاملــــي، فــــإن الــــعدد 
اإلجـــــمالـــــي لـــــلمدخـــــنني فـــــي الـــــعالـــــم ال يـــــتناقـــــص بـــــفعل الـــــنمو الـــــسكانـــــي، وهـــــناك 
احـتماالت كـبيرة لـعدم تـحقق الـغايـة الـعاملـية املـتمثلة فـي تـحقيق انـخفاض نسـبي 
فـي تـعاطـي الـتبغ بنسـبة 30% بحـلول عـام 2025، كـما أنـه مـن املـتوقـع أن يـزيـد 
عـدد الـوفـيات الـناجـمة عـن تـعاطـي الـتبغ مـن 6 مـاليـني وفـاة إلـى حـوالـي 8 مـاليـني 
وفــاة ســنويــاً بحــلول عــام 2030، مــع وقــوع أكــثر مــن 80% مــن هــذه الــوفــيات فــي 

5البلدان املشار إليها"

التبغ في القارة اإلفريقية 
فــي الـــبدايـــات األولـــى لـــظهور الـــتبغ فـــي الـــعالـــم، لـــم تـــكن الـــقارة اإلفـــريـــقية 
تــعانــي وجــوده أو االتــجار فــيه أو حــتى زراعــته، ولــكن بــمرور الــوقــت" دخــل الــتبغ 
إلـــى أفـــريـــقيا عـــن طـــريـــق الـــتجار األوروبـــيني فـــي الـــقرن الـــسادس عشـــر، ثـــم نـــمت 
زراعـته كـمحصول تـجاري لـالسـتهالك األوروبـي، وفـي الـعقديـن األخـيريـن ازدادت 

6زراعة التبغ في أفريقيا كمحصول نقدي"

وعــــند الـــــــنظر إلـــــــى مـــــــعدالت إنـــــــتاج الـــــــتبغ فـــــــي الـــــــقارة اإلفـــــــريـــــــقية، فـــــــإن 
املـــؤشـــرات تـــؤكـــد عـــمومـــية إنـــتاجـــه فـــي كـــل دول الـــقارة، لـــكن بنســـب مـــتفاوتـــة، مـــع 
أفـضلية إنـتاجـية لـبعض الـدول اإلفـريـقية؛ فـعلى سـبيل املـثال تـحتل مـاالوي املـرتـبة 
األولـــى فـــي زراعـــة وإنـــتاج تـــبغ(الـــبورلـــي) عـــاملـــياً وبنســـبة تـــصديـــر تـــبلغ 5% مـــن 
إجـــمالـــي صـــادراتـــها الـــخارجـــية، وفـــي زيـــمبابـــوي تـــشكل زراعـــة الـــتبغ مـــا نســـبته 
31% مـــن الـــصادرات، فـــي حـــني تشهـــد زراعـــة الـــتبغ تـــنامـــياً مـــلحوظـــاً فـــي بـــعض 
الــدول اإلفــريــقية رغــم تــراجــع نســبة الــصادرات؛ فــفي تــنزانــيا تــشكل زراعــة الــتبغ 
نســـبة 3% مـــن الـــصادرات لـــكن النســـبة فـــي ارتـــفاع، وفـــي زامـــبيا تـــزدهـــر زراعـــة 
الـتبغ حـيث تـشكل 6.1% مـن قـيمة الـصادرات وهـي نسـبة قـابـلة لـلزيـادة، خـاصـة 

5 انــظر: مجــموعــة محــرريــن، اقــتصاديــات الــتبغ ومــكافــحة الــتبغ، مــطبوعــات املعهــد الــوطــني لــبحوث 

الســـرطـــان فـــي الـــواليـــات املتحـــدة األمـــريـــكية، دراســـة رقـــم 21، املـــطبوع رقـــم CA-8029A-16 ملـــعاهـــد 
الـــصحة الـــوطـــنية، بيثيســـدا، واليـــة مـــيريـــالنـــد: وزارة الـــصحة والخـــدمـــات اإلنـــسانـــية فـــي الـــواليـــات 
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مـع رواج بـعض أنـواع الـتبغ بـني املـزارعـني مـثل تـبغ بـارلـي وتـبغ فـيرجـينيا، كـما أن 
مـــوزمـــبيق أيـــضاً تشهـــد زراعـــة الـــتبغ فـــيها تـــطوراً مـــلحوظـــاً حـــيث انـــتقل املـــزارعـــون 
فـــيها مـــن مـــرحـــلة بـــيع الـــتبغ لـــلدول املـــجاورة إلـــى مـــرحـــلة جـــديـــدة يـــبعونـــه فـــيها إلـــى 

7شركات خاصة ووطنية تملك مصانع خاصة ملعالجة التبغ

أمـا مـن حـيث مـعدالت اسـتهالك الـتبغ فـي الـقارة اإلفـريـقية، فـإن املـؤشـرات 
الــعامــة تــؤكــد ارتــفاع هــذه املــعدالت فــي شــرق الــقارة، مــقابــل تــواضــعها فــي الجــزء 
الــغربــي مــنها، وبــصفة عــامــة، نجــد أن انــخفاض مــعدالت اســتهالك وإنــتاج الــتبغ 
فـــي الـــدول ذات الـــدخـــل املـــرتـــفعHMICs بـــفعل نـــجاح الحـــمالت الـــدولـــية ملـــكافـــحة 
الـــتبغ، كـــان لـــه أكـــبر األثـــر الســـلبي فـــي تـــحّول دفـــة أضـــرار الـــتبغ ومـــشكالتـــه فـــي 
اتــجاه الــدول الــنامــية وذات الــدخــل املــنخفض LMICs بــصفة عــامــة، ودول الــقارة 
اإلفــريــقية عــلى وجــه الــخصوص، األمــر الــذي هــيّأ فــرصــاً مــدمــرة الســتهالك الــتبغ 
وإنــــــــتاجــــــــه فــــــــي الــــــــقارة اإلفــــــــريــــــــقية؛ فــــــــقد ارتــــــــفعت نســــــــبة اســــــــتهالك الــــــــتبغ فــــــــي 
إفـريـقيا(خـارج نـطاق الـشمال اإلفـريـقي) لـتصل إلـى 3.2%، ووفـق مـا تـشير إلـيه 
مـــــــــــعدالت انـــــــــــتشار الـــــــــــتبغ املســـــــــــتخلصة مـــــــــــن تـــــــــــقاريـــــــــــر االســـــــــــتقصاء الـــــــــــصحي 
والـــديـــموغـــرافـــي فـــيما يـــقرب مـــن 15 دولـــة إفـــريـــقية، فـــإن مـــعدل انـــتشار الـــتبغ بـــني 
الـذكـور يـتراوح بـني 8% داخـل نـيجيريـا إلـى 27% داخـل مـدغـشقر وفـق تـقديـرات 

8سابقة

وبـتأمـل واقــع املــعدالت املــتداولــة بــشأن انــتشار اســتهالك الــتبغ إفــريــقياً، 
وجـــــب الـــــتأكـــــيد عـــــلى صـــــعوبـــــة الـــــوصـــــول إلـــــى درجـــــة الـــــيقني الـــــكامـــــل بـــــشأن تـــــلك 
املـــعدالت؛ بـــمعنى أن املـــعدالت الـــحقيقية الـــواقـــعية هـــي أســـوأ بـــكثير مـــن املـــتداول 
بــشأن الــقارة؛ إذ أنــه" نــظراً لــنقص الــبيانــات الــشامــلة واســعة املــحتوي، فــإنــه مــن 
الـــصعب تـــعيني تـــوجـــه واضـــح لـــالســـتهالك اإلفـــريـــقي مـــن الـــتبغ، كـــما أن األشـــكال 
املـــختلفة لـــلتبغ بـــما فـــيها الـــغليون والـــتبغ عـــديـــم الـــدخـــان واألوراق املـــلفوفـــة، يـــجعل 
الــبيانــات أكــثراً تــعقيداً، فــبينما يــتم فــي الــغالــب تــقديــر مــعدالت انــتشار الــتبغ مــن 
خـالل اسـتقصاءات تـدخـني الـسجائـر، إال أنـه مـن املـرجـح أن تـكون األرقـام تـقديـراً 

9بخساً لحجم املشكلة"
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ورغـم االعـتبار الـسابـق، إال أنـه يـمكن الـوقـوف بـشكل إجـمالـي عـلى بـعض 
املـؤشـرات والـحقائـق اإلقـليمية بـشأن أوضـاع الـتبغ داخـل الـقارة اإلفـريـقية، وعـلى 
رأس هــذه الــحقائــق واملــؤشــرات، تــراجــع االهــتمام الــرســمي اإلفــريــقي بــمؤشــرات 
اســتهالك وإنــتاج وتــجارة الــتبغ فــي الــقارة، بــالــتزامــن مــع تــراجــع مــشابــه ومــماثــل 
لــدى الــغالــبية الــعظمى مــن الــسكان األفــارقــة، بســبب تــنوع األضــرار الــتي تــعانــي 
مـنها الـقارة بـشكل عـام، وهـو مـا يـؤدي إلـى ضـعف تـفعيل االتـفاقـية الـدولـية بـشأن 
مــكافــحة الــتبغ FCTC فــي الــقارة الــسمراء؛ إذ" أن مــكافــحة الــتبغ بــني األفــارقــة 
10ظــلت أولــويــة صــحية دنــيا حــيث تــواجــههم مــشكالت صــحية أخــرى" ووفــق هــذه 

الــوضــعية، فــإن مــعدالت االســتخدام اإلفــريــقي لــلتبغ بــني الــذكــور واإلنــاث، آخــذة 
فـي االنـتشار؛ فـفي جـنوب أفـريـقيا وتحـديـداً فـي لـيسوتـو تـبلغ نسـبة هـذه املـعدالت 
بــني الــذكــور 25.1% كــأعــلى نســبة إفــريــقية، وبــني اإلنــاث تــحتل مــدغــشقر نســبة 
6% مـن هـذه املـعدالت، تـليها نـامـيبيا بنسـبة 5.9%، ثـم مـوزمـبيق بنسـبة 5.65، 
ثــم روانــدا بنســبة 4.3%، فــي حــني يــقدر انــتشار الــتدخــني عــبر الــقارة اإلفــريــقية 
بــاســتثناء الــشمال اإلفــريــقي بــني الشــرائــح الــسنية 15 ســنة فــأكــثر بنســبة %18 
11مـقابـل 21% فـي الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا وفـي الـسنغال وصـلت نسـبة 

املـدخـنني فـي املـدن إلـى 80% مـن الـرجـال الـبالـغني؛ حـيث"تـفيد آخـر إحـصائـيات 
الــــوكــــالــــة الــــوطــــنية لــــإلحــــصاء والــــديــــمغرافــــيا بــــالــــسنغال(ســــنة 2015) أن نــــصف 
مـــليون(%6) مـــن الـــبالـــغني يـــتعاطـــون مـــنتوجـــات الـــتبغ، %11 مـــنهم مـــن الـــذكـــور، 
و1.2% مــــــــــن اإلنــــــــــاث، ووفــــــــــق دراســــــــــة أجــــــــــراهــــــــــا(تجــــــــــمع الــــــــــبحث االقــــــــــتصادي 
واالجـتماعـي بـالـسنغال)، فـإن الـتكلفة الـسنويـة صـحياً ومـاديـاً لـلتدخـني فـي الـبالد 
، بـينما فـي نـيجيريـا وصـلت نسـبة الـتدخنـي  12تـقدر بــــــ122 مـليار فـرنـك إفـريـقي"

بـــــــني طـــــــلبة كـــــــلية الـــــــطب إلـــــــى 72% مـــــــن مجـــــــموع الـــــــطلبة و22% مـــــــن مجـــــــموع 
13الطالبات، وفق تقديرات سابقة

10 املصدر السابق نفسه

11 املصدر السابق نفسه( بتصرف)

12 راجــع: أبــو الــقاســم عــبد الــلطيف، ضــرائــب وصــور مــفزعــة تــحارب الــتدخــني فــي الــسنغال، تــقريــر 

https:// :صــــــحيفة هســــــبريــــــس املــــــغربــــــية اإللــــــكترونــــــية ، بــــــتاريــــــخ 9 غشــــــت 2018، مــــــتاح عــــــلى
 www.hespress.com/international/401546.html

13 انــظر: الــسوســي أحــمد، الــقاتــل املــحترف.. الــتدخــني، مــنشورات Call of Hope، الــطبعة األولــى 

