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في هذا الكتاب

السيجارة اإللكترونية يعد التدخني بكاّفة أشكاله من املُمارسات الضاّرة بالصحة والبيئة، فهو ُيسّبب 
الَعديد من األمراض للُمدّخن وللُمحيطني به، وُيسّبب تلُوث البيئة، كما يضّر مبيزانّية 
دراسات  ُتشير  االقتصادية.  التنمية  وُيعيق  الصحّية،  الّرعاية  تكاليف  ويرفع  الفرد، 
ُمنّظمة الصّحة العاملية إلى أَنّ التدخني ُيسّبب حوالي ستة ماليني حالة وفاة سنويًا، 
أكثر من 83 % منها تنتج عن التدخني املباشر، في حني أَنّ أكثر من 16 % من حاالت 

الوفاة تنتج عن التدخني السلبي )املخالطون للمدخن(.

تعد السجائر اإللكترونية تقنيات مثيرة وجذابة لكثير من املدخنني التقليديني وللذين 
لم يسبق لهم التدخني فهي إبداع التكنولوجيا والتصميم، حيث متكن املدخن من التمتع 
بالنيكوتني وتقليد سجائر التبغ العادية التي أصبح ال لزوم لها، والسيجارة اإللكترونية 
هي طريقة بديلة للحصول على النيكوتني،  فهي نفس املادة الكيميائية املوجودة في التبغ 
التي تسبب اإلدمان، وقد مت تصميم هذه السجائر لتبدو مثل السجائر العادية، إال أنها 
ال حتتوي على تبغ وال حتتاج إلى اللهب إلشعالها، ولكن السجائر اإللكترونية حتتوي 
على جهاز يعمل ببطارية قابلة للشحن التي حتول النيكوتني السائل إلى رذاذ أو بخار 
يستنشقه املدخن، دون وجود أي رماد أو رائحة دخان كتلك التي تنتج عن السجائر 
العادية، كما أنها ال حتتوي على املواد الكيميائية الضارة املرتبطة بالتبغ، مثل ثنائي 

أكسيد الكربون والقطران.

حتتوي فصول هذا الكتاب )السيجارة اإللكترونية( على ثالثة فصول يتحدث من 
التركيز على أضرار السجائر اإللكترونية  التدخني مع  التعريف بخطورة  خاللها عن 
والسيجارة  التقليدية  السيجارة  بني  الفرق  ويوضح  عملها،  وآلية  مكوناتها  وشرح 
اإللكترونية والدور التوعوي الذي قادته بعض املنظمات الطبية، وموقف منظمة الصحة 
عن  باحلديث  وذلك  الثالث  بفصله  الكتاب  ويختتم  اإللكترونية،  السيجارة  من  العاملية 
القوانني العاملية واحمللية اخلاصة بالسيجارة اإللكترونية، نأمل أن يكون هذا الكتاب 
إضافة جديدة ُتضم إلى املكتبة الطبية العربية، وأن يستفيد منه قّراء سلسلة الثقافة 

الصحية.  
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املقدمة
يعد التدخني بكاّفة أشكاله من املُمارسات الضاّرة بالصحة والبيئة، فهو ُيسّبب الَعديد 
من األمراض للُمدّخن وللُمحيطني به، وُيسّبب تلُوث البيئة، كما يضّر مبيزانّية الفرد، ويرفع 
تكاليف الّرعاية الصحّية، وُيعيق التنمية االقتصادية. ُتشير دراسات ُمنّظمة الصّحة العاملية 
إلى أَنّ التدخني ُيسّبب حوالي  ستة ماليني حالة وفاة سنويًا، أكثر من 83 % منها تنتج عن 
التدخني املباشر، في حني أَنّ أكثر من 16 % من حاالت الوفاة تنتج عن التدخني السلبي 

)املخالطون للمدخن(.
وقد ظهرت مؤخرًا السجائر اإللكترونية والقت إقبااًل كبيرًا من قبل املدخنني، وكذلك غير 
املدخنني وقد كثر احلديث عن أنها بديل آمن للسيجارة التقليدية، نظرًا الحتوائها على نسبة 
قليلة من النيكوتني مقارنة بالسجائر العادية، وأصبحت ظاهرة خطيرة تنتشر بشكل هائل، 
ومما ساعد على انتشارها الطريقة التي ظهرت بها وكيفية الترويج لها، فقد تبنت الكثير من 
الشركات فكرة أن السجائر اإللكترونية خيار آمن لإلقالع عن التدخني ودعمتها بالعديد من 
العادة فإن  النكهات، مما أدى إلى كثرة اإلقبال عليها وخصوصًا الشباب، ولكن كما هي 
املخاطر ال تظهر إال على املدى البعيد، فقد كشف العلم اخلطر الذي يهدد مدخني السيجارة 
اإللكترونية وغير املدخنني لها، مما دفع املنظمات والهيئات إلى ضرورة سن قوانني حتد من 

استخدامها وانتشارها.
ومن هنا جاءت احلاجة لتأليف هذا الكتاب )السيجارة اإللكترونية( ليكون مبثابة الضوء 
الذي ينير الدرب في التوعية بخطورة التدخني مع التركيز على أضرار السجائر اإللكترونية، 
حيث يتناول الفصل األول التعريف مبكونات السيجارة اإللكترونية وآلية عملها، ويوضح الفصل 
الثاني الفرق بني السيجارة التقليدية والسيجارة اإللكترونية، والدور التوعوي الذي قادته بعض 
الكتاب  وُيختتم  اإللكترونية،  السيجارة  من  العاملية  الصحة  منظمة  وموقف  الطبية،  املنظمات 

بفصله الثالث وذلك باحلديث عن القوانني العاملية واحمللية اخلاصة بالسيجارة اإللكترونية.
نأمل أن يكون هذا الكتاب إضافة جديدة تضم إلى املكتبة الطبية العربية، وأن يستفيد 

منه قّراء سلسلة الثقافة الصحية.

والله ولي التوفيق،،،

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله العوضي
األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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الفصل األول

مكونات السيجارة اإللكترونية وآلية عملها

اخترعت السيجارة اإللكترونية بواسطة الصيدالني الصيني ليك هون الذي سجل براءة 
اختراع اجلهاز في عام 2003م وأدرجها في السوق الصينية عام 2004م وانتشرت بعدها 
ليتم تصنيعها في مختلف بالد العالم، ورغم شعبيتها وانتشارها مؤخرًا إال أن البعض يجد 
فيها مخاطر على الصحة من خالل ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على مواد كيميائية، وهذا قد 
يجعلنا نتساءل هل هي بالفعل صحية وال حتتوي على أي مخاطر؟ وفي هذا الشأن تعددت 
وجهات النظر وفي كيف أن خطورة اإلدمان على سجائر التبغ والتضرر منها قد يجعل البديل 
مهما كان أقل ضررًا، والسيجارة اإللكترونية هي أداة يتم استعمالها الستنشاق النيكوتني 
الذي يكون سائاًل ويجري تسخينه ويتحول إلى بخار، وتأتي في عدة أشكال، ويرى البعض 

فيها وسيلة قد تساعد في اإلقالع عن التدخني.
حصلت السجائر اإللكترونية التي حتتوي على النيكوتني املشتق من أوراق التبغ على 
تأييد وإشادة البعض على أنها بديل آمن للسجائر العادية )التقليدية(، واحتمالية مساعدتها 
الغذاء  إدارة  أجرتها  دراس��ة  أظهرت  ولكن  التدخني،  عن  اإلق��الع  في  الراغبني  لألشخاص 
 ��� مارس  في  األمريكية  املتحدة  بالواليات  منها  والوقاية  األم��راض  مكافحة  مراكز  وال��دواء، 
آذار عام 2014م عدم وجود أية فائدة في هذا املجال، بل على العكس متامًا أبدت قلقًا جتاه 
احتمالية أن ُتدخل هذه املنتجات مستخدمني جدد خصوصًا األطفال إلى عالم منتجات التبغ. 
ففي عام 2013م، وجد باحثون بالواليات املتحدة األمريكية أن استخدام السجائر من قبل 
أطفال املدارس املتوسطة والثانوية قد تضاعف ما بني عام )2011-2012 م(. حيث توسعت 