1992، شتوتجارت، أملانيا، ص ص 61، 62(بتصرف يسير)
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صادرات  التبغ بني  إفريقيا والعالم 
وفق تـقديـرات املـؤتـمر الـعاملـي الـسابـع عشـر لـلصحة بـشأن الـتبغ، واملـنعقد 
فـــــي الـــــعاصـــــمة كـــــيب تـــــاون بـــــجنوب أفـــــريـــــقيا خـــــالل مـــــارس مـــــن الـــــعام املـــــنقضي 
2018، فـــإن" صـــناعـــة الـــتبغ بـــاعـــت 5500 مـــليار ســـيجارة فـــي عـــام 2017 إلـــى 
نـحو مـليار شـخص حـول الـعالـم، وبـواقـع مـالـي يـقدر بـنحو 700 مـليار دوالر، كـما 
أن مـــنظمة الـــصحة الـــعاملـــية تـــدرج 700 مـــليون مـــدخـــن فـــي جـــميع أنـــحاء الـــقارة 
اإلفـــريـــقية، والـــتي سجـــلت زيـــادة فـــي اســـتهالك الـــتبغ تـــقدر بـــنحو 52٪ مـــنذ عـــام 

"198014

وعـند الـنظر إلـى أحـدث مـؤشـرات تـجارة الـتبغ الـعاملـية مـؤخـراً، نجـد تـقدمـاً 
واضـــحاً لحـــركـــة الـــصادرات اإلفـــريـــقية مـــن الـــتبغ؛ فـــعلى الـــرغـــم مـــن تـــربـــع الـــصني 
عـاملـياً عـلى مـنصة إنـتاج الـتبغ عـبر إنـتاج مـا يـصل إلـى أربـعة أضـعاف مـا يـنتجه 
مــــنافــــسوهــــا كــــالــــبرازيــــل والــــهند، إال أن حــــركــــة تــــصديــــرهــــا محــــدودة لــــلغايــــة بســــبب 
االســتهالك املحــلي الــكبير، األمــر الــذي تــلعب مــعه الــدول اإلفــريــقية املــنتجة لــلتبغ 
دوراً أســاســياً فــي إنــتاج وصــناعــة وتــصديــر الــتبغ ومــنتجاتــه بــما فــي ذلــك الــحشو 

15والنكهات، وبأسعار تنافسية إلى معظم دول العالم

ويـتضح مـن الجـدول الـتالـي تـطور مـؤشـرات تـصديـر الـتبغ اإلفـريـقي وفـق 
تــقديــرات الــفترة مــن 2007 وحــتى 2010 مــقدراً بــاأللــف دوالر األمــريــكي قــياســاً 

16بصادرات بعض الدول املنتجة للتبغ عاملياً
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14 راجــع: تــيدروس أدهــانــوم، اســتمرار الــتعبئة ضــد الــتدخــني فــي جــنوب أفــريــقيا بــمشاركــة أكــثر مــن 

100 دولـة ضـمن املؤتـمر الـعاملـي لـلصحة، مـوقـع الـدبـلومـاسـي الـتونـسي ، بـتاريـخ 10 مـارس 2018، 
متاح على: https://www.lediplomate.tn ، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف يسير) 

15 راجــع تــقريــر مجــموعــة فــالــيس كــومــوديــتيز للخــدمــات الــتأمــينية الــعاملــية بــشأن إنــتاج الــتبغ فــي 

http://vallis-group.com/ :الـقارة اإلفـريـقية، انجـلترا، املـلخص الـتنفيذي أبـريـل 2012، مـتاح عـلى
wp-content/uploads/2015/04/April-2012_Tobacco-Project-Executive-

Summary_0.pdf ، (بتصرف وترجمة) 

16 عن املصدر السابق نفسه(بتصرف وترجمة) 
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ويــتضح مــــن الجــــدول الــــسابــــق، تــــقدم مــــركــــز مــــاالوي إفــــريــــقياً مــــن حــــيث 
إنــتاج الــتبغ وتــصديــره، بــل إن املــؤشــرات األحــدث، تــؤكــد أنــها أكــبر مــنتجي الــتبغ 
فـي الـعالـم، وأنـها تـفوقـت مـؤخـراً فـي هـذا اإلنـتاج عـلى الـواليـات املتحـدة األمـريـكية، 
ووفــق تــقديــرات الــعام 2010 تــنتج مــاالوي 215 ألــف طــن مــتري مــن الــتبغ بــقيمة 
صـــادرات تـــقدر بــ 585 مـــليون دوالر أمـــريـــكي، فـــي حـــني تـــنتج زيـــمبابـــوي 130 
ألـف طـن مـتري مـن الـتبغ وبـقيمة تـصديـريـة تـقدر بــ 420 مـليون دوالر أمـريـكي، 
بــينما يــتنتج تــنزانــيا 60 ألــف طــن مــتري مــن الــتبغ، وبــقيمة صــادرات تــبلغ 129 
مـــليون دوالر أمـــريـــكي، مـــقابـــل 34 ألـــف طـــن مـــتري مـــن الـــتبغ تـــنتجها مـــوزمـــبيق، 
وبــــقيمة صــــادرات 142 مــــليون دوالر أمــــريــــكي، أمــــا زامــــبيا فــــتنتج 27 الــــف طــــن 
مـتري مـن الـتبغ، بـقيمة صـادرات 117 مـليون دوالر أمـريـكي، وكـلها وفـق تـقديـرات 

17العام 2010املشار إليه 

وخــالصــة الـــقول فـــي وضـــعيات إنـــتاج وتـــصديـــر الـــتبغ فـــي إفـــريـــقيا، أن 
الــــقارة مهــــددة حــــالــــياً بــــأخــــطار مــــضاعــــفة نــــتيجة الــــزيــــادة الــــكبيرة فــــي املــــعروض 
الـــعاملـــي مـــن الـــتبغ، وخـــاصـــة مـــع تـــسارع الشـــركـــات الـــعاملـــية والـــدول املـــنتجة لـــلتبغ 
نـحو اسـتغالل أيـة فـجوات لـنقص اسـتهالك الـتبغ فـي الـقارة، لـتعويـض وسـد هـذه 
الــفجوات، ومــثال ذلــك مــا حــدث عــندمــا تــراجــع إنــتاج زيــمبابــوي مــن الــتبغ، حــيث 
ســـارع مـــنتجو الـــتبغ إلـــى إغـــراق األســـواق فـــي زيـــمبابـــوي خـــصوصـــاً وفـــي الـــقارة 
عـمومـاً بـمنتجاتـهم مـن الـتبغ، وهـو مـا أصـبحت مـعه الـقارة اإلفـريـقية ذات مخـزون 

2.194.0752.683.2042.991.8182.706.674البرازيل1

1.213.0271.240.9351.163.4691.175.052أمريكا2

328.916539.033739.119713.313الهند3

355.138435.807533.301615.863الصني4

422.685589.988759.505585.160ماالوي5

210.56199.875241.774420.000زيمبابوي6

50.503193.041179.337142.635موزمبيق16

94.822177.75290.365129.187تنزانيا17

61.31271.74984.688117.719زامبيا18

17 املصدر السابق نفسه (بتصرف وترجمة) 
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غـــير مســـبوق مـــن مـــنتجات الـــتبغ املحـــلية واملســـتوردة، األمـــر الـــذي ســـاهـــم مجـــمالً 
فــي تــراجــع األســعار بــني املســتهلكني، ومــن ثــم بــات امــتالك الــتبغ أمــراً سهــالً بــني 
األفـــارقـــة، مـــما يـــساهـــم فـــي تـــفاقـــم األزمـــات الـــصحية وتـــعريـــض الـــسكان األفـــارقـــة 
لـكافـة أنـماط املـؤثـرات السـلبية الـناجـمة عـن إنـتاج واسـتهالك وتـجارة الـتبغ، بـحيث 
أصــــبح ملــــنظومــــة الــــتبغ فــــي إفــــريــــقيا، آثــــار ســــلبية واضــــحة عــــلى خــــطط الــــنهضة 

18والتنمية

التبغ والتنمية اإلفريقية 
تؤكـــد أوضــــاع الــــقارة اإلفــــريــــقية فــــيما يــــتعلق بــــتجارة وإنــــتاج واســــتهالك 
الـتبغ، أن انـتقال نـفوذ شـركـات الـتبغ الـعاملـية مـن دول الـعالـم املـتقدم، إلـى أعـماق 
الشــرائــح االجــتماعــية فــي الــدول الــنامــية، يــحول دون تــحقيق الــنجاحــات املــنشودة 
للخــطط الــتنمويــة الــرســمية لــلدول اإلفــريــقية، وهــو مــا يــتضح مــن جــملة االعــتبارات 

التالية:
بـالـنظر إلـى اآلثـار السـلبية الـتي يسـببها إنـتاج واسـتهالك وتـجارة الـتبغ، ▪

فـإن مجـمل األهـداف اإلنـمائـية فـي الـقارة اإلفـريـقية تـصاب بـالتجـميد ومـن 
ثـــم الـــتالشـــي؛ فـــمعظم حـــاالت الـــوفـــاة الـــناجـــمة عـــن الـــتدخـــني فـــي إفـــريـــقيا 
تـصيب غـالـباً األفـراد الـقائـمني عـلى رعـايـة األسـرة واإلنـفاق عـليها، كـما أنـه 
غـالـباً مـا يـتم تـوجـيه جـزء لـيس بـالـقليل مـن نـفقات األسـرة اإلفـريـقية لشـراء 
الــــتبغ، وهــــو مــــا يــــترتــــب عــــليه عــــدم الــــقدرة عــــلى تــــحقيق الهــــدف اإلنــــمائــــي 
الـخاص بـالـقضاء عـلى الـفقر املـدقـع والـجوع بـفعل هـذه اآلثـار واألوضـاع، 
وكـذلـك بـفعل األضـرار الـصحية لـلتدخـني، والـتي تـلتهم نـفقاتـها الـباهـظة مـا 

18 املصدر السابق نفسه(بتصرف كبير وترجمة)
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19عـــــداهـــــا مـــــن نـــــفقات أخـــــرى تـــــخص الخـــــدمـــــات االجـــــتماعـــــية والـــــتعليمية 

20واملعيشية

تـــمثل األضـــــرار الـــــناجـــــمة عـــــن اســـــتخدام الـــــتبغ، خـــــسائـــــر مـــــزدوجـــــة مـــــن ▪
الــناحــية املــالــية والــصحية والــتنمويــة؛ فحســب تــقديــرات الــبنك الــدولــي، فــإن 
قـيمة الـعوائـد املـالـية السـتهالك ألـف طـن مـن الـتبغ تـقدر بـنحو 2.6 مـليون 
دوالر أمـريـكي، فـي حـني أن الـخسائـر االقـتصاديـة الـناجـمة عـن اسـتهالك 
هـذه األلـف طـن مـن الـتبغ تـقدر بـحوالـي 27 مـليون دوالر، ووفـق الـتقديـرات 
ذاتــــها، فــــإن كــــل حــــالــــة وفــــاة مــــبكرة بســــبب الــــتبغ، تــــقابــــلها أعــــباء عــــالجــــية 
تــــعويــــضية تــــقدر بــــنحو 11 مــــليون دوالر، إلــــى جــــانــــب 13.2 مــــليون دوالر 
أخـــرى مـــن اإلنـــتاجـــية املهـــدورة، مـــا يـــعني مجـــمالً أن اســـتهالك طـــن واحـــد 
مـــن الـــتبغ يـــكلف 24.200دوالر مـــن الـــخسائـــر االقـــتصاديـــة املهـــدرة، وهـــو 
رقــــم كــــبير بــــالنســــبة لــــلتقديــــرات فــــي الــــدول مــــرتــــفعة الــــدخــــل، فــــما بــــالــــنا بــــه 

21بالنسبة للمجتمعات اإلفريقية النامية!!

بـالـنظر إلـى اآلثـار االجـتماعـية واالقـتصاديـة لـلتبغ، فـإن الـقارة اإلفـريـقية، ▪
ووفـق تـقديـرات مـنظمة الـصحة الـعاملـية، تـعانـي مـن انـتشار األمـراض غـير 
املـــعديـــة بـــحيث يتســـبب الـــتبغ فـــي نســـبة 3% مـــن الـــوفـــيات إفـــريـــقياً، ومـــن 
جــهة أخــرى، تــوجــد مــؤثــرات عــلى الــبيئة واألمــن الــغذائــي نــاجــمة عــن الــتبغ 
فـــي إفـــريـــقيا؛ حـــيث تـــؤدي زراعـــة الـــتبغ إلـــى اســـتنزاف الـــغابـــات وتـــدهـــور 
الـتربـة بسـبب اسـتخدام األسـمدة واملـبيدات وتـكرار تجـريـف األرض، األمـر 
الـــــــذي يـــــــؤدي إلـــــــى" خـــــــفض الـــــــقدرة االســـــــتيعابـــــــية لـــــــألراضـــــــي مـــــــن أجـــــــل 

19 فـيما يـخص املؤثـرات السـلبية عـلى الـنواحـي الـتعليمية فـهي كـثيرة وخـطيرة بـني شـرائـح املـجتمع 

اإلفـريـقي، ولـكن تـكفي اإلشـارة هـنا إلـى أن سـهولـة الـحصول عـلى الـسيجارة بـني األطـفال األفـارقـة فـي 
مـراحـل الـتعليم االبـتدائـي واإلعـدادي، تؤدي إلـى كـوارث صـحية وتـعليمية غـير مسـبوقـة عـلى املـدى 
الــبعيد بــني هــذه الشــرائــح الــسنية الــصغيرة؛ إذ أنــه: نــظرا لــرخــص ثــمن الــسجائــر فــإن األطــفال فــي 
املـرحـلة االبـتدائـية يشـترون الحـلوى وهـم فـي طـريـقهم إلـى املـدرسـة، ولـكن عـندمـا يـصلون إلـى املـرحـلة 
اإلعــداديــة يــبدؤون بشــراء الــسجائــر بــدال مــن الحــلوى ودون أن يؤثــر ذلــك عــلى مــصروفــهم( يــراجــع 
تـقريـر الجـزيـرة نـت تـحت عـنوان: شـركـات الـتبغ تسـتهدف أفـريـقيا، نـقالً عـن: لـوس أنجـلوس تـايـمز، 

بتاريخ 19/12/2012متاح على:  https://www.aljazeera.net ، مع البحث بالعنون املذكور)

20 انـظر: تـقريـر مـنظمة االتـحاد اإلفـريـقي تـحت عـنوان( أثـر اسـتخدام الـتبغ عـلى الـصحة والـتنمية 

واالجتماعيةـ االقتصادية في أفريقيا)، مصدر سابق، ص 8 (بتصرف) 

21 انـظر: الـبداح،عـبداهلل محـمد، األعـباء والـتكالـيف والـعواقـب االقـتصاديـة لـتجارة الـتبغ فـي املـملكة 

العربية السعودية، مصدر سابق، ص 151(بتصرف) 
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املـــحاصـــيل الـــغذائـــية، وكـــذلـــك خـــفض املـــوارد الـــضروريـــة األخـــرى كحـــطب 
الــتدفــئة، إضــافــة إلــى تــأثــيرات نــظامــية أعــمق مــثل تــآكــل الــتربــة والــرواســب 
النهــريــة واإلخــالل بــالــنظام الــبيئي وانــقراض بــعض أنــواع الــكائــنات الــحية 
وتـــغير املـــناخ، وتـــقدر مـــنظمة الـــصحة الـــعاملـــية أن الخشـــب الـــالزم ملـــعالـــجة 
الـتبغ مـسئول عـن 12% مـن إزالـة الـغابـات فـي جـنوب أفـريـقياً عـلى سـبيل 
املــــثال، وفــــي تــــنزانــــيا تــــخصص15% مــــن األراضــــي املمهــــدة والــــصالــــحة 
لــلزراعــة مــن أجــل زراعــة الــتبغ، بــينما فــي مــاالوي تــؤدي زراعــة الــتبغ إلــى 

22ضعف التشجير وخسارة 50% من الغطاء النباتي"

يـترتـب عــلى انــتشار مــنظومــة الــتبغ فــي إفــريــقيا، إضــرار كــبير بــالشــرائــح ▪
الـــــسكانـــــية مـــــن الـــــناحـــــية الـــــديـــــموغـــــرافـــــية؛ فـــــفي بـــــعض املـــــناطـــــق الـــــزراعـــــية 
الـتقليديـة بـالـدول اإلفـريـقية، تـحول مـا يـقرب مـن 20% مـن األراضـي إلـى 
زراعــــــة الــــــتبغ، بــــــحيث فــــــقدت هــــــذه املــــــناطــــــق قــــــدرتــــــها عــــــلى الــــــحفاظ عــــــلى 
الـسكان، مـما أثـر عـلى إدارة املـوارد وأدى إلـى هجـرة املـزارعـني الـتقليديـني 
غـير مـزارعـي الـتبغ، ومـن ثـم االعـتماد عـلى األطـفال كـمزارعـني صـغار عـلى 
حـــساب فـــرصـــهم فـــي الـــتعليم، األمـــر الـــذي يـــعني مجـــمالً إفـــساد مـــنظومـــة 

23التنمية اإلفريقية لهذه املناطق على املديني املتوسط والبعيد

التبغ  ومنظومته في الصومال  
ال يـــمكن بـــــأيـــــة حـــــال مـــــن األحـــــوال، فـــــصل الـــــصومـــــال مـــــن حـــــيث الـــــتأثـــــر 
بـاألضـرار السـلبية الـناجـمة عـن مـنظومـة الـتبغ، عـن بـاقـي املـناطـق اإلفـريـقية؛ فـما 
يـنطبق عـلى عـموم الـقارة اإلفـريـقية مـن آثـار وأضـرار الـتبغ الـصحية واالجـتماعـية 
واالقـتصاديـة، يـنطبق كـذلـك عـلى الـصومـال، ولـكن يـتوجـب عـلينا فـي إطـار الـكالم 
عـن مـشكالت الـتبغ والـتدخـني فـي الـصومـال بـشكل خـاص، أن نـلفت األنـظار إلـى 

جملة املؤشرات التالية: 
o ال يــشغل إنــــتاج الــــتبغ فــــي الــــصومــــال ســــوى جــــزء صــــغير مــــن مــــساحــــة

األراضــي الــزراعــية؛ حــيث ال تــتعدى هــذه املــساحــة املــزروعــة بــالــتبغ أكــثر 
مـــــن 0.01% مـــــن األراضـــــي، وخـــــالل عـــــام 2014، كـــــان هـــــناك أقـــــل مـــــن 
1000 طـــن مـــتري مـــن الـــتبغ الـــذي تـــم إنـــتاجـــه فـــي الـــبالد وفـــق تـــقديـــرات 

22 انـظر: تـقريـر مـنظمة االتـحاد اإلفـريـقي تـحت عـنوان( أثـر اسـتخدام الـتبغ عـلى الـصحة والـتنمية 

واالجتماعيةـ االقتصادية في أفريقيا)، مصدر سابق، الصفحات 8 ، 10، 11(بتصرف) 

23 املصدر السابق نفسه، ص 11(بتصرف) 
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الـــــــعام ذاتـــــــه، ومـــــــع ذلـــــــك تـــــــبلغ نســـــــبة الـــــــوفـــــــاة الـــــــناجـــــــمة عـــــــن الـــــــتبغ بـــــــني 
الـــصومـــالـــيني الـــذكـــور 5.47%، مـــقابـــل 2.2% لـــدى اإلنـــاث، حـــيث يـــعمل 
الـــــتبغ عـــــلى قـــــتل 22 مـــــن الـــــنساء أســـــبوعـــــياً فـــــي الـــــصومـــــال، وذلـــــك وفـــــق 
تـــقديـــرات الـــعام  2016، وبـــصفة عـــامـــة، تـــؤدي مـــنظومـــة الـــتبغ اإلفـــريـــقية 
عـامـة، والـصومـالـية عـلى وجـه الـخصوص، إلـى اإلضـرار الـكامـل بـالـنواحـي 
الـــصحية لـــإلنـــسان الـــصومـــالـــي وكـــذلـــك بـــالـــنواحـــي الـــبيئية واالقـــتصاديـــة 
لـلصومـال عـمومـاً؛ إذ يـبلغ ضـحايـا الـتبغ مـن الـصومـالـيني سـنويـاً أكـثر مـن 
3800 حــالــة وفــاة، وهــو عــدد قــابــل لــلزيــادة، فــي ظــل إقــبال مــا يــقرب مــن 
424000 صـــومـــالـــي بـــالـــغ(15ســـنة فـــما فـــوق)، وأكـــثر مـــن 5000 طـــفل 

24صغير( من سن 10 إلى 14 سنة)، على التدخني

o وفـــيما يـــــخص نســـــبة الـــــتدخـــــني الـــــيومـــــي بـــــني الـــــصومـــــالـــــيني مـــــن الـــــذكـــــور
واإلنــاث وفــق تــقديــرات الــعام 2015، فــإن 13.1% مــن رجــال الــصومــال 
يـــــدخـــــنون بـــــصفة يـــــومـــــية، وبـــــواقـــــع 381400 رجـــــل، مـــــقابـــــل 1.6% مـــــن 
اإلنــــاث، وبــــواقــــع 45000 امــــرأة مــــدخــــنة يــــومــــياً، وهــــذا الــــعدد، ســــواء مــــن 
حــــيث الــــذكــــور أو اإلنــــاث، وإن كــــان قــــليالً قــــياســــاً بــــاملــــتوســــط فــــي بــــلدان 
إفــــــريــــــقية أخــــــرى، إال أنــــــه يــــــشكل تهــــــديــــــداً حــــــقيقياً لــــــلصحة الــــــعامــــــة بــــــني 
الـصومـالـيني مـن نـواحـي كـثيرة، وبـالنسـبة لشـريـحة األطـفال والـصغار مـن 
املـدخـنني يـومـياً بـني سـن 10 إلـى 14 سـنة فـي الـصومـال، فـإنـه يـدخـن مـن 
األوالد نسـبة 0.61%، مـقابـل 0.24% مـن الـفتيات وبـواقـع 1600 فـتاة، 
وذلــك وفــق تــقديــرات الــعام 2015، وهــي نســبة أيــضاً تــمثل تهــديــداً كــبيراً 

25للصحة العامة لهذه الشرائح السنية الصغيرة

o ويسجـل اإلشـهار واإلعـالن عـن الـتبغ درجـات عـالـية مـن الـتأثـير والجـذب
بــني شــرائــح املــجتمع اإلفــريــقي بــشكل عــام، والــصومــالــي بــشكل خــاص، 
وهـو مـا يـسهم فـي إدخـال الـصومـال شـيئاً فـشيئاً إلـى حـيز الـتأثـر الشـديـد 
بـالـظواهـر السـلبية الـناجـمة عـن مـنظومـة الـتدخـني فـي إفـريـقيا، خـاصـة مـع 
ســـــطوة الـــــدعـــــايـــــة الـــــجاذبـــــة الـــــتي تـــــنتهجها شـــــركـــــات الـــــتبغ الـــــعامـــــلة فـــــي 

https:// :24 راجـــع قـــيم الـــصومـــال الـــخاصـــة بـــالـــتبغ ضـــمن تـــقريـــر أطـــلس الـــتدخـــني عـــلى الـــرابـــط

 ،  files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/pdf/somalia-country-facts-en.pdf
( بتصرف وترجمة)

25 املصدر السابق نفسه(بتصرف)
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الــــــــصومــــــــال والــــــــقارة اإلفــــــــريــــــــقية؛ حــــــــيث إن" أصــــــــحاب شــــــــركــــــــات الــــــــتبغ 
يسـتخدمـون أكـثر مـن 90 خـبيراً فـي شـئون اإلشـهار واإلعـالن، ويـعملون 
بـــاجـــتهاد عـــلى نشـــر الـــتدخـــني بـــوســـائـــل مـــتنوعـــة، ويـــعتمدون عـــلى أحـــدث 
الـطرق لـتثبيت عـادة الـتدخـني، بـحيث أصـبح تـوزيـع الـسجائـر فـي إفـريـقيا 
أوســع انــتشاراً مــن أي ســلعة أخــرى، فــتصل الــسجائــر إلــى أمــاكــن نــائــية 
بـعيدة ال يـمكن الـوصـول إلـيها إال بـمشقة وصـعوبـة، مـشياً عـلى األقـدام أو 

26ركوباً على ظهور الحمير والبغال والجمال"