جتارة السيجارة اإللكترونية وأصبح�ت تبلغ قيمتها ملياري دوالر.
وقد شملت دراس�ة أمريكية م�ح�دودة أجراها مركز أبحاث السيطرة على التبغ والتعليم 
في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو بيانات مسح استبياني قد أجري عام 2011م تضمن 
ب�ي�ان�ات م��ن 949 م�دخ�ن. وم��ن بني ه�ؤالء كان هناك 88 يستخدمون السجائر اإلل�ك�ترونية، 
على  املدخنني  حقًا  تساعد  اإللكترونية  السجائر  كانت  إذا  ما  بشأن  جديدة  أسئلة  وهناك 
اإلق�الع عن التدخني لتضيف بذلك مزيدًا من اجلدل حول ض�رورة تنظيم بيع وت��داول هذا 
النوع من املنتجات. ونش�رت تلك ال�دراسة ك�ورق�ة ب�حث ف�ي دوري�ة )ج�اما( لل�طب الباطني. 
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وقد خ�لصت ال�دراس�ة إل�ى أن امل�دخ�ن�ني ال�ذي�ن يستخدمون أيضًا السيجارة اإللكترونية ل�م 
ي�ك�ون�وا أك�ث�ر م�ي�اًل إل�ى اإلق�الع ع�ن ه�ذه العادة بعد عام كامل من املقارنة مع املدخنني الذين 

لم يستخدموها.
ع�ليهم  طبقت  ال�ذين  ل�ألف�راد  احمل��دود  الع�دد  إن  الدراسة  هذه  في  الباحثون  وي��ق��ول 
ال�دراسة ون�ق�ص الب�يانات بشأن ما إذا ك�ان�وا قد اس�ت�خ�دم�وا السيجارة اإللكترونية بغرض 
مساعدتهم ف��ي اإلق�الع ع��ن ال�ت�دخ�ني قد يشكك في صدق نتائج الدراسة إلى حد ما، ي�ع�ن�ي 
جامعة  ف�ي  والتعليم  التبغ  على  السيطرة  أبحاث  )مرك�ز  أجراها  ال�تي  الدراسة  نتائج  أن 
كاليفورنيا( بس�ان فرانسيسكو ال ميكن أن تكون احلل أو البديل لك�ث�ي�ر م�ن ال�دراس�ات األك�ث�ر 

دق�ة ف�ي ه�ذا امل�وض�وع.

)الشكل 1(: دراسات حول اآلثار السلبية للتدخني عام 2015م.

من الوفيات بسبب التدخني%10
كشفت دراسة جديدة أن 1 من بني 10 
وفيات حول العالم ناجمة عن التدخني، 
وهو ما يضاعف املسؤولية ملواجهة هذه 
العاد املدمرة التي لها آثار سلبية عدة، 

صحية واقتصادية .
التدخني ثاني أخطر عامل مسبب لــ :

مليار
مدخن في 2015.

10/1
وفيات   10 بني  من 
ناجمة  العالم  حول 

عن التدخني.

الوفاة 
املبكرة

 
فرط ضغط العجز 

الدم 

الواليات الهندالصني
روسيااملتحدة

أندونيسياالصني
توقيع معاهدة منظمة الصحة العاملية 

التي صادقت عليها 18 دولة.

الدول ذات أعلى معدالت وفيات بسبب التدخني

%50
من هذه الوفيات كانت 
في أكثر الدول سكانًا.

6,4
ماليني وفاة ناجمة عن التدخني في 2015.

933
مليون مدخن يومي 

في 2015.

2005
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ت�ع�ط�ى السيجارة اإللكترونية التي تعمل ببطاريات املدخن نفحة هواء به مادة النيكوتني 
السجائر،  في  املوجودة  الضارة  الكربون  أكسيد  وأول  القطران  م��واد  على  يحتوي  ال  لكن 
وه�ناك ج�دل ب�شأن م�دى حاجة جهات الرقابة الصح�ية في الواليات امل�تح�دة ألحكام السي�طرة 
ع�لى هذه املن�تجات، وي�ق�ول م�ؤيدو ه�ذا ال�ن�وع من األج�ه�زة إن السجائر اإللكترونية ميكن أن 
تساعد املدخنني على اإلق�الع ع�ن ه�ذه العادة، ويخ�شى خبراء الصحة العامة من أن تصبح 

هذه األجه�زة مدخاًل ل�لمبت�دئني خاصة ال�ش�باب واألطفال.

ملاذا يلجأ بعض األشخاص إلى استخدام السيجارة اإللكترونية ؟
هناك العديد من األسباب التي جتعل األشخاص يقبلون على هذا النوع من التدخني 

نذكر منها ما يلي: 

• الفضول وحب التجربة خصوصًا بني صغار السن.	

• ألنها ال تتسبب في ظهور رائحة واضحة كالتدخني التقليدي.	

• لإلقالع عن التدخني.	

• لتقليل عدد السجائر املدخنة.	

• كمصدر للنيكوتني.	

• كوسيلة بديلة عن تدخني السجائر العادية.	

مكونات السيجارة اإللكترونية
السيجارة اإللكترونية هي أجهزة إلكترونية لتدخني النيكوتني، وذلك عن طريق تبخير 
اإللكترونية  السيجارة  األجهزة:  هذه  وأشهر  أخ��رى.  وم��واد  النيكوتني  على  يحتوي  محلول 
والشيشة اإللكترونية. وال حتتوي السيجارة اإللكترونية على أوراق التبغ كما في السيجارة 

العادية وال تقوم بحرقه. وفيما يلي نستعرض مكونات السيجارة اإللكترونية:

• اخلرطوش، ويحتوي على محلول النيكوتني.	

• املرذاذ، عبارة عن غرفة إلكترونية متصلة من جهة بالبطارية ومن اجلهة األخرى مبحلول 	
النيكوتني تقوم بالدور الرئيسي في تسخني النيكوتني.

• من 	 نفس  أخ��ذ  عند  وتضيء  السيج�ارة  م��ن  اآلخ��ر  الط��رف  ف��ي  توج��د  إض��اءة،  ملب��ة 
السيجارة.
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• محلول النيكوتني، قد يحتوي على نكهات مختلفة جلعل التدخني جذابًا.	

• البطارية، وهي قابلة للشحن وتعطي الطاقة للمرذاذ ليقوم بتسخني النيكوتني. 	

يعتقد الكثير من األطباء أن السجائر اإللكترونية تضر بالصحة، كما أن احتواءها 
لذلك  باإلضافة  والشرايني  القلب  بأمراض  اإلصابة  اختطار  من  يزيد  النيكوتني  على 
أثناء  االنفجار  نتيجة  العديد من احلوادث واحلرائق  اإللكترونية في  السجائر  تسببت 

استخدامها .

طريقة عمل السيجارة اإللكترونية 
معظم  واألش��ك��ال.  األحجام  من  متنوعة  مبجموعة  اإللكترونية  السيجارة  تسويق  يتم 
السجائر اإللكترونية تبدو مثل السجائر الطويلة، السيجار أو الغليون. تعمل جميع السجائر 

)الشكل 2(: السيجارة اإللكترونية و آلية عملها. 