استثمار للموت واإلبادة  في الصومال وإفريقيا
ومـع شــيوع مــنطق االســتثمار الــربــحي فــي الــعالــم، بــاتــت حــياة اإلنــسان 
بـشكل عـام، وحـياة اإلنـسان فـي الـدول الـنامـية والـفقيرة بـشكل خـاص، فـي مـرمـى 
اســتهداف رجــال األعــمال الــباحــثني عــن الــربــح، بــغض الــنظر عــن مــدى الخــطورة 
الـتي يـمكن أن تسـببها طـرق الـحصول عـلى هـذا الـربـح بـالنسـبة لـصحة اإلنـسان 
وحـياتـه. وتـعد شـركـات الـتبغ املحـلية فـي إفـريـقيا، والـعاملـية فـي مجـمل دول الـعالـم، 
أنـموذجـاً مـثالـياً لهـذا املـنطق األعـمى؛" فـمع انـحسار مـعدالت الـتدخـني فـي الـغرب 
وزيـادة الـضرائـب عـليها، والـنجاح النسـبي للحـمالت الـطبية الـدعـائـية ضـد مـخاطـر 
الــتدخــني والــتبغ، غــيرت الشــركــات املــهيمنة عــلى ســوق الــتبغ ســياســاتــها، وبــدأت 
تـــتالعـــب بـــثغرات الـــقوانـــني فـــي أوروبـــا وأمـــريـــكا لـــتمريـــر بـــضائـــعها والـــتركـــيز عـــلى 
بـلدان الـعالـم الـثالـث الـفقيرة، والـتي تـعانـي مـن الـصراعـات الـداخـلية، بهـدف فـتح 

27أسواق جديدة والحصول على مستهلكني جدد"

ومـن أبــرز الــنماذج الــصارخــة لهــذه الــنوعــية مــن الشــركــات، تــأتــي شــركــات 
الـــتبغ مـــتعددة الـــجنسيات الـــعامـــلة فـــي الـــقارة الـــسمراء، والـــتي تســـتهدف الـــدول 
واملــجتمعات اإلفــريــقية الــغارقــة فــي أزمــاتــها االقــتصاديــة واملــعيشية بــفعل ســنوات 
االضـــطراب األهـــلي الـــطويـــلة، لتســـلط عـــليها أســـواق مـــنتجاتـــها مـــن الـــتبغ بـــطرق 
مشــــروعــــة أو غــــير مشــــروعــــة، ومــــما يــــذكــــر فــــي هــــذا اإلطــــار جــــملة مــــن املــــؤشــــرات 

26 انظر: السوسي أحمد، القاتل املحترف.. التدخني، مصدر سابق، أملانيا، ص 54 (بتصرف يسير)

27 راجـع: مـصطفى شـلش، تـجارة الـتبغ.. دبـلومـاسـية املـوت والـدخـان، تـقريـر مـوقـع املـنصة بـتاريـخ 

https://almanassa.com/ar/story/5672? :مــــــــــتـــــــــاح عــــــــــلـــــــــى ســــــــــبـــــــــتـــــــــمـــــــــبـــــــــر 2017،   12
 _ga=2.36820448.1533892790.1555029383-1113208404.1555029383
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والــوقــائــع ســاقــها أحــد املــوظــفني املــفصولــني مــن إحــدى هــذه الشــركــات عــلى الــنحو 
: 28التالي

تـــقوم الشـــــركـــــات مـــــتعددة الـــــجنسيات، تـــــحت إشـــــراف إحـــــدى الشـــــركـــــات ▪
األمـريـكية الـرائـدة فـي صـناعـة وإنـتاج وتـرويـج الـتبغ فـي الـقارة اإلفـريـقية، 
بــممارســة الــكثير مــن الــضغوط عــلى مــا يــقرب مــن عشــر دول إفــريــقية، مــن 
أجـــل مـــوافـــقة هـــذه الـــدول عـــلى الـــتغاضـــي عـــن قـــوانـــينها الـــصارمـــة بـــشأن 
الــــتبغ والــــتدخــــني، والــــتي تــــعمل عــــلى إنــــقاذ مــــاليــــني األشــــخاص مــــن املــــوت 
املـحقق، وكـان مـما قـامـت بـه الشـركـة األمـريـكية املـشار إلـيها بـالـتعاون مـع 
بــاقــي هــذه الشــركــات، رفــع عــدة قــضايــا لــدى املــحاكــم لــلحيلولــة دون قــيام 
الــحكومــتني األوغــنديــة والــكينية بــتطبيق املــعايــير الــدولــية للحــد مــن الــكوارث 
الـصحية املـترتـبة عـلى قـيام تـلك الشـركـات بـتعزيـز انـتشار واسـتهالك الـتبغ 
بــني الشــباب األفــارقــة عــبر األســواق املــختلفة فــي هــاتــني الــدولــتني، وهــو مــا 
يـــعني ــ وفـــق مـــا يـــؤكـــده املـــصدر ـــ أن شـــركـــات الـــتبغ الـــعاملـــية فـــي الـــقارة 
اإلفـــريـــقية، تـــفضل الـــعمل بـــعيداً عـــن الـــقيود والـــلوائـــح الـــقانـــونـــية الـــضابـــطة 
لحـــركـــة إنـــتاج واســـتهالك الـــتبغ، كـــما أنـــها تـــفضل عـــدم االلـــتزام بـــدفـــع أيـــة 
ضــــــرائــــــب أو جــــــمارك مســــــتحقة عــــــلى مــــــنتجاتــــــها، مــــــكتفية بــــــدفــــــع عــــــموالت 
ورشـــاوى خـــاصـــة للجـــماعـــات املســـلحة الـــقادرة عـــلى حـــمايـــة مـــوظـــفي هـــذه 

الشركات وتأمني صفقات التبغ في عموم املناطق واملدن اإلفريقية. 
تـمثل الــصومــال إحــدى األســواق ذات الــربــحية الــعالــية بــالنســبة للشــركــات ▪

مــــتعددة الــــجنسيات؛ حــــيث تــــقوم هــــذه الشــــركــــات، وعــــلى رأســــها الشــــركــــة 
األمـــــريـــــكية األكـــــثر تـــــأثـــــيراً فـــــي ســـــوق الـــــتبغ اإلفـــــريـــــقي ــ وفـــــق مـــــا تـــــنقله 
املـــــصادرـــ بـــــاســـــتدراج الـــــصومـــــالـــــيني نـــــحو اســـــتهالك مـــــتنام فـــــيما يـــــخص 
الــــــعالمــــــات الــــــتجاريــــــة الــــــعاملــــــية؛ وذلــــــك عــــــبر قــــــيامــــــها أوالً بــــــتغذيــــــة الــــــسوق 
الـصومـالـية بـعالمـات تـجاريـة مـنخفضة الـتكالـيف، ثـم الـقيام الحـقاً بـسحب 
هــذه الــعالمــات وضــخ مــاركــات أعــلى ربــحية وعــوائــد، بــل إن الشــركــة ــ وفــق 
املـصادر ذاتـها ــ تـملك مـن الـوسـائـل املـراوغـة مـا تسـتطيع بـه الـتحايـل فـي 
وصــــول مــــنتجاتــــها للمســــتهلك الــــصومــــالــــي، حــــتى عــــلى الــــتيارات الــــفكريــــة 

28 املـــصدر الـــسابق نـــفسه، ويـــراجـــع أيـــضاً مـــوقـــع صـــحيفة الـــجارديـــان الـــبريـــطانـــية عـــلى الـــرابـــط: 

https://www.theguardian.com/world/2017/aug/18/british-american-tobacco-
cigarettes-africa-middle-east ، ( بتصرف)
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املـــــناهـــــضة النـــــتشار الـــــتدخـــــني بـــــني الـــــصومـــــالـــــيني، ومـــــن ذلـــــك أن الشـــــركـــــة 
اســـــتطاعـــــت مـــــثالً أواخـــــر عـــــام 2008 ومـــــا بـــــعدهـــــا، الـــــتغلب عـــــلى الحـــــظر 
املـفروض مـن قـبل جـماعـة الشـباب عـلى تـداول الـتبغ وبـيعه فـي املـدن الـتي 
تـــحت ســـيطرتـــها، وذلـــك بـــأن قـــامـــت الشـــركـــة بـــتوزيـــع مـــنتجاتـــها مـــن الـــتبغ 
داخـــل عـــبوات مـــغلفة بـــأكـــياس ســـوداء ســـاتـــرة بـــالـــتعاون مـــع مجـــموعـــة مـــن 
الــــتجار الســــريــــني فــــي تــــلك املــــدن، وهــــو مــــا فــــعلته الشــــركــــة أيــــضاً ضــــمن 

إجراءات شبيهة في منطقة جنوب السودان.
تــملك الشـــركـــات مـــتعددة الـــجنسيات الـــعامـــلة فـــي تـــسويـــق وإنـــتاج الـــتبغ، ▪

بـــعض املـــناطـــق الســـريـــة الـــنائـــية فـــي الـــقارة اإلفـــريـــقية، والـــتي تـــمارس مـــن 
خـــاللـــها أنشـــطتها املشـــبوهـــة فـــي تـــرويـــج املـــوت الـــبطيء بـــني األفـــارقـــة عـــبر 
اسـتهالك الـتبغ وزراعـته، ومـن ذلـك مـا أشـارت إلـيه بـعض الـوثـائـق املـنشورة 
، والـــتي يـــتأكـــد خـــاللـــها وجـــود مـــناطـــق وقـــرى  29بـــأحـــد املـــواقـــع االســـترالـــية

ســــريــــة لــــزراعــــة ومــــعالــــجة أوراق الــــتبغ، يــــتقاضــــى فــــيها املــــزارعــــون مــــاليــــير 
الــــدوالرات مــــن قــــبل شــــركــــات الــــتبغ مــــتعددة الــــجنسيات، ملــــضاعــــفة الــــعمل 
واإلنـــتاج فـــي هـــذا املـــجال، ومـــن ذلـــك مـــنطقة(أوزي) الـــواقـــعة فـــي الـــشمال 
الشــــــرقــــــي لجــــــمهوريــــــة الــــــكونــــــغو الــــــديــــــمقراطــــــية، والــــــتي تحــــــظى بــــــأهــــــمية 
اســــتراتــــيجية لــــدى شــــركــــة الــــتبغ األمــــريــــكية األكــــبر، ملــــا تــــمثله مــــن مخــــزون 
اســتراتــيجي إلنــتاج وزراعــة الــتبغ وبــث ســمومــه بــني األفــارقــة مــقابــل أربــاح 

طائلة تجنيها هذه الشركة.
مركبات تبغ  خارج املعايير 

ولــعله مـــن املـــقبول عـــقالً ومـــنطقاً، أن تجتهـــد شـــركـــات الـــتبغ الـــعاملـــية فـــي 
اتـباع مـعايـير للسـالمـة الـصحية فـيما يـتعلق بـصناعـة وإنـتاج وزراعـة مـنتوجـها مـن 
هــذا املــحصول، وفــق مــنطلقات الحــد مــن األضــرار الــناجــمة عــن الــتدخــني، والــتي 
وضـعتها املـنظمات الـدولـية وعـلى رأسـها مـنظمة الـصحة الـعاملـية، عـلى األقـل لـحني 
تــحقيق الــنجاحــات املــثلى فــي الحــد مــن انــتشار ظــاهــرة الــتدخــني عــلى املســتوى 
املحــلي واإلقــليمي والــدولــي مــن وجــهة نــظر املــنظمة، كــما أنــه مــن املــقبول تــشجيع 
الـــبحث عـــن بـــدائـــل صـــحية لـــلتدخـــني، ملـــساعـــدة املـــدخـــنني عـــلى اســـتبدال الـــتدخـــني 

https:// :مــــــوقــــــع (نــــــيومــــــاتــــــيلدا) االســــــترالــــــي عــــــلى الــــــرابــــــط ، Michael Gillard : 29 يــــــراجــــــع

newmatilda.com/2017/08/02/exclusive-where-theres-smokes-theres-fire-and-
lots-of-illegal-cash/
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الــــصحي بــــنظيره الــــضار واملهــــل واملــــميت، لــــكن لــــيس مــــن املــــقبول بــــكل تــــأكــــيد أن 
تــنتقل حــياة البشــر مــن مســتوى الــتعرض لــألضــرار الــتقليديــة واملــألــوفــة لــلتبغ، إلــى 
مســتوى أعــلى مــن األضــرار املــركــبة واملــعقدة مــن حــيث الخــطورة والــُسّمية!! وهــو 
مـا يحـدث لـألسـف الشـديـد فـي املـرحـلة الـراهـنة عـلى أيـدي شـركـات الـتبغ الـعاملـية 
والــــدولــــية، وخــــاصــــة فــــي مــــجتمعات الــــدول الــــنامــــية والــــفقيرة، وفــــي مــــقدمــــتها دول 
الـقارة اإلفـريـقية الـسمراء!! وهـو مـا يـمكن تـقديـم األدلـة والـبراهـني عـلى حـدوثـه مـن 