جهاز املرذاذ
 نظام استشعار يشغل

 سخانًا لتحويل النيكوتني
 إلى رذاذ عندما يسحب
املدخن النفس عبر الفلتر

النيكوتني
ذائب في مادة البروبيلني 

جليكول.
تدوم مدة استهالك 20 سيجارة 

)بنسبة بني 10 و 15 نفخة 
إلكترونية للسيجارة الواحدة(

 مخرج
النيكوتني

ضوء

بطارية ليثيوم
لتزويد الضوء 

واملرذاذ بالطاقة

نقطة االلتحام

معالج صفري
يتحكم في الضوء 

 جزء ميكن استبداله أو
إعادة شحنه

 لفافة يتم استبدالها
عندما تفرغ
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اإللكترونية بنفس الطريقة األساسية: املستخدم يستنشق من السيجارة اإللكترونية بواسطة 
جهاز  البطاريات،  بواسطة  يعمل  استشعار  جهاز  تشغيل  إلى  الهواء  تدفق  ي��ؤدي  ماصة، 
االستشعار يؤدي لتبخر النيكوتني السائل من خرطوشة صغيرة، وكذلك لتبخر )البروبيلني 
دخان  مثل  بسرعة  جليكول(  )البروبيلني  بخار  يتبدد  الدخان.  تأثير  يعطي  ال��ذي  جليكول( 
السجائر العادية. يؤدي جهاز االستشعار إلى إشعال ضوء في طرف السيجارة لتقليد عملية 
التدخني بدقة. ال حتتوي السيجارة اإللكترونية على التبغ، والنيكوتني املوجود في اخلرطوشة 
قليلة  اخلراطيش  اختيار  ميكن  استخدامات.  لعدة  كافية  خرطوشة  كل  اصطناعيًا.  يكون 

النيكوتني أو تلك التي ال حتتوي على النيكوتني على اإلطالق.

هــل النظــم اإللكترونيــة إلطــالق النيكوتني أو غيــر احملتويــة على النيكوتني تضر 
بصحة مستخدميها ؟

إن املواد املوجودة في السيجارة اإللكترونية تضر بصحة املستخدم ، وذلك ألن املواد 
املواد  الناجتة عن تسخني  امل��واد  أو  النيكوتني  ابتداء من  بالصحة  أثر ضار  املوجودة ذات 
األولية عند عمل السيجارة اإللكترونية سواء باألثر احلراري فقط أو باألثر احلراري والتفاعل 

الكيميائي ومن هذه املواد :

• النيكوتني، وهو مادة سامة لو دخلت جسم اإلنسان مباشرة بكميات كبيرة تكون كافية 	
لتقتله، كما أنها املسبب لإلدمان وموجودة تقريبًا في كل السجائر اإللكترونية والصور 
األخرى للتدخني اإللكتروني، ويختلف تركيزها وجرعاتها من منتج آلخر، وقد أشار تقرير 
منظمة الصحة العاملية إلى أن ليس هناك ما يثبت مأمونية ونطاق الكمية املمتصة من 
النيكوتني ، وأن ليس هناك ما يكفي من األدلة إلثبات الزعم بأنه يعني على اإلقالع عن 

التبغ ، كما أن إطالق النيكوتني إلى الرئة قد يكون أمرًا محفوفًا باخلطر.

• التبغ 	 تقطيع  في  يستخدم  غذائي  ومضاف  عضوية  مادة  وهو  جليكول،  البروبيلني 
في  للنيكوتني  كمذيب  يستخدم  حلو  طعم  ذو  اللون  ع��دمي  سائل  وه��و  الرطوبة،  حلبس 
السجائر اإللكترونية، هذه املادة آمنة في حال تناولها بالفم، ولكن استنشاقها ودخولها 

عبر السبيل التنفسي ووصولها للرئة بحاجة ملزيد من الدراسة.

• مواد ناجتة عن احلرارة والتفاعالت الكيميائية ومنها :	

� الفورمالدهيد، مادة مسرطنة توجد بكميات خطيرة في الرذاذ الذي يستنشقه املدخن.
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� النتروزامني، مادة تسبب سرطان املثانة.

� املعادن، ذات األثر السمي على العديد من أجهزة اجلسم.

� األكرولني، أحد املواد التي متثل خطرًا في أماكن جتمع النفايات، والتعرض لهذه 
املادة ضار بالصحة، حيث يتأثر جسم اإلنسان بهذه املادة بوصولها عن طريق اجللد 
رائحة مميزة،  ذات  اللون  سائلة صفراء  م��ادة  هي  الفم،  طريق  عن  أو  االستنشاق  أو 
تتبخر بسهولة في الهواء، ويزداد البخر بارتفاع درجة احلرارة، وتستخدم كمبيد للهوام 
وتضاف لقنوات الري ملنع منو الطحالب، وتدخل الهواء عند حرق النباتات مثل التبغ أو 
عند احتراق الوقود. وبخار األكرولني يتحول ملكونات كيميائية أخرى، والتأثيرات الضارة 
بالصحة تشمل تهيج العينني، وعند التركيزات املرتفعة تتأثر الرئتان، كما تتسبب املادة 
في تهيج املعدة واجللد، وتشير الدراسات إلى إمكانية حدوث شذوذات هيكلية في الوليد 
عند تعرض األم للمادة أثناء احلمل، ويجب العلم أن التعرض ملادة األكرولني يتم عند 

استنشاق دخان السجائر.

دراسات حول السيجارة اإللكترونية

يكون  قد  اإللكترونية  السجائر  استخدام  أن  باليونان  أثينا  جامعة  من  علماء  أوض��ح 
مضرًا للرئتني. وقاموا ببعض التجارب على 32 متطوعًا، منهم 8 لم يدخنوا من قبل، ووجدوا 

أن بعضهم أصيب مبشكالت في الرئتني.

كما وجدت دراسة أخرى أن استخدام السجائر اإللكترونية من شأنه أن يزيد من العدوى 
اجلرثومية املقاومة للمضادات احليوية التي بدورها قد تؤدي إلى اإلصابة بالتهاب اجلهاز 
التنفسي، والربو وداء السكري، في حني أن النيكوتني املوجود في السجائر اإللكترونية يسبب 
اإلدمان، مثله مثل السجائر العادية، بالتالي اإلقالع عن استخدام السجائر اإللكترونية قد 

يصيبك بأعراض االنسحاب التي تتمثل في:

• تقلبات في املزاج.	

• االكتئاب والقلق.	

• ضيق النفس.	

• ضرر الشرايني مع مرور الوقت.	



- 7 -

ويستعرض اجلدول التالي بعض أعراض االنسحاب من تناول النيكوتني وطرق التغلب  
عليها:

اجلدول )1( : أعراض االنسحاب من تناول النيكوتني وكيفية التغلب عليها

كيفية التغلبالعرض

• •التشوق والتفكير في السجائر .	 ممارسة هواية نافعة وتناول العلكة أو احللويات .	

• •الشعور بتغير املزاج .	 التنفس بعمق وممارسة متارين االسترخاء .	

• •الشعور بالتعب واإلنهاك .	 أخذ قسط كاف من النوم .	

• •جتفاف الفم واحللق .	 شرب كمية كبيرة من املاء والعصائر .	

• •الكحة واضطرابات النوم .	 استخدام بعض أدوية الكحة وأخذ حمام دافئ قبل النوم .	