خالل اآلتي:
حــــــمل أحـــــــــــد الـــــــــــتقاريـــــــــــر املـــــــــــنسوبـــــــــــة إلـــــــــــى مـــــــــــنظمة الـــــــــــعني الـــــــــــعمومـــــــــــية ❖

30الــــسويســــريــــة(public eye) مــــعلومــــات خــــطيرة بــــشأن مــــنتجات الــــتبغ 

الــخاصــة بــالشــركــات الــسويســريــة داخــل الــقارة اإلفــريــقية؛ حــيث تــضمنت 
املــعلومــات تــأكــيداً عــلى أن صــناعــات الــتبغ املــمثلة فــي صــفقات الــسجائــر 
املــــباعــــة إلــــى دول الــــقارة اإلفــــريــــقية، تــــحتوي عــــلى مــــواد أكــــثر سُــــــــّمية مــــن 
نــــظيرتــــها املــــرســــلة لــــالســــتهالك فــــي الــــدول األوروبــــية، وأن مــــنتجات الــــتبغ 
املـــــرســـــلة إلـــــى األفـــــارقـــــة تـــــفوق فـــــي تـــــأثـــــيراتـــــها الســـــلبية مـــــن حـــــيث الـــــقوة 
واملــساعــدة عــلى اإلدمــان، أيــة مــنتجات مــشابــهة فــي الــسوق الــسويســريــة 
أو الـــفرنـــسية عـــلى ســـبيل املـــثال، مـــا يـــعني أن شـــركـــات الـــتبغ الـــعمالقـــة ال 
تـــبالـــي بـــشأن" تـــصديـــر ســـجائـــر دون املســـتوى املـــطلوب مـــن الـــجودة إلـــى 
، وأن تــلك الشــركــات املــصنعة لــلسجائــر، تــحاول جــاهــدة  31الــدول الــنامــية"

إعــــاقــــة الــــتوعــــية بــــاملــــؤثــــرات الــــقاتــــلة لــــلتبغ بــــني األفــــارقــــة مــــن خــــالل إخــــفاء 
الـــــحقائـــــق وإظـــــهار الـــــسجائـــــر" كـــــمواد عـــــصريـــــة مـــــثيرة كـــــما فـــــي األفـــــالم 
األمــريــكية، رغــم نشــر تــقاريــر تــورط هــذه الــصناعــة فــي قــتل ســبعة مــاليــني 

32شخص سنوياً حول العالم بحسب منظمة الصحة العاملية"

https://www.publiceye.ch/ :30 يـوجـد مـوقـع مـنظمة الـعني الـعمومـية الـسويسـريـة عـلى الـرابـط

 en/

31 راجــع: تــقريــر مــوقــع الجــزيــرة نــقالً عــن الــصحافــة الــفرنــسية تــحت عــنوان( إنــهم يــقتلون أفــريــقيا.ز 

https:// :الـــــسجائـــــر األكـــــثر ســـــمية تـــــصدر لـــــلقارة الـــــسمراء)، بـــــتاريـــــخ 29/1/2019، مـــــتاح عـــــلى
www.aljazeera.net، مع البحث بالعنوان املذكور

32 املصدر السابق نفسه(بتصرف)
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فـي أحــد حــواراتــها الــخاصــة، نشــرت مــؤســسة swissinfo.ch للخــدمــة ❖
، خــالل شهــر فــبرايــر مــن  33الــدولــية لــهيئة اإلذاعــة والــتلفزيــون الــسويســريــة

الــعام الــحالــي 2019، مــا يــؤكــد تــورط شــركــات الــتبغ مــتعددة الــجنسيات 
بــــسويســــرا، فــــي اإلضــــرار بــــحياة األفــــارقــــة عــــبر صــــفقات تــــبغ مــــضاعــــفة 
ية؛ فــفي حــوارهــا مــع ( أمــادو مــصطفى غــاي) رئــيس جــمعية الــتبغ  الــُسمِّ
الـسنغالـي، نـقلت املـؤسـسة عـلى لـسانـه مـعلومـات خـطيرة بـشأن مـا أطـلق 
عــــليه" االســــتراتــــيجيات الــــوحــــشية واملــــميتة للشــــركــــات مــــتعددة الــــجنسيات 
؛ حـيث أفـاد مـضمون  34الـقائـمة عـلى صـناعـة الـتبغ واملـقيمة فـي سـويسـرا"

الـحوار أن " سـويسـرا هـي الـبلد الـوحـيد فـي أوروبـا الـذي يـنتج الـسجائـر 
ــ  فــي(درجــتني لــلسم) بــحيث يــتم الــتمييز ـــ بــاملــخالــفة لــلقوانــني األوربــية ـ
بــني ســجائــر الــتصديــر وســجائــر الــسوق املحــلية، وأن بــوركــينا فــاســو هــي 
الــبلد الــوحــيد فــي الــقارة اإلفــريــقية الــذي يــمتلك مــختبراً لتحــليل الــسجائــر 
املسـتوردة بـشكل مـنهجي، وأن صـناعـة الـتبغ ــ وفـق االزدواجـية املـمنهجة 
لــدى شــركــات الــتبغ مــتعددة الــجنسيات تــجاه الــقارة اإلفــريــقية ـــ تــرتــكب 
إبــادة جــماعــية مــنظمة بــني األفــارقــة، خــاصــة فــي ظــل ضــعف املــجتمعات 

35اإلفريقية وافتقار سكانها للوسائل الالزمة للرعاية الطبية الضرورية"

مستقبليات  استهالك التبغ في إفريقيا 
وفق املـؤشـرات الـواردة فـي مجـمل الـعرض الـسابـق مـن هـذا الـتقريـر، فـإن 
املســتقبل الــقريــب واملــتوســط، يحــمل الــكثير مــن الــتوقــعات املــخيفة واملــقلقة بــشأن 
اســــــتهالك الــــــتبغ فــــــي الــــــقارة اإلفــــــريــــــقية الــــــسمراء؛ حــــــيث إن الــــــوضــــــعية الــــــراهــــــنة 
السـتهالك الـتبغ تـؤشـر لـوجـود مـا يـزيـد عـلى 700 مـليون مـدخـن إفـريـقي، ويـتوقـع 
أن يـرتـفع هـذا الـعدد بحـلول عـام 2030 أي خـالل عـقد مـن الـزمـان بنسـبة %40 
كـأكـبر نسـبة يـمكن تـوقـعها عـلى املسـتوى الـدولـي والـعاملـي، وهـي تـوقـعات قـد تـكون 
مـنطقية جـداً، فـي ظـل الـوضـعية املـشار إلـيها داخـل الـقارة اإلفـريـقية بـشأن الـتبغ 

https://www.swissinfo.ch/ara :33 موقع املؤسسة باللغة العربية متاح على الرابط

34 راجـع: Katy Romy ، مـعايـير مـزدوجـة لـصناعـة الـسجائـر فـي سـويسـرا.. أمـادوا مـصطفى غـاي:" 

صـناعـة الـتبغ تـرتـكب إبـادة جـماعـية فـي أفـريـقيا"، مـوقـع مؤسـسة Swiss info الـسويسـريـة، بـتاريـخ 
19 فــبرايــر 2019، حــوار مــترجــم ومــعالــج عــن الــلغة األملــانــية مــن تــرجــمة ثــائــر الــسعدي،  مــتاح عــلى: 

https://www.swissinfo.ch/ara ، مع البحث بالعنوان املذكور
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وإنـــتاجـــه وزراعـــته واســـتهالكـــه؛ فبحســـب مـــنظمة الـــصحة الـــعاملـــية، ســـيزداد عـــدد 
املــــدخــــنني األفــــارقــــة فــــي 17 بــــلداً إفــــريــــقيا مــــن أصــــل 30 بحــــلول 2025 مــــقارنــــة 
بـــــأعـــــداد ســـــابـــــقة خـــــالل 2010، بـــــحيث ســـــتشهد بـــــعض هـــــذه الـــــبلدان اإلفـــــريـــــقية 
زيــادات غــير مســبوقــة فــي عــدد املســتهلكني لــلتبغ كــالــكامــيرون والــكونــغو بــرازافــيل 
وســيرالــون، مــا يــعني أن يــصبح الــنمو البشــري فــي الــقارة اإلفــريــقية مــن األطــفال 
والشـباب إلـى جـانـب تـعاظـم الـثروات فـي الـقارة، فـرصـة مـواتـية لشـركـات الـتبغ فـي 
اتــــجاه تــــوســــيع أســــواقــــها إلنــــتاج وزراعــــة وتــــصديــــر الــــتبغ، عــــبر تــــدشــــني أســــواق 
نـاشـئة، وخـاصـة فـي املـناطـق الـتي تـعانـي ضـعفاً فـي الـضوابـط املـتعلقة بـمكافـحة 

36تسويق التبغ كمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 

وتـتعاظـم الـنتائـج السـلبية املـتوقـعة والـناجـمة عـن انـتشار الـتبغ والـتدخـني 
فــي الــقارة اإلفــريــقية، خــاصــة فــي ظــل الــقيم واملــؤشــرات املســتقبلية الــصادرة عــن 

منظمة الصحة العاملية بشأن أضرار التبغ القادمة، والتي تؤكد اآلتي:
"فــي بــــعض الــــبلدان، وخــــاصــــة اإلفــــريــــقية، يــــتم عــــلى نــــحو مــــتكرر تــــشغيل ▪

األطــــفال املــــنتمني ألســــر فــــقيرة فــــي زراعــــة الــــتبغ كــــي يــــدروا الــــدخــــل عــــلى 
أســـــــرهـــــــم، وهـــــــؤالء األطـــــــفال حـــــــاالً ومســـــــتقبالً، مـــــــعرضـــــــون بـــــــوجـــــــه خـــــــاص 
لــإلصــابــة(بــداء الــتبغ األخــضر)الــذي يتســبب فــيه الــنيكوتــني الــذي يــمتصه 

37الجسم عن طريق الجلد أثناء مناولة أوراق التبغ الرطبة"

"نـظراً لــلسنوات الــعديــدة الــتي تــفصل بــني بــدء الــناس فــي تــعاطــي الــتبغ ▪
وبــني بــدء مــعانــاتــهم الــصحية مــنه، فــإّن الــعالــم بــدأ يشهــد زيــادة األمــراض 
والــــوفــــيات ذات الــــصلة بــــالــــتبغ، والــــذي تســــبب فــــي 100 مــــليون وفــــاة فــــي 
الـــقرن العشـــريـــن، وإذا اســـتمرت االتـــجاهـــات الـــسائـــدة حـــالـــياً فسيتســـبب 
الــتبغ فــي نــحو مــليار وفــاة فــي الــقرن الــحادي والعشــريــن، وخــاصــة إذا لــم 
تــتم مــكافــحة الــوفــيات ذات الــصلة بــالــتدخــني؛ حــيث ســتزيــد الــوفــيات إلــى 

36 راجــع: عــبد اإللــه مــجيد، شــركــات الــتبغ تســتخدم الــبلطجة والــترهــيب فــي أفــريــقيا، تــقريــر مــوقــع 

https://elaph.com/Web/News/ :مــــــــــتــاح عــــــــــلــى يــــــــــولــــــــــيــو 2017،  بــــــــــتــاريــــــــــخ 12  إيــــــــــالف 
html.2017/7/1157511 ، نـقالً عـبر الـترجـمة والـصياغـة عـن تـقريـر مـطول لـلكاتـبة (سـارة بـوسـيلي) 
https:// :بـــــــــصحيفة الـــــــــجارديـــــــــان الـــــــــبريـــــــــطانـــــــــية بـــــــــتاريـــــــــخ 5 يـــــــــولـــــــــيو 2017، مـــــــــتاح عـــــــــلى
،www.theguardian.com/world/2017/jul/12/big-tobacco-dirty-war-africa-market
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أكــــثر مــــن ثــــمانــــية مــــاليــــني وفــــاة بحــــلول عــــام 2030، وسيحــــدث أكــــثر مــــن 
80% مـن تـلك الـوفـيات فـي الـبلدان املـنخفضة الـدخـل والـبلدان املـتوسـطة 

38الدخل، والتي تنتمي إليها معظم دول القارة اإلفريقية"

"فـي ظــل ضــعف الــقوانــني اإلفــريــقية الــضابــطة لحــمايــة غــير املــدخــنني مــن ▪
دخــان الــتبغ غــير املــباشــر، والــذي يــمأل املــطاعــم أو املــكاتــب أو غــيرهــا مــن 
األمـــــاكـــــن املـــــغلقة حـــــيث يحـــــرق املـــــدخـــــنون مـــــنتجات الـــــتبغ مـــــن الـــــسجائـــــر 
ومــــنتجات الــــبيدي واألراجــــيل، فــــسوف يــــتعرض غــــير املــــدخــــنني ألكــــثر مــــن 
4000 مــــادة كــــيميائــــية، مــــنها 250 مــــادة عــــلى األقــــل مــــعروف عــــنها أنــــها 
ضــــارة و50 أخــــرى مــــعروف عــــنها أنــــها تســــبب الســــرطــــان، وال يــــوجــــد أي 
مســــتوى مــــأمــــون مــــن دخــــان الــــتبغ غــــير املــــباشــــر؛ إذ يتســــبّب عــــاملــــياً فــــي 
حــدوث أكــثر مــن 000 600 وفــاة مــبكرة ســنويــاً، وفــي عــام 2004، شــكل 

39األطفال 28% من الوفيات الناجمة عن دخان التبغ غير املباشر"

حلول واجبة وضرورية
وفـي ظــل األخــطار الــصحية واملــعيشية الــشامــلة الــتي تــتعرض لــها الــقارة 
اإلفـريـقية بـصفة عـامـة، والـصومـال بـصفة خـاصـة، جـراء انـتشار اسـتهالك الـتبغ، 
فـإنـه يـتوجـب عـلى املـؤسـسات اإلفـريـقية املـعنية، اتـخاذ كـافـة اإلجـراءات والـتدابـير 
الـالزمـة إلنـقاذ مـاليـني األرواح مـن املـوت والهـالك عـلى أيـدي شـركـات الـتبغ مـتعددة 
الــجنسيات فــي الــقارة الــسمراء، وهــو مــا ال يــمكن تــحقيقه إال مــن خــالل مجــموعــة 

من الخطوات الجادة والحاسمة على النحو التالي: 
o اإلســراع فــــي تــــوقــــيع الــــدول اإلفــــريــــقية الــــتي لــــم تــــوقــــع بــــعد عــــلى اتــــفاقــــية

مـــنظمة الـــصحة الـــعاملـــية اإلطـــاريـــة بـــشأن مـــكافـــحة الـــتبغ، وهـــي االتـــفاقـــية 
الــــتي يــــوجــــد بــــها حــــالــــياً 181 طــــرفــــاً تــــغطي أكــــثر مــــن 90% مــــن ســــكان 
الــــعالــــم، والــــتي تــــعد واحــــدة مــــن أكــــثر املــــعاهــــدات إيــــجابــــية عــــلى الــــصحة 
اإلنـسانـية؛ حـيث اعـتمدت عـلى نـطاق واسـع وغـير مسـبوق فـي تـاريـخ األمـم 

40املتحدة
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o املــتضمن فــي االتــفاقــية (MPOWER)االســتفادة املــبدئــية مــن بــرنــامــج
اإلطــاريــة األمــمية ملــكافــحة الــتبغ، حــتى لــغير األعــضاء فــي االتــفاقــية، وهــو 
عـــــــبارة عـــــــن مجـــــــموعـــــــة مـــــــن 6 إجـــــــراءات للحـــــــد مـــــــن الـــــــتبغ، والـــــــتي يـــــــمكن 
اسـتخدامـها لـلوفـاء بـااللـتزامـات الـخاصـة بـاملـعاهـدة، وهـذه اإلجـراءات هـي: 
رصـد اسـتخدام الـتبغ وسـياسـات الـوقـايـة، حـمايـة الـناس مـن دخـان الـتبغ، 
تــقديــم املــساعــدة لــإلقــالع عــن اســتخدام الــتبغ، التحــذيــر مــن أخــطار الــتبغ، 
إنــــفاذ حــــظر اإلعــــالن عــــن الــــتبغ والــــترويــــج لــــه ورعــــايــــته، زيــــادة الــــضرائــــب 

41املفروضة على منتجات التبغ 

o االقــتداء اإلجــرائــي والــتطبيقي بــالــتجارب الــناجــحة فــي مــكافــحة أضــرار
الـتبغ والـتدخـني الـعاملـية، عـبر تـتبع الخـطوات املـعتمدة فـي هـذا الـشأن لـدى 
الــــدول األعــــضاء فــــي االتــــفاقــــية اإلطــــاريــــة ملــــكافــــحة الــــتبغ، ومــــن أهــــم هــــذه 
الخـــطوات الـــتي حـــققت نـــجاحـــات كـــبيرة فـــي الحـــد مـــن أضـــرار الـــتدخـــني: 
قـــيام اســـترالـــيا وبـــريـــطانـــيا وفـــرنـــسا وأيـــرلـــندا بـــإرغـــام شـــركـــات الـــتبغ عـــلى 
تـسويـق مـنتجاتـها عـبر أغـلفة مـوحـدة، وقـيام فـرنـسا والـنمسا بـاتـخاذ تـدابـير 
احـــترازيـــة لحـــمايـــة األمـــاكـــن الـــعامـــة مـــن أضـــرار الـــتدخـــني؛ فـــأقـــر الـــبرملـــان 
الـفرنـسي مـنع الـتدخـني داخـل الـسيارات فـي حـال وجـود قـاصـريـن داخـلها، 
وقــــررت الــــنمسا مــــنع الــــتدخــــني فــــي املــــقاهــــي واملــــطاعــــم مــــنذ 2018، وفــــي 
الـــــــبرتـــــــغال تـــــــم نـــــــفس الـــــــشيء بـــــــما فـــــــي ذلـــــــك حـــــــظر ســـــــجائـــــــر الـــــــنيكوتـــــــني 
اإللـكترونـية، وفـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية، تـتجه الـقوانـني إلـى رفـع سـن 
الــــــتدخــــــني مــــــن 18 و19 إلــــــى 21 ســــــنة وهــــــو مــــــا فــــــعلته بــــــعض الــــــواليــــــات 
األمــــريــــكية فــــعلياً، إلــــى آخــــر هــــذه الــــجهود الــــناجــــحة والــــبارزة فــــي مــــجال 

42مكافحة التبغ والتدخني

o دعــــم وتـــــــشجيع املـــــــؤســـــــسات والجـــــــمعيات األهـــــــلية اإلفـــــــريـــــــقية، واألجـــــــنبية
الـخاصـة الـعامـلة فـي مـجال مـكافـحة انـتشار الـتبغ والـتدخـني داخـل الـقارة 
اإلفــريــقية، واالهــتداء بــتطبيقاتــها الــناجــحة، والــتعاون مــعها فــي مــجال نــقل 

41 انـظر: تـقريـر مـنظمة االتـحاد اإلفـريـقي تـحت عـنوان( أثـر اسـتخدام الـتبغ عـلى الـصحة والـتنمية 

واالجتماعيةـ االقتصادية في أفريقيا)، ص 13 (بتصرف يسير) 

42 لـالسـتفاضـة أكـثر فـي تـفاصـيل هـذه الـجهود، يـراجـع : مـروة األسـدي، عـالـم خـال مـن الـتبغ: واقـع 

قـريـب أم حـلم بـعيد، تـقريـر شـبكة الـنبأ املـعلومـاتـية ، الـعراق، بـتاريـخ 13 شـباط/فـبرايـر 2019، مـتاح 
على: https://annabaa.org/arabic/health/18259 ، (بتصرف) 
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الــــخبرات وســــن الــــقوانــــني والتشــــريــــعات، وفــــي هــــذا اإلطــــار تــــأتــــي الــــجهود 
الـــناهـــضة ملـــكافـــحة الـــتبغ فـــي الـــسنغال فـــي املـــقدمـــة؛ حـــيث تـــقوم الـــحكومـــة 
هــناك بــإلــزام شــركــات الــتبغ بــوضــع صــور وعــبارات صــادمــة ومــفزعــة تحــذر 
مــن الــتدخــني عــلى عــلب الــسجائــر، عــلى أن تــشغل هــذه الــصور 70% مــن 
حـــــيز الـــــعلبة لـــــتبدو بـــــارزة للمســـــتهلكني، بـــــاإلضـــــافـــــة لـــــقيام الـــــسنغال بـــــرفـــــع 
الـضرائـب املـفروضـة عـلى الـتبغ مـن 45% إلـى 65%، وهـو مـا جـاء بـثمار 
43إيــــــجابــــــية وصــــــحية بــــــني الــــــسنغالــــــيني وبــــــاإلضــــــافــــــة لــــــجهود الــــــعديــــــد مــــــن 

الجـمعيات اإلفـريـقية الـعامـلة فـي مـكافـحة الـتدخـني، مـثل جـمعية( أكـونـطا) 
أو( أفــريــقيا ضــد الــتدخــني) الــبوركــينابــية، فــإن هــناك الــعديــد مــن املــبادرات 
واملـــــؤســـــسات األجـــــنبية املهـــــتمة بـــــمكافـــــحة الـــــتبغ والـــــتدخـــــني بـــــصفة عـــــامـــــة، 
وداخـل الـقارة اإلفـريـقية عـلى وجـه الـخصوص، ومـن هـذه املـؤسـسات(املعهـد 
الــــعاملــــي لــــإلقــــالع عــــن الــــتبغ) فــــي كــــلية جــــونــــز هــــوبــــكنز بــــلومــــبرج لــــلصحة 
الـــــعامـــــة، والـــــذي يـــــمكن لـــــألفـــــراد واملـــــؤســـــسات والـــــحكومـــــات الـــــتعاون مـــــعه 

44واالستفادة بما يقدمه من خبرات في هذا اإلطار

o الــعمل الــــجاد عــــلى تــــذلــــيل الــــعقبات واملــــعوقــــات الــــتي تــــحول دون تــــحقيق
نـــتائـــج إيـــجابـــية فـــي مـــكافـــحة إنـــتاج وزراعـــة واســـتهالك الـــتبغ؛ إذ" ال يـــزال 
هــناك عــوائــق كــالــعراقــيل املــالــية مــثل الــفائــدة االقــتصاديــة لــإلنــتاج وارتــفاع 
تـكلفة بـرامـج اإلقـالع عـن الـتدخـني الـتي أحـبطت بـعض الـجهود، كـما يـمثل 
الـفقر وانـخفاض الـدخـل كـذلـك عـقبات فـي سـبيل وصـول بـرامـج اإلقـالع عـن 
الـتدخـني، تـحول دون الـتعرف عـلى أضـرار الـتدخـني، والـتي ال تـصل حـتى 
لـــصانـــعي الـــسياســـات، فـــي نـــفس الـــوقـــت يـــمكن أن يـــشكل ســـلوك ومـــعرفـــة 
مــقدمــي الــرعــايــة الــصحية ــ خــاصــة املــدخــنني مــنهم ــ جــنباً إلــى جــنب مــع 

43 راجــع: أبــو الــقاســم عــبد الــلطيف، ضــرائــب وصــور مــفزعــة تــحارب الــتدخــني فــي الــسنغال، مــصدر 

سـابق( بـتصرف)، وتجـدر اإلشـارة هـنا إلـى أن الـتعليمات الـصادرة عـن مـنظمة الـصحة الـعاملـية ضـمن 
االتــفاقــية اإلطــاريــة ملــكافــحة الــتبغ، وكــذلــك الــتوجــيهات الــخاصــة بــاملجــموعــة االقــتصاديــة لــدول غــرب 
إفـريـقيا/ سـيديـاو، تـقضي بـضرورة أن تـمثل الـضريـبة نسـبة 70% مـن قـيمة مـنتوجـات الـتبغ( يـراجـع 