اآلونة األخيرة بشكل كبير وملحوظ،  اإللكترونية منت في  السجائر  وجند أن صناعة 
حيث تزايدت هذه الصناعة منذ عام 2005م )من مصنع واحد في الصني( لتصل في وقتنا 
املقابل  في  دوالر!،  مليار   3 ال  تقارب  بقيمة  466 شركة  يشمل  عاملي  س��وق  إل��ى  ال��راه��ن 
مازلنا بحاجة إلى مزيد من األبحاث والدراسات حول مخاطر ومضار استخدام السجائر 

اإللكترونية وأثرها على املدى الطويل.

أضرار السيجارة اإللكترونية

أظهرت دراسة أمريكية أن االستنشاق العميق للسجائر اإللكترونية يؤدي إلى مخاطر 
اإلصابة مبرض السرطان من خمسة أضعاف إلى 15 ضعفًا من تدخني السجائر العادية.
وبحسب الدراسات، فإن دخان السجائر اإللكترونية عالي احلرارة واملشبع بالنيكوتني ميكن 

أن يشكل مادة )الفورمالدهيد( التي جتعله مضرًا بالصحة.

وكتب معدو الدراسة وهم باحثون في جامعة بورتالند األمريكية: »لقد الحظنا أن مادة 
)الفورمالدهيد( ميكن أن تتكون خالل عملية تشكل بخار السيجارة اإللكترونية«، واستخدم 
الباحثون جهازًا يستنشق بخار السجائر اإللكترونية لتحديد كيفية تشكل هذه املادة املسببة 
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للسرطان من سائل مركب من النيكوتني ومواد معطرة ومادة البروبيلني جليكول واجلليسيرين. 
ولكن لم يسجل العلماء تشكاًل للمادة املسرطنة حني كان البخار يسخن على تيار كهربائي 
بقوة 3.3 فولت، ولكن على مستوى 5 فولت صارت تركز مادة الفورمالدهيد في البخار أعلى 

منه في دخان السجائر العادية.
وعلى ذلك، فإن مدخن السيجارة اإللكترونية الذي يستهلك ثالثة ملي لترات من السائل 
املتبخر يستنشق 14 ملي جرامًا من املادة املسرطنة. أما مدخن السيجارة العادية بوتيرة 
علبة يوميًا، فال يستنشق أكثر من ثالثة ملي جرامات من هذه املادة، ويؤدي استنشاق 14 
ملي جرامًا، أو ما يقارب ذلك، من هذه املادة إلى مضاعفة اختطار اإلصابة بالسرطان بني 

خمس مرات و 15 مرة.
لكن »بيتر هاجيك«، مدير قسم األبحاث املتعلقة بالتبغ في كلية الطب في جامعة لندن 
ببريطانيا، قال إن هذه الدراسة ال تعكس الواقع، فالواقع على حد ما يوضحه هو أن »عندما 
يعمد مدخنو السجائر اإللكترونية إلى االستنشاق العميق منها فإن مذاقها يصبح سيئًا، ولذا 
فهم يتجنبون ذلك«، ويرى أن دخان السجائر اإللكترونية وإن كان ال يخلو من الضرر فإنه 

أقل ضررًا من السجائر العادية.
إن هذا اجلدل احملتدم حول ما إذا كانت السجائر اإللكترونية تساعد املدخنني على 
اإلقالع عن هذه العادة قد اتخذ منحى جديدًا، وخاصة بعد نتائج دراسة متت على استخدام 
مرضى السرطان لها، وتعرضها النتقادات حادة ترى أنها معيبة، فقد خلصت الدراسة عن 
مرضى السرطان املدخنني إلى أن من يستخدمون السجائر اإللكترونية ومن يدخنون سجائر 
التبغ هم أكثر اعتمادًا على النيكوتني، وأن فرصهم في اإلقالع عن التدخني متساوية، ورمبا 

هي أقل بالنسبة ملن يستخدمون السجائر اإللكترونية.
وقال العلماء املشاركون في الدراسة التي نشرت على اإلنترنت في مجلة )كانسر( وهي 
الدورية التي تصدرها اجلمعية األمريكية للسرطان إن نتائج دراستهم تشكك في إمكانية أن 
تساعد السجائر اإللكترونية مرضى السرطان على اإلقالع عن التدخني، لكن هذه النتائج 
كانت عرضة للتشكيك من جانب باحثني آخرين في مجال التدخني واإلدمان قالوا إن عملية 

اختيار عينة املرضى في الدراسة املعنية جعلتها غير محايدة.
ويخشى بعض اخلبراء أن تؤدي إلى إدمان النيكوتني وأن تكون فاحتة لتدخني التبغ، 
بينما يقول آخرون إن لديها إمكانية هائلة على مساعدة ماليني املدخنني في أنحاء العالم على 
اإلقالع عن التدخني، ومع ندرة الدراسات تصبح الصورة مرتبكة، فالبعض يخلص إلى أن 
السجائر اإللكترونية ميكن أن تساعد الناس على اإلقالع عن عادة قاتلة، بينما يؤكد آخرون 

أنها قد تنطوي على مخاطر صحية خاصة بها.
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التوعية التي قادتها بعض املنظمات الطبية
احلديثة  التقنية  من  اخلطر  ناقوس  بدق  والعلمية  الطبية  الدراسات  من  الكثير  قامت 
لإلقالع عن تدخني »السجائر اإللكترونية«، حيث أثار األطباء والعلماء في جميع أنحاء العالم 
تتعدى  أن  التي ميكن  الوخيمة  العواقب  من  العديد  تسبب  ألنها  استخدامها  من  مخاوفهم 
السجائر التقليدية، حيث إنها أشارت إلى أن السجائر اإللكترونية حتتوي على سموم تعزز 
منو األورام وتسبب تلًفا باحلمض النووي )الدنا(. وقد كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن 
السجائر اإللكترونية ليست آمنة على اإلطالق وال ميكن استخدامها كبديل للسجائر العادية 

نظًرا للمخاطر الصحية الكبيرة التي تتسبب فيها.
وأشارت الدراسة التي أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا إلى أن السجائر 
اإللكترونية قد تتسبب في اإلصابة بالسرطان حتى إذا كانت ال حتتوي على سائل النيكوتني.
وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن السجائر اإللكترونية حتتوي على بعض السموم التي تعزز 

)الشكل 3(: األضرار الصحية للتدخني. 

سرطان الفم

سرطان الرئة

القرحة الهضمية

سرطان احلنجرة

سرطان املريء

احتشاء عضل القلب

تصلب الشرايني

سرطان البنكرياس
سرطان املثانة
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منو األورام السرطانية، وتسبب تلفًا بالدنا وتؤدي ملوت اخلاليا، مضيفني أن هذه املخاطر 
يدع  وتؤكد مبا ال  اإللكترونية،  السجائر  الثابتة حول أضرار  العلمية  إلى احلقائق  تضاف 
مجااًل للشك أنها ليست آمنة كما تزعم الشركات املسوقة لها خالل احلمالت اإلعالمية التي 

تقودها.
السجائر  أن  عن  سويديون  باحثون  عليها  أش��رف  حديثة  علمية  دراس��ة  كشفت  وق��د 
العالم بتشجيع من  أنحاء  أنها تكتسب شعبية أيضًا في جميع  الرغم من  اإللكترونية على 
األطباء الذين يعتقدون أنها أكثر أماًنا بكثير من تدخني السجائر احلقيقية، إال أن لها أضرار 
الباحثون  أشار  البريطانية،  ميل«  »ديلى  عبر صحيفة  نشرت  التي  للدراسة  ووفقًا  كارثية. 
إلى أن النكهات املضافة للبخار ميكن أن تكون خطيرة على الرئة والشرايني عند تسخينها 
واستنشاقها، وأضاف الباحثون أنه خالل الساعة األولى من تدخني السيجارة اإللكترونية، 
أن  الذي ميكن  الدموية  واألوعية  للقلب  املبطنة  في مستويات اخلاليا  ارتفاع سريع  يحدث 