املصدر ذاته)

https:// :44 راجـــــع تـــــفاصـــــيل أكـــــثر عـــــن هـــــذا املعهـــــد مـــــن خـــــالل مـــــوقـــــعه الـــــخاص عـــــلى الـــــرابـــــط

www.globaltobaccocontrol.org/ar/home
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تـأثـير صـانـعي الـسياسـات والـسياسـيني، عـائـقاً أمـام الـنجاح فـي مـكافـحة 
45التبغ، وكلها أمور يجب االجتهاد الجاد والكامل في حلها وتفكيكها"

o وبـــاإلضـــافـــة إلــــــى كــــــل مــــــا ســــــبق، فــــــإن هــــــناك مــــــن اإلجــــــراءات األخــــــرى
املـــساعـــدة، مـــا يـــمكن مـــن خـــاللـــه تـــحقيق نـــتائـــج إيـــجابـــية مـــزدوجـــة املـــنفعة 
بــشأن مــكافــحة الــتبغ مــن جــهة، ودعــم االقــتصاد الــوطــني املحــلي مــن جــهة 
أخـــرى؛ ومـــن ذلـــك مـــثالً: الـــعمل عـــلى إصـــالح مـــنظومـــة األراضـــي الـــزراعـــية 
مـــــن خـــــالل ســـــن قـــــوانـــــني وتشـــــريـــــعات تـــــلزم بـــــزراعـــــة املـــــحاصـــــيل الـــــغذائـــــية 
األســاســية، وتــفرض ضــرائــب بــاهــظة عــلى األراضــي املــزروعــة بــالــتبغ، وهــو 
مـا سـيسهم فـي دعـم األمـن الـغذائـي لـلدول اإلفـريـقية مـن جـهة، ويحـد مـن 
زراعــة الــتبغ مــن جــهة أخــرى، كــما أن االلــتزام بــفرض الــحصة الــضريــبية 
الـــــدولـــــية عـــــلى مـــــنتجي الـــــتبغ، ســـــيساهـــــم فـــــي تـــــكبيد الشـــــركـــــات مـــــتعددة 
الـــجنسيات أمـــواالً طـــائـــلة لـــصالـــح املـــوازنـــة الـــعامـــة لـــلدول اإلفـــريـــقية، وفـــي 
نـــفس الـــوقـــت، ســـيعزز األمـــن الـــصحي لـــلمواطـــن اإلفـــريـــقي عـــبر الـــتضييق 
املـتنامـي عـلى هـذه الشـركـات الـتي تسـتهدف اإلضـرار بـالـصحة الـعامـة بـني 
األفـارقـة، فـي حـني سـيعمل تـكاتـف املـؤسـسات اإلفـريـقية الـعامـلة فـي مـجال 
مـكافـحة الـتبغ، عـلى تـعظيم الـدعـم الـبيني اإليـجابـي بـني الـدول اإلفـريـقية، 
لــــيس فــــي إطــــار مــــكافــــحة الــــتبغ فــــقط، وإنــــما فــــي رفــــع الــــوعــــي اإلفــــريــــقي 

بأهمية التحرر من مسببات األمراض املختلفة األخرى بخالف التبغ.
استنتاجات

ومـن خـالل مجـمل الـعرض الـسابـق، يـمكن لهـذا الـتقريـر املـطول، أن يـرصـد 
االستنتاجات املهمة التالية: 

بـرامـج مــكافــحة الــتدخــني تــحقق نــجاحــاً غــير مســبوق فــي الــدول املــتقدمــة ▪
واملــــرتــــفعة الــــدخــــل، بــــينما تفشــــل هــــذه الــــبرامــــج فــــي الــــدول الــــنامــــية وعــــلى 
رأســـها دول الـــقارة اإلفـــريـــقية، بـــفعل انـــتقال نـــفوذ وأســـواق شـــركـــات الـــتبغ 
مــتعددة الــجنسيات إلــى عــمق الــقارة اإلفــريــقية، وعــبر وســائــل وطــرق غــير 
مشـــــروعـــــة، بـــــالـــــتزامـــــن مـــــع ضـــــعف آلـــــيات املـــــواجـــــهة لهـــــذه الشـــــركـــــات لـــــدى 
الــحكومــات اإلفــريــقية، فــي ظــل وعــي مــذبــذب بــأضــرار الــتدخــني وأخــطاره 

45 انـظر: تـقريـر مـنظمة االتـحاد اإلفـريـقي تـحت عـنوان( أثـر اسـتخدام الـتبغ عـلى الـصحة والـتنمية 

واالجتماعيةـ االقتصادية في أفريقيا)، مصدر سابق، ص 19 (بتصرف يسير)
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الـــصحية والـــبيئية والـــتنمويـــة، وعـــدم انـــضمام الـــكثير مـــن الـــدول اإلفـــريـــقية 
لالتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة التبغ. 

الــــتبغ الــــــــقادم إلــــــــى الــــــــقارة اإلفــــــــريــــــــقية مــــــــن خــــــــالل الشــــــــركــــــــات مــــــــتعددة ▪
الـجنسيات الـعامـلة فـي إنـتاجـه وزراعـته وتـصديـره، والـتي مـقرهـا سـويسـرا، 
يـحتوي عـلى درجـات عـالـية مـن الـُسّمية واإلدمـان، وهـو غـير مـطابـق ملـعايـير 
جــودة صــناعــة الــتبغ الــتي يــتم اعــتمادهــا فــي صــادرات الــتبغ املــوجــهة إلــى 
الــدول املــتقدمــة، مــا يــعني أن شــركــات الــتبغ الــعاملــية تــرتــكب جــريــمة إبــادة 

جماعية بطيئة عبر التدخني السام بني املجتمعات والشعوب اإلفريقية.
مــاالوي، زيـــمبابـــوي، مـــوزمـــبيق، تـــنزانـــيا، زامـــبيا، هـــي الـــدول األبـــرز فـــي ▪

إنــتاج وزراعــة الــتبغ إفــريــقياً، مــع أفــضلية كــبيرة ومــطلقة لــألولــى مــن حــيث 
اإلنــــتاج والــــتصديــــر، وشــــرق الــــقارة اإلفــــريــــقية، أكــــثر اســــتهالكــــاً لــــلتبغ مــــن 
غـــــــربـــــــها، ونســـــــبة اســـــــتهالك الـــــــتبغ فـــــــي إفـــــــريـــــــقيا(خـــــــارج نـــــــطاق الـــــــشمال 
اإلفــريــقي) وصــلت إلــى 3.2% فــيما يــقرب مــن 15 دولــة إفــريــقية، ويــوجــد 
فـي أنـحاء الـقارة الـسمراء 700 مـليون مـدخـن بـزيـادة فـي اسـتهالك الـتبغ 

تقدر بنحو 52٪ قياساً بعدد املدخنني عام 1980.
مؤثـرات الــتبغ عــلى الــنواحــي الــصحية واالقــتصاديــة والــبيئية فــي الــدول ▪

اإلفـــريـــقية، كـــارثـــية، وهـــي ســـبب فـــي فشـــل خـــطط الـــتنمية االجـــتماعـــية فـــي 
الــقارة، وإجــماالً يتســبب الــتبغ فــي نســبة 3% مــن الــوفــيات إفــريــقياً، وتــعد 
األخـــشاب الـــالزمـــة ملـــعالـــجة الـــتبغ فـــي الـــقارة املـــذكـــورة، مـــسئولـــة عـــن إزالـــة 
الـــــغابـــــات، وضـــــعف الـــــتشجير وخـــــسارة 50% مـــــن الـــــغطاء الـــــنباتـــــي فـــــي 
بـعض الـدول، كـما يسـبب انـتشار زراعـة الـتبغ فـي تـقليص املـناطـق اآلهـلة 
بـــــــالـــــــسكان، وزيـــــــادة مـــــــعدالت عـــــــمالـــــــة األطـــــــفال وإصـــــــابـــــــتهم بـــــــداء الـــــــتبغ 
األخــــضروتســــربــــهم مــــن الــــتعليم، وتحــــمل مســــتقبليات الــــتبغ فــــي إفــــريــــقيا 
مــؤشــرات ســلبية مــن حــيث ازديــاد عــدد املــدخــنني بــشكل غــير مســبوق فــي 

أكثر من 17 بلداً إفريقيا.
تــمثل الـــصومـــال أحـــد األســـواق ذات الـــربـــحية الـــعالـــية بـــالنســـبة لشـــركـــات ▪

الــــتبغ مــــتعددة الــــجنسيات، بــــحيث يــــؤدي انــــتشار الــــتبغ هــــناك إلــــى نســــبة 
وفــاة بــني الــذكــور تــبلغ 5.47%، مــقابــل 2.2% لــدى اإلنــاث، ويــعمل الــتبغ 
عـلى قـتل 22 مـن الـنساء أسـبوعـياً فـي الـصومـال، ويـبلغ ضـحايـا الـتبغ مـن 
الــصومــالــيني ســنويــاً أكــثر مــن 3800 حــالــة وفــاة، وهــو عــدد قــابــل لــلزيــادة، 
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فـي ظـل إقـبال مـا يـقرب مـن 424000 صـومـالـي بـالـغ، وأكـثر مـن 5 آالف 
طفل صغير على التدخني.

توصيات أخيرة 
وفي الختام، نوصي عاجالً باآلتي: 

االسـتجابـة الــفوريــة مــن قــبل جــميع الــدول اإلفــريــقية بــال اســتثناء لــلنداء ▪
املــــوجــــه مــــن الجــــمعية الــــسنغالــــية ملــــكافــــحة الــــتبغ، بــــضرورة قــــيام كــــل دولــــة 
إفـريـقية بـاتـخاذ الـتدابـير الـالزمـة إلجـراء الـكشف والـتدقـيق واملـراقـبة بـشأن 
الــتركــيب الــكيميائــي لــلسجائــر املســتوردة مــن قــبل الشــركــات الــسويســريــة 
مـــــتعددة الـــــجنسيات لـــــلتأكـــــد مـــــن مـــــطابـــــقة هـــــذا الـــــتركـــــيب ملـــــعايـــــير الـــــجودة 

الخاصة بصناعة مكونات التبغ والسجائر املتعارف عليها دولياً.
املـبادرة الــفوريــة مــن قــبل كــافــة الــدول اإلفــريــقية لــلتعاطــي اإليــجابــي مــع ▪

اتـفاقـية مـنظمة الـصحة الـعاملـية اإلطـاريـة ملـكافـحة الـتبغ، عـبر الـتوقـيع عـلى 
هــــذه االتــــفاقــــية والــــعمل بــــموجــــبها وبــــموجــــب كــــافــــة الــــبرامــــج الــــتابــــعة لــــها، 
والـــــــتعاون الـــــــفاعـــــــل مـــــــع كـــــــافـــــــة املـــــــؤســـــــسات والجـــــــمعيات األهـــــــلية املحـــــــلية 

واإلقليمية واألجنبية العاملة في مجال مكافحة التبغ والتدخني.
الهوامش واإلحاالت 

انــظر: الــبداح،عــبداهلل محــمد، األعــباء والــتكالــيف والــعواقــب االقــتصاديــة 1)
لــتجارة الــتبغ فــي املــملكة الــعربــية الــسعوديــة، مــطبوعــات بــرنــامــج مــكافــحة 
الـتدخـني، مـكتبة املـلك فهـد الـوطـنية، الـريـاض 1428هـ/2007م، ص ص 56 ، 
https://ncys.ksu.edu.sa/sites/ncys.ksu.edu.sa/ :57 ، مــتاح عــلى

files/Smoking%205_5.pdf، ( بتصرف)  
املصدر السابق نفسه، ص ص 57 ، 58( بتصرف)  2)
املصدر السابق نفسه، ص 58(بتصرف)  3)
املصدر السابق نفسه، ص ص 59 ، 60 (بتصرف)  4)
انـظر: مجـموعـة محـرريـن، اقـتصاديـات الـتبغ ومـكافـحة الـتبغ، مـطبوعـات 5)

املعهـد الـوطـني لـبحوث السـرطـان فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية، دراسـة رقـم 
21، املـطبوع رقـم CA-8029A-16 ملـعاهـد الـصحة الـوطـنية، بيثيسـدا، واليـة 
مـيريـالنـد: وزارة الـصحة والخـدمـات اإلنـسانـية فـي الـواليـات املتحـدة، مـنظمة 
https:// :مــــــــــتــــاح عــــــــــلــــى ص 15،  الــــــــــعــــاملــــــــــيــــة 2016،  الــــــــــصــــحــــة 
cancercontrol.cancer.gov/brp/tcrb/monographs/21/docs/

m21_exec_sum_Arabic.pdf ، ( بتصرف يسير) 
انـظر: تـقريـر مـنظمة االتـحاد اإلفـريـقي تـحت عـنوان( أثـر اسـتخدام الـتبغ 6)

عـلى الـصحة والـتنمية واالجـتماعـيةـ االقـتصاديـة فـي أفـريـقيا)، ص1، مـتاح 
http://www.carmma.org/sites/default/files/PDF- :عـــــــلى الـــــــرابـــــــط

uploads/Tobacco_Report_ARABIC.pdf ، (بتصرف يسير) 
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املصدر السابق نفسه، ص 4 (بتصرف) 7)
املصدر السابق نفسه( بتصرف)  8)
املصدر السابق نفسه(بتصرف)  9)

املصدر السابق نفسه 10)
املصدر السابق نفسه( بتصرف) 11)
راجـع: أبـو الـقاسـم عـبد الـلطيف، ضـرائـب وصـور مـفزعـة تـحارب الـتدخـني 12)

فــي الــسنغال، تــقريــر صــحيفة هســبريــس املــغربــية اإللــكترونــية ، بــتاريــخ 9 
https://www.hespress.com/ :مــــــــــتــــــاح عــــــــــلــــــى غــــــشــــــــــت 2018، 

  international/401546.html
(13 Call of انــظر: الــسوســي أحــمد، الــقاتــل املــحترف.. الــتدخــني، مــنشورات