يترتب عليه تصلب الشرايني والسكتة القلبية املفاجئة.
ينصح األطباء املرضى بالتوقف عن تدخني السجائر العادية ملدة شهر على األقل قبل 
أية عملية جتميلية، بسبب اآلالف من املواد الكيميائية املضافة، خاصة النيكوتني الذي يحد 

من تدفق الدم ومينع اجللد من الشفاء.
وقد أصدرت اجلمعية األمريكية جلراحي التجميل حتذيرًا مماثاًل ضد النيكوتني املوجود 
في صورة بخار يوجد في السجائر اإللكترونية، وأوضح بعض األطباء أنه يجب التوقف عن 
ألية جراحة جتميلية،  عند اخلضوع  العادية  السجائر  مثل  اإللكترونية  السجائر  استخدام 
وفسر الباحثون في مجال أضرار السجائر اإللكترونية نتائجهم أن املرضى الذين يدخنون 
السجائر أكثر عرضة لفشل عمليات جتميل وترميم الوجه ألن اجلروح تتطلب تدفق الدم إليها 

بشكل سليم. 
قد تصيب السجائر اإللكترونية األطفال بالتسمم والغيبوبة، فقد كشفت دراسة علمية 
حديثة عن أن السجائر اإللكترونية قد أصابت أعدادًا متزايدة من األطفال الصغار بالتسمم، 
السجائر  ف��ي  املستخدم  السائل  النيكوتني  اب��ت��الع  ع��ن  نتجت  التسمم  ح��االت  معظم  وأن 
اإللكترونية، وأوضح الباحثون أن تعرض األطفال للتسمم بسبب هذا النيكوتني السائل لم 
يؤخذ على محمل اجلد إال حينما توفي طفل واحد، واآلخرون أصيبوا بعدة مضاعفات خطيرة 
اآلباء  لدى  الوعي  درج��ة  رفع  أهمية  على  األطباء  وأك��د  واالختالجات  الغيبوبة  ذلك  في  مبا 

بخطورة وأضرار هذا النوع من التدخني..
وأوضح مركز السموم األمريكي من دراسات مختصة في مخاطر استخدام السيجارة 
اإللكترونية، أن هناك ارتفاًعا في معدل بلع األطفال الصغار للنيكوتني السائل أو استنشاق 
السجائر اإللكترونية وكان معظم األطفال في سن سنتني أو أقل، وأضاف الباحثون في هذا 
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إذا  اإللكترونية ميكن أن يضر األطفال الصغار  السائل في السجائر  النيكوتني  أن  املجال 
ابتلعوه أو عند وضعه على اجللد، مسببًا التقيؤ، وتسارع ضربات القلب والسلوك العصبي 

الشديد.
وقد حذر فريق من العلماء األمريكيني بجامعة كاليفورنيا من تدخني السجائر اإللكترونية 
نظًرا إلى أنها متثل عبئًا على صحة الفم، حيث تؤدي إلى أمراض اللثة وتزيد من اختطار 
اإلصابة بسرطان الفم. كما أثاروا العديد من املخاوف الحتمال حدوث تلف في خاليا اللثة 
والفم من البخار الصادر عن أجهزة السجائر اإللكترونية. وأظهرت دراستهم التي شملت 
أكثر من 200 شخص أن املواد املستخدمة إلعطاء السجائر اإللكترونية نكهة مميزة تسبب 

التهاب وتلف األنسجة باللثة التي تغطي األسنان.
كما وجد العلماء أن دخان السجائر اإللكترونية يفرز املواد واجلسيمات النانوية السامة 
اإلصابة  اختطار  من  يزيد  وه��ذا  واللثة،  الفم  خاليا  من  العليا  الطبقة  تقتل  أن  التي ميكن 
بسرطان الفم، كما مت التحذير منها كنتيجة لهذه الدراسات التي تناولت أخطار السيجارة 
املجالت  في جميع  لها  األطفال  وتعرض  استخدامها  في حال  وقوعها  اإللكترونية احملتمل 
تعد خطورة  فلم  األخرى  اإلعالم  التوعية، فضاًل عن وسائل  كنوع من  واالجتماعية  الطبية 
استخدامها أمرًا مخفيًا على العالم، وذلك من خالل توعية شاملة وصلت للعاملية بسبب كثرة 
انتشار استخدامها مع عدم توخي احلذر في النتائج السلبية الناجتة عنها التي تزامنت مع 

تشجيع بعض األطباء في بداية األمر في أنها احلل األمثل لإلقالع عن التدخني.
استخدامها  توضح  تقارير  مستمرة  بصفة  تطالب  العاملية  الصحة  منظمة  أن  كما 
وتقوم بفرض أحكام مشددة على استخدام السجائر اإللكترونية وتفرض حظرًا أيضًا على 

استخدامها في األماكن املغلقة أو الدعاية لها وبيعها ملن هم دون سن البلوغ.

منظمة الصحة العاملية وموقفها من السيجارة اإللكترونية
القضايا  متابعة  أهدافها  وم��ن  1948م،  ع��ام  تأسست  قد  العاملية  الصحة  منظمة  إن 
الصحية وتوفير الدعم التقني للبلدان األعضاء، ولها مجلس تنفيذي يتألف من 34 عضوًا، 
وتتخذ املنظمة من مدينة جنيف بسويسرا مقرًا رئيسيًا لها، إضافة إلى ستة مكاتب إقليمية 

حول العالم، هي:
املكتب اإلقليمي إلفريقيا، ومقره برازافيل في الكونغو. . 1
املكتب اإلقليمي لألمريكتني، ومقره واشنطن. . 2
املكتب اإلقليمي جلنوب شرق آسيا، ومقره نيودلهي في الهند. . 3
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املكتب اإلقليمي ألوروبا، ومقره كوبنهاجن في الدامنارك. . 4

املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، ومقره القاهرة في مصر. . 5

املكتب اإلقليمي لغرب احمليط الهادي، ومقره مانيال في الفلبني.. 6

كما تضم املنظمة 150 مكتب ُقطري، وتشّغل حوالي سبعة آالف شخص من األطباء 
واالختصاصيني واخلبراء العلميني في علوم اإلدارة واالقتصاد واإلغاثة في حاالت الطوارئ.

تهدف املنظمة إلى معاجلة املسائل الصحية على الصعيد العاملي وضبط برنامج البحوث 
الصحية وتوفير الدعم التقني للبلدان األعضاء. كما تسعى إلى دعم التنمية واألمن الصحي 
بها  موثوق  معلومات صحية  إلى إص��دار  األعضاء، إضافة  للبلدان  الصحية  النظم  وتعزيز 
وإرساء شراكة فاعلة مع عدة أطراف لتنفيذ البرامج الصحية. وقد أعلنت عام 1978م أن 
هدفها الرئيسي هو توفير الصحة للجميع، ومتكنت خالل عام بعد ذلك من القضاء على داء 
اجلدري كأحد أهم األمراض املعدية بعد تنسيق استمر 12 عامًا في جميع أنحاء العالم، وقد 
أطلقت عام 1988م املبادرة العاملية للقضاء على شلل األطفال، وتذكر أنها جنحت في تقليص 
اعتمدت عام  بأنها  به  يتعلق  التدخني وما  99%، وموقفها من  بنسبة  بهذا املرض  اإلصابة 

2003م اتفاقية بشأن مكافحة التبغ، سميت »االتفاقية اإلطارية ملكافحة التدخني«. 