Hope، الـطبعة األولـى 1992، شـتوتـجارت، أملـانـيا، ص ص 61، 62(بـتصرف 
يسير) 

راجـــع: تـــيدروس أدهـــانـــوم، اســـتمرار الـــتعبئة ضـــد الـــتدخـــني فـــي جـــنوب 14)
أفــريــقيا بــمشاركــة أكــثر مــن 100 دولــة ضــمن املؤتــمر الــعاملــي لــلصحة، مــوقــع 
https:// :الــدبــلومــاســي الــتونــسي ، بــتاريــخ 10 مــارس 2018، مــتاح عــلى

www.lediplomate.tn ، مع البحث بالعنوان املذكور(بتصرف يسير)  
راجــع تــقريــر مجــموعــة فــالــيس كــومــوديــتيز للخــدمــات الــتأمــينية الــعاملــية 15)

بــشأن إنــتاج الــتبغ فــي الــقارة اإلفــريــقية، انجــلترا، املــلخص الــتنفيذي أبــريــل 
http://vallis-group.com/wp-content/uploads/ :2012، مـــتاح عـــلى
2 0 1 5 / 0 4 / A p r i l - 2 0 1 2 _ To b a c c o - P r o j e c t - E x e c u t i v e -

Summary_0.pdf ، (بتصرف وترجمة)  
عن املصدر السابق نفسه(بتصرف وترجمة)  16)
املصدر السابق نفسه (بتصرف وترجمة)  17)
املصدر السابق نفسه(بتصرف كبير وترجمة) 18)
فـــيما يـــخص املؤثـــرات الســـلبية عـــلى الـــنواحـــي الـــتعليمية فـــهي كـــثيرة 19)

وخــطيرة بــني شــرائــح املــجتمع اإلفــريــقي، ولــكن تــكفي اإلشــارة هــنا إلــى أن 
ســهولــة الــحصول عــلى الــسيجارة بــني األطــفال األفــارقــة فــي مــراحــل الــتعليم 
االبـــتدائـــي واإلعـــدادي، تؤدي إلـــى كـــوارث صـــحية وتـــعليمية غـــير مســـبوقـــة 
عـلى املـدى الـبعيد بـني هـذه الشـرائـح الـسنية الـصغيرة؛ إذ أنـه: نـظرا لـرخـص 
ثـمن الـسجائـر فـإن األطـفال فـي املـرحـلة االبـتدائـية يشـترون الحـلوى وهـم فـي 
طــريــقهم إلــى املــدرســة، ولــكن عــندمــا يــصلون إلــى املــرحــلة اإلعــداديــة يــبدؤون 
بشـراء الـسجائـر بـدال مـن الحـلوى ودون أن يؤثـر ذلـك عـلى مـصروفـهم( يـراجـع 
تـقريـر الجـزيـرة نـت تـحت عـنوان: شـركـات الـتبغ تسـتهدف أفـريـقيا، نـقالً عـن: 
https://  :لــــــوس أنجــــــلوس تــــــايــــــمز، بــــــتاريــــــخ 19/12/2012مــــــتاح عــــــلى

www.aljazeera.net ، مع البحث بالعنون املذكور)
انـظر: تـقريـر مـنظمة االتـحاد اإلفـريـقي تـحت عـنوان( أثـر اسـتخدام الـتبغ 20)

عـــلى الـــصحة والـــتنمية واالجـــتماعـــيةـ االقـــتصاديـــة فـــي أفـــريـــقيا)، مـــصدر 
سابق، ص 8 (بتصرف)  

انــظر: الــبداح،عــبداهلل محــمد، األعــباء والــتكالــيف والــعواقــب االقــتصاديــة 21)
لــــــتجارة الــــــتبغ فــــــي املــــــملكة الــــــعربــــــية الــــــسعوديــــــة، مــــــصدر ســــــابق، ص 

151(بتصرف)  
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https://www.hespress.com/international/401546.html
https://www.lediplomate.tn/
http://vallis-group.com/wp-content/uploads/2015/04/April-2012_Tobacco-Project-Executive-Summary_0.pdf
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انـظر: تـقريـر مـنظمة االتـحاد اإلفـريـقي تـحت عـنوان( أثـر اسـتخدام الـتبغ 22)
عـــلى الـــصحة والـــتنمية واالجـــتماعـــيةـ االقـــتصاديـــة فـــي أفـــريـــقيا)، مـــصدر 

سابق، الصفحات 8 ، 10، 11(بتصرف)  
املصدر السابق نفسه، ص 11(بتصرف)  23)
راجــع قــيم الــصومــال الــخاصــة بــالــتبغ ضــمن تــقريــر أطــلس الــتدخــني عــلى 24)

https://files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/pdf/ :الــرابــط
somalia-country-facts-en.pdf ، ( بتصرف وترجمة) 

املصدر السابق نفسه(بتصرف) 25)
انـظر: الـسوسـي أحـمد، الـقاتـل املـحترف.. الـتدخـني، مـصدر سـابق، أملـانـيا، 26)

ص 54 (بتصرف يسير) 
راجـع: مـصطفى شـلش، تـجارة الـتبغ.. دبـلومـاسـية املـوت والـدخـان، تـقريـر 27)

https:// :مــــــــوقــــــــع املــــــــنصة بــــــــتاريــــــــخ 12 ســــــــبتمبر 2017، مــــــــتاح عــــــــلى
a l m a n a s s a . c o m / a r / s t o r y / 5 6 7 2 ?
_ga=2.36820448.1533892790.1555029383-1113208404.15550

  29383
املـــــصدر الـــــسابق نـــــفسه، ويـــــراجـــــع أيـــــضاً مـــــوقـــــع صـــــحيفة الـــــجارديـــــان 28)

https://www.theguardian.com/world/ :الـــــبريـــــطانـــــية عـــــلى الـــــرابـــــط
2017/aug/18/british-american-tobacco-cigarettes-africa-

middle-east ، ( بتصرف) 
يـراجـع : Michael Gillard ، مـوقـع (نـيومـاتـيلدا) االسـترالـي عـلى الـرابـط: 29)

https://newmatilda.com/2017/08/02/exclusive-where-theres-
 smokes-theres-fire-and-lots-of-illegal-cash/

(30https:// :يـوجـد مـوقـع مـنظمة الـعني الـعمومـية الـسويسـريـة عـلى الـرابـط
  www.publiceye.ch/en/

راجــــع: تــــقريــــر مــــوقــــع الجــــزيــــرة نــــقالً عــــن الــــصحافــــة الــــفرنــــسية تــــحت 31)
عـــــنوان( إنـــــهم يـــــقتلون أفـــــريـــــقيا.ز الـــــسجائـــــر األكـــــثر ســـــمية تـــــصدر لـــــلقارة 
https:// :مــــــــــتـــــاح عــــــــــلـــــى بــــــــــتـــــاريــــــــــخ 29/1/2019،  الــــــــــســـــمـــــراء)، 

www.aljazeera.net، مع البحث بالعنوان املذكور 
املصدر السابق نفسه(بتصرف) 32)
(33https:// :مــــــوقــــــع املؤســــــسة بــــــالــــــلغة الــــــعربــــــية مــــــتاح عــــــلى الــــــرابــــــط

 www.swissinfo.ch/ara
راجـع: Katy Romy ، مـعايـير مـزدوجـة لـصناعـة الـسجائـر فـي سـويسـرا.. 34)

أمــادوا مــصطفى غــاي:" صــناعــة الــتبغ تــرتــكب إبــادة جــماعــية فــي أفــريــقيا"، 
مـوقـع مؤسـسة Swiss info الـسويسـريـة، بـتاريـخ 19 فـبرايـر 2019، حـوار 
مــترجــم ومــعالــج عــن الــلغة األملــانــية مــن تــرجــمة ثــائــر الــسعدي،  مــتاح عــلى: 

https://www.swissinfo.ch/ara ، مع البحث بالعنوان املذكور 
املصدر السابق نفسه( بتصرف)  35)
راجــع: عــبد اإللــه مــجيد، شــركــات الــتبغ تســتخدم الــبلطجة والــترهــيب فــي 36)

https:// :أفـريـقيا، تـقريـر مـوقـع إيـالف بـتاريـخ 12 يـولـيو 2017، مـتاح عـلى
elaph.com/Web/News/2017/7/1157511.html ، نــــقالً عــــبر الــــترجــــمة 
والــصياغــة عــن تــقريــر مــطول لــلكاتــبة (ســارة بــوســيلي) بــصحيفة الــجارديــان 
https:// :الــــــــــبـريــــــــــطـانــــــــــيـة بــــــــــتـاريــــــــــخ 5 يــــــــــولــــــــــيـو 2017، مــــــــــتـاح عــــــــــلـى
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https://files.tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/pdf/somalia-country-facts-en.pdf
https://almanassa.com/ar/story/5672?_ga=2.36820448.1533892790.1555029383-1113208404.1555029383
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/18/british-american-tobacco-cigarettes-africa-middle-east
https://newmatilda.com/author/michael-gillard/
https://newmatilda.com/2017/08/02/exclusive-where-theres-smokes-theres-fire-and-lots-of-illegal-cash/
https://www.publiceye.ch/en/
https://www.aljazeera.net
https://www.swissinfo.ch/ara
https://www.swissinfo.ch/ara
https://elaph.com/Web/News/2017/7/1157511.html
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/12/big-tobacco-dirty-war-africa-market


www.theguardian.com/world/2017/jul/12/big-tobacco-dirty-
war-africa-market،( بتصرف)  

(37https://www.who.int/ar/ :راجـع مـنظمة الـصحة الـعاملـية عـلى الـرابـط
news-room/fact-sheets/detail/tobacco (بتصرف يسير)  

املصدر السابق نفسه( بتصرف يسير)  38)
املصدر نفسه( بتصرف)  39)
راجــع كــل مــا يــخص هــذه االتــفاقــية عــبر مــوقــعها الــخاص عــلى الــرابــط: 40)

  https://www.who.int/fctc/ar/
انـظر: تـقريـر مـنظمة االتـحاد اإلفـريـقي تـحت عـنوان( أثـر اسـتخدام الـتبغ 41)

عـــلى الـــصحة والـــتنمية واالجـــتماعـــيةـ االقـــتصاديـــة فـــي أفـــريـــقيا)، ص 13 
(بتصرف يسير)  

لـالسـتفاضـة أكـثر فـي تـفاصـيل هـذه الـجهود، يـراجـع : مـروة األسـدي، عـالـم 42)
خــال مــن الــتبغ: واقــع قــريــب أم حــلم بــعيد، تــقريــر شــبكة الــنبأ املــعلومــاتــية ، 
https:// :الـــــــــعراق، بـــــــــتاريـــــــــخ 13 شـــــــــباط/فـــــــــبرايـــــــــر 2019، مـــــــــتاح عـــــــــلى

annabaa.org/arabic/health/18259 ، (بتصرف)  
راجـع: أبـو الـقاسـم عـبد الـلطيف، ضـرائـب وصـور مـفزعـة تـحارب الـتدخـني 43)

فـــــي الـــــسنغال، مـــــصدر ســـــابق( بـــــتصرف)، وتجـــــدر اإلشـــــارة هـــــنا إلـــــى أن 
الــتعليمات الــصادرة عــن مــنظمة الــصحة الــعاملــية ضــمن االتــفاقــية اإلطــاريــة 
ملــكافــحة الــتبغ، وكــذلــك الــتوجــيهات الــخاصــة بــاملجــموعــة االقــتصاديــة لــدول 
غـرب إفـريـقيا/ سـيديـاو، تـقضي بـضرورة أن تـمثل الـضريـبة نسـبة 70% مـن 

قيمة منتوجات التبغ( يراجع املصدر ذاته) 
راجـع تـفاصـيل أكـثر عـن هـذا املعهـد مـن خـالل مـوقـعه الـخاص عـلى الـرابـط: 44)

 https://www.globaltobaccocontrol.org/ar/home
انـظر: تـقريـر مـنظمة االتـحاد اإلفـريـقي تـحت عـنوان( أثـر اسـتخدام الـتبغ 45)

عـــلى الـــصحة والـــتنمية واالجـــتماعـــيةـ االقـــتصاديـــة فـــي أفـــريـــقيا)، مـــصدر 
سابق، ص 19 (بتصرف يسير)
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https://www.theguardian.com/world/2017/jul/12/big-tobacco-dirty-war-africa-market
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