السيجارة  استخدام  تخص  توصيات  يضم  تقريرًا  العاملية  الصحة  منظمة  أص��درت 
اإللكترونية التي من املفترض أن تساعد املدخنني في اإلقالع على التدخني، إال أن الدراسات 
البديل الصحي  تعد  اإللكترونية ال  السيجارة  أن  أثبتت  الصدد  املتوفرة في هذا  واألبحاث 
لإلقالع عن التدخني في ظل وجود أضرار صحية الستخدامها. ونصت هذه التوصيات على:

عدم ترويج السجائر اإللكترونية لغير املدخنني وصغار السن.. 1

تقليل املخاطر الصحية احملتملة ملستخدمي السجائر اإللكترونية وغير املستخدمني لهذه . 2
السجائر.

حظر الترويج ألي ادعاءات صحية تخص السجائر اإللكترونية بدون إثباتها.. 3

باإلضافة إلى ذلك أوضحت منظمة الصحة العاملية أنه يجب وضع قوانني وقيود تضبط 
اإلعالنات الدعائية، وذلك من أجل التأكد من أن هذه اإلعالنات الدعائية ال تستهدف املراهقني 
وغير املدخنني. كما من املهم وضع قوانني متنع استخدام السجائر اإللكترونية في األماكن 
السجائر.  هذه  استخدام  من  املنبعثة  الكيميائية  باملواد  الهواء  تلوث  عدم  لضمان  املغلقة 
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باإلضافة إلى ضرورة التقيد بهذه القوانني وعدم بيع السجائر اإللكترونية وباألخص ذات 
النكهات املختلفة مثل الفواكه واحللوى إلى املراهقني وصغار السن.

املختلفة  النكهات  ذات  اإللكترونية  السجائر  أن  من  العاملية  الصحة  منظمة  وتتخوف 
التي من شأنها أن جتذب صغار السن، أن جتعلهم مدمنني على النيكوتني وبالتالي التحول 
التأكد واجل��زم من  يتم حتى اآلن  لم  أنه  املنظمة  العادية. كما توضح  إلى تدخني السجائر 
أن  إلى  باإلضافة  التدخني فعاًل،  املدخنني في اإلقالع عن  اإللكترونية تساعد  السجائر  أن 

استخدام السجائر اإللكترونية من قبل احلوامل واملراهقني تشكل تهديدًا على صحتهم.
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الفصل الثاني

الفرق بني السيجارة اإللكترونية والسيجارة التقليدية

وللذين  التقليديني  املدخنني  من  لكثير  وجذابة  مثيرة  تقنيات  اإللكترونية  السجائر  تعد 
لم يسبق لهم التدخني على حد السواء فهي إبداع التكنولوجيا والتصميم، متكن املدخن من 
التمتع بالنيكوتني وتقليد سجائر التبغ العادية التي أصبح ال لزوم لها، )مع االعتبار أنها أقل 
اختطارًا كما مييل الكثير من مستخدميها لالعتقاد(، والسيجارة اإللكترونية هي طريقة بديلة 
للحصول على النيكوتني )نفس املادة الكيميائية املوجودة في التبغ التي تسبب اإلدمان(، وقد 
مت تصميم هذه السجائر لتبدو مثل السجائر العادية، إال أنها ال حتتوي على تبغ وال حتتاج 
إلى اللهب إلشعالها، ولكن السجائر اإللكترونية حتتوي على جهاز يعمل ببطارية قابلة للشحن 
التي حتول النيكوتني السائل إلى رذاذ أو بخار يستنشقه املدخن، دون وجود أي رماد أو 
رائحة دخان كتلك التي تنتج عن السجائر العادية، كما أنها ال حتتوي على املواد الكيميائية 

الضارة املرتبطة بالتبغ، مثل ثنائي أكسيد الكربون والقطران.

يرى املصنعون للسجائر اإللكترونية أنها بديل صحي لسجائر التبغ التي تتسبب في 
ف��ي احل��د من  ق��د ساعدتهم  أنها وحسب بعض مدخنيها  ف��ي ك��ل ع��ام، كما  امل��الي��ني  وف��اة 
"سعال املدخن" وحتسني حاستي التذوق والشم واملساعدة على النوم. توجد هناك دراسة 
قام بإعدادها األستاذ الدكتور ليون شهاب وهو متخصص في علم األوبئة والصحة العامة 
في جامعة لندن، تشير إلى أن السجائر اإللكترونية ال تشكل اختطارًا وأنها أكثر أمانًا بكثير 
من التدخني التقليدي، كما تبني أن االختطار املصاحب الستخدامها على املدى الطويل نسبته 
متدنية بشدة. كما يرى الكثير من خبراء الصحة أن السجائر اإللكترونية التي ال حتتوي على 
التبغ بدياًل أقل خطورة بكثير من التدخني التقليدي، بل إنها من املمكن أن تكون أداة رئيسية 
تساعد الصحة العامة. ومن جانب آخر يوجد الكثير من املشككني الذين يشككون في أنها قد 
تكون آمنة على املدى البعيد، بل إنها قد تكون هي الدرجة األدنى للبدء في التدخني التقليدي 
)أنالز  دوري��ة  في  ُنشرت  األمريكية  الطب  كلية  من  دراس��ة  وحللت  من خطورتها.  يزيد  مما 
أوف إنترنال مديسني( املعنية بالطب الباطني في مارس عام 2017م عينات من لعاب وبول 
وقارنت  التبغ،  وملدخني  طويلة  فترة  منذ  النيكوتني  وبدائل  اإللكترونية  السجائر  مستخدمي 
مستويات املواد الكيميائية في أجسامهم، ووجدت الدراسة أن الذين حتولوا بشكل كامل إلى 
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السجائر اإللكترونية أو بدائل النيكوتني كانت لديهم مستويات أقل بكثير من املواد الكيميائية 
السامة أو املواد املسرطنة مقارنة بالذين استمروا في تدخني التبغ. وقال الباحثون إن أولئك 
الذين استخدموا السجائر اإللكترونية أو بدائل النيكوتني لكنهم لم يقلعوا متامًا عن التدخني 
الكامل ضروري  التحول  أن  يؤكد  وهذا  السموم،  مستويات  في  نفسه  التراجع  يظهروا  لم 

للحصول على املزايا طويلة األجل لإلقالع عن التدخني.

وتقول منظمة الصحة العاملية إن التبغ أكبر سبب للوفاة في العالم ميكن منعه، وتوقعت 
أن يصل العدد اإلجمالي للوفيات الناجمة عنه إلى مليار حالة وفاة في نهاية هذا القرن إذا 
استمرت االجتاهات احلالية. قد يرى العديد من مستخدمي السيجارة اإللكترونية أنها أكثر 
سالمة من سجائر التبغ العادية، وقد أجريت دراسات قليلة على تبخر النيكوتني املستخدم في 
السجائر اإللكترونية الذي قد يكّون املواد املسببة للسرطان بكميات أقل نسبيًا من السجائر 
العادية، ولكن السجائر اإللكترونية ال تزال حتمل النيكوتني وغيرها من املكونات التي ميكن 
السجائر  بني  الفروقات  التالي  اجل��دول  ويعرض  التقليدية.  السجائر  مثل  سامة  تكون  أن 

اإللكترونية والسجائر التقليدية.

اجلدول )2( : الفرق بني السيجارة اإللكترونية والسيجارة التقليدية

السيجارة التقليديةالسيجارة اإللكترونية

��� تعمل بالبطارية.

��� حتتوي على النيكوتني السائل، وال حتتوي على 
القطران أو التبغ.

��� تعمل عن طريق تسخني النيكوتني وحتويله إلى 
بخار يستنشقه املدخن.

��� ينتج عنها مادة الفورمالدهيد املسببة للسرطان 
بحوالي )15( ضعف السيجارة التقليدية.

��� ال ينتج عنها ثنائي أكسيد الكربون.

��� ينبعث منها دخان أقل كثافة.

�� تعمل باالحتراق الذي يبدأ من مصدر خارجي 
مثل والعة أو عود ثقاب.

��� حتتوي على أوراق التبغ احملتوية على النيكوتني 
والقطران ومواد أخرى تضيفها شركات التبغ.

��� يدخل النيكوتني السبيل التنفسي في صور 
دخان.

��� السموم املوجودة بها أكثر من السجائر 
اإللكترونية بحوالي )450( ِضعف.

��� ينتج عنها ثنائي أكسيد الكربون.

��� ينبعث منها دخان كثيف.
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اآلثار املترتبة على استخدام السيجارة اإللكترونية
تقول الدراسات إن للسجائر اإللكترونية دورًا صغيرًا في اإلقالع عن التدخني، أو أنه ال 
يوجد لها دور على اإلطالق، وفي الواقع فإن السيجارة اإللكترونية قد تقود الشخص لالنخراط 
في التدخني. فبالنسبة للشخص الذي ال يدخن من األصل فإن جتربته للسيجارة اإللكترونية 
قد تؤدي إلى إدمانه النيكوتني، وقد يقود هذا في مرحلة الحقة إلى انتقاله للسجائر العادية. 

)الشكل 4 (: وسائل للمساعدة على اإلقالع عن التدخني. 

حدد املثيرات وجتنبها
ميكن أن تكون املثيرات 

أشخاصًا وأماكن وأشياء 
وحاالت تؤدي إلى إطالق 

حافزك للتدخني.

سامح نفسك وابدأ من جديد
وتعلم ما سبب

االنتكاسة وحاول القيام باألمر 
من جديد.

فكر في الفوائد
فكر في عائلتك وأطفالك

وأصدقائك وأموالك أيضًا، وحاول 
حتليل الفوائد على املدى الطويل من 

اإلقالع عن التدخني.

العالج بالوخز باإلبر
إدخال إبر رفيعة في مجموعة 
من خمس نقاط على األذن 

للمساعدة في احلد من رغبتك 
في التدخني.

االنشغال بشكل دائم
افعل شيئًا مثمرًا يبقي 
يديك وعقلك مشغولني، 
مثل احلياكة، أو حل 

الكلمات املتقاطعة.

بدائل النيكوتني
تساعد هذه البدائل على 
تقليل أعراض انسحاب 

النيكوتني والرغبة الشديدة 
في السجائر.

ممارسة التنفس العميق
يساعد التنفس العميق على 
االسترخاء والهدوء، ويحسن 
قدرة الرئة، ويخفف من الرغبة 

الشديدة في النيكوتني.

تدليك األذنني
عندما تقوم بتدليك أذنيك، 
فإنك حتفز نقاط الوخز 

باإلبر، وهذا بدوره يقلل من 
الرغبة في التدخني.

و�سائل ت�ساعدك على الإقلع عن التدخني للأبد
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وقد يتبني للكثير من مستخدمي ومنتجي السيجارة اإللكترونية أو غيرهم من العامة أن 
للسيجارة اإللكترونية بعض الفوائد، وقد تكون موجودة فعاًل، ومثال على ذلك يتمثل في غير 
أنها ال حتتوي على مواد ضارة مثل املواد املوجودة في السيجارة التقليدية، فهي ال ينتج 
عنها فضالت أو بقايا مثل الرماد أو اجلزء املتبقي من السيجارة )الفلتر الذي يوجد بنهاية 

السيجارة(.

االثنتان  أنهما  التقليدية  بالسيجارة  مقارنًة  اإللكترونية  للسيجارة  السلبية  اآلثار  ومن 
يحتويان على النيكوتني ولكن قد تكون السيجارة اإللكترونية أكثر ضررًا، حيث إنها قد تشجع 
األعمار الصغيرة على استخدامها وبالتالي تسبب اإلدمان على النيكوتني، فهي مشجعة جدًا 
خصوصًا أن الكثير يعتبرها آمنة إلى حد ما، فقد تكون خطوًة أساسيًة لالنتقال للتدخني 

التقليدي لدى الصغار والكبار على حد السواء.

ومبا أن السيجارة اإللكترونية يسهل استخدامها بأي مكان خصوصًا أنها ال حتتوي 
على رائحة مما يزيد من نسبة اخلطورة إلدخالها إلى جميع األماكن، وتكون املدرسة إحداها، 

وقد تكون أيضًا سببًا إلفشاء عادات التدخني اإللكترونية على اعتبار أنها آمنة.

كما أن في الكثير من البلدان ال توجد رقابة كبيرة على بيعها، أو قد تكون معدومة في 
بلدان أخرى، مما يشجع الكثير على استخدامها وانتشارها بشكل مطرد ومبالغ فيه، كما 
أن بعض املواد املستخدمة في إنتاج احمللول قد تتأكسد وتنتج مادة قد تؤثر على اخلزانات 
التي تتركب منها السيجارة اإللكترونية حتمل مخاطر  املصنوعة من البالستيك، والبطارية 
االنفجار، وكذلك هناك أنواع كثيرة منها ثقيلة احلجم نسبًة للسيجارة التقليدية، فقد تكون 

أثقل من علبة كاملة من السجائر.

السيجارة اإللكترونية قد تسبب التحسس للمدخنني من خالل بعض أجزائها، وبطاريتها 
غالية الثمن وتنفد بشكل سريع وحتتاج إلحاللها بأخرى جديدة باستمرار، كما أن مجهود 
شحن بطاريتها باستمرار مجهد ومكلف ويشكل خطورة، حيث يستلزم األمر إبعادها عن 
باقي األجهزة واملواد اإللكترونية، كما أن مذاقها ال يروق للكثير من املدخنني فال يقتنعون بترك 
السجائر التقليدية وتلك العادات السيئة خصوصًا الشراهة بالتدخني، والكثير من الشركات 
املصنعة لها ال تتقن صنعها وقد يؤدي ذلك لتسريب احمللول إلى الفم وبلعه بكميات كبيرة مما 

يؤدي إلى مشكالت صحية كبيرة، كذلك ال تتوفر أدلة علمية على مدى أمانها.

التقليدية من حيث  الفرق بني السيجارة اإللكترونية والسيجارة  ونستعرض فيما يلي 
تركيب كل منهما:
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أواًل: مكونات السيجارة التقليدية

حتتوي السيجارة التقليدية على مزيج معقد من املواد الكيميائية التي تنتج من احتراق 
التبغ وامل��واد األخرى املضافة، وحتتوي السيجارة على القطران الذي يتكون من أكثر من 
أمراض  امل��واد  مادة مسرطنة، تسبب بعض هذه   60 أكثر من  منها  مادة كيميائية،   4,000
القلب والرئة وجميعها قد تسبب الوفاة وهذه املواد هي: "السيانيد، البنزين، الفورمالدهايد، 

امليثانول، أسيتيلني، النشادر )األمونيا(".

أكسيد  وأول  النتروجني  "أكسيد  السامة:  الغازات  على  السجائر  دخ��ان  يحتوي  كما 
الكربون. واملادة الفعالة التي لها هذا التأثير الذي يريده الناس هي النيكوتني وهو عقار يسبب 
اإلدمان"،  فعندما يستهلك النيكوتني بكمي�ات بسي�ط�ة يعط�ي ش�عورًا جيدًا يجعل املدخن يرغب 
في املزيد من التدخني، فيصبح املدخنون عادة معتمدين على النيكوتني، وإذا حاولوا التوقف 
عنه، فإنهم يعانون أعراض انسحاب جسدية ونفسية، وتشمل بعض األعراض العصبية، ألم 
الرأس وصعوبة في النوم، وقد يؤثر التدخني على مزاج وطبيعة املدخن وذلك ألن النيكوتني 

يؤثر على كيميائية الدماغ واجلهاز العصبي املركزي. 

يستجيب اجلسم للنيكوتني فورًا بعد استنشاقه، يشعر الشخص باالسترخاء، ويشعر 
براحة أكثر وسعادة أكبر مما كان يشعر به قبل استنشاق الدخان. إن هذه األعراض متثل 
اجلانب اجلسدي من اإلدم��ان، ولكن بعد ذلك يسبب عدم التدخني توقًا شديدًا للمزيد من 
التدخني، كما يسبب اضطرابًا، قلة صبر، توترًا، وبعض األعراض املزعجة األخرى. وهذه 
األعراض هي أعراض االنسحاب من التدخني. ومبرور الوقت يحتاج املدخن إلى املزيد من 

النيكوتني ليعطي نفس الشعور املرغوب ولتجنب أعراض االنسحاب.

ثانيًا: مكونات السيجارة اإللكترونية

 تشبه السيجارة اإللكترونية السيجارة التقليدية بشكل كبير في التصميم، مثل: مصباح 
صغير لإلضاءة حيث تعطي السيجارة اإللكترونية اإلحساس وكأن املدخن ميسك سيجارة 
عادية، لهذا فإنها مزودة مبصباح صغير إلضاءة أسفل السيجارة وكأنها مشتعلة، بطارية 
للشحن وبطارية السجائر اإللكترونية مصنوعة من العنصر الكيميائي الليثيوم ، وميزته أنه 
باإلمكان شحنه، وتتحمل هذه البطارية عند اكتمال شحنها ما يقارب من متوسط 300 زفير 
العديد من الصناعات  الليثيوم ويجعلها تدخل في  يخرجه املدخن، وهذا ما مييز بطاريات 
األخرى. تزود بعض هذه السجائر مبستشعر للزفير اخلارج من فم املدخن الذي يساعد على 
تشغيل البطارية تلقائيًا، من املمكن أن يستغني املدخن عن املستشعر، ويشتري سيجارة لها 
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زر يدوي الذي ميكن أن يتحكم فيه املدخن. توجد خلية التسخني في السجائر اإللكترونية التي 
تقوم بتسخني النيكوتني السائل في السيجارة عن طريق مرور التيار من خالل خلية التسخني. 
احمللول السائل ما مييزه أنه يحتوي على نكهات مختلفة من الفواكه واألعشاب، وميكنك شراء 
التقليدية، ويحتوي احمللول السائل على  التبغ أيضًا مثل السجائر  يأتي بطعم  الذي  النوع 
نسبة 1 % من النيكوتني الذي يهدف إلى تعويض التدخني العادي ويحتوي على اجلليسرين 
النباتي لتكوين الدخان والبروبيلني جليكول للشعور بالتدخني في احللق مع كحول إيثيلي. 
على  اإللكترونية حتتوي  السجائر  ولكن  السامة،  املواد  لتنقية  والفلتر مصنوع  للتنقية  فلتر 
نيكوتني سائل وبعض املواد املنكهة، وصانعو هذا النوع من السجائر قاموا بتزويد السيجارة 

به ليعطي للمدخن شعور أنه ميسك بسيجارة عادية.

أما من ناحية الشكل فالسيجارة اإللكترونية تشبه السيجارة التقليدية بشكل كبير، وهي 
عبارة عن قطعة فوالذ مصممة على شكل السيجارة العادية وحتتوي على النيكوتني السائل 
بنسب تركيز مختلفة ومزودة ببطارية قابلة للشحن وال يصدر عنها دخان وتعمل البطارية 
على تسخني سائل النيكوتني املمزوج ببعض العطور مما يسمح بانبعاث بخار يتم استنشاقه 

ليخزن في الرئتني.

أضرار التدخني عامة
ميكن استنتاج مدى األضرار التي ُيسّببها التدخني من خالل معرفة عدد حاالت الوفاة 
أَنّه ُيسّبب العديد من األمراض، وتأثيراته على اجلسم  التي تنتج عن التدخني سنويًا، كما 

كثيرة، نذكر منها:

• وَيزيد من 	 أج��زاء اجلسم،  إلى  الغنّي باألكسجني  الدم  توزيع  إلى اضطراب في  ي��ؤّدي 
اختطار اإلصابة مبرض األوعية الدموية احمليطية.

• التدخني أثناء احلمل يزيد من اختطار حدوث اإلجهاض، والوالدة املبكرة، وصغر حجم 	
الوليد، والشذوذات اخَللقية، كما يزيد من احتمال وفاة الوليد أثناء الوالدة، باإلضافة إلى 

زيادة اختطار إصابة الوليد بفرط ضغط الدم، وداء الّسكرّي.

• يزيد من اختطار اإلصابة بتخلخل العظام لدى النساء، وذلك ألّن التدخني يجعل النساء 	
اإلصابة  اختطار  عوامل  من  وكالهما  والنحافة،  املبكر،  الطمث  النقطاع  عرضًة  أكثر 

بتخلخل العظام.

• د اجللد.	 ن األسنان، واصفرار األظافر، وجتُعّ ُيسّبب رائحة الفم الكريهة، وتلُوّ
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•  يزيد من اختطار اإلصابة مبرض إعتام عدسة العني، ومرض الضمور البقعي )للجلد(، 	
ن. وكالهما من األسباب الرئيسية لفقد البصر عند كبار الِسّ

• يزيد من اختطار اإلصابة بالقرحة الهضمية.	

• فحسب 	 باجلسم،  مختلفة  أعضاء  في  جينية(  )تغيرات  جينية  طفرات  ح��دوث  ُيسّبب 
دراسة ُنشرت في املجلة العلمية، فإَنّ تدخني علبة من السجائر يوميًا ُيسّبب حدوث 
ست طفرات في كل خلية من الكبد، و 18 طفرة في كل خلية من املثانة، و 23 طفرة 
في كل خلية من الفم، و 39 طفرة في كل خلية من البلعوم، و 97 طفرة في كل خلية 
باحلنجرة كل عام، األمر الذي ُيفّسر ارتفاع اختطار إصابة املدخنني ب� 17 نوعًا مختلفًا 

من السرطان، من بينها سرطان الرئة، والفم، واملريء واحلنجرة، والكلية، واملثانة.

• ر ألياف الكوالجني في جلد الوجه، مّما يؤّدي إلى فقد اجللد لصالبته، وزيادة 	  ُيسّبب تكُسّ
جتاعيد الوجه، وشيخوخته املبكرة، كما أًنّ التدخني ُيعيق تدفق الدم إلى خاليا اجللد 
فيبدو مبظهٍر شاحب، وقد ورد في تقرير صادر عن وزارة الصحة البريطانية أًنّ بشرة 
وجه املدخن قد تكون أكبر سنًا بعشرة إلى عشرين عامًا مقارنة مع جلد الشخص الذي 

ال ُيدخن في العمر نفسه.

• احلمض 	 في  ض��ررًا  ُيسّبب  السلبي  للتدخني  والتعّرض  التدخني  أماكن  في  التواجد 
النووي، والشحوم، والبروتينات في اجلسم، مّما ُيسّبب ارتفاع نسبة اجللوكوز في الدم 
واملقاومة لألنسولني، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة اختطار اإلصابة بداء السكري من 

النوع الثاني.

• اجلراثيم 	 لنمو  مناسبة  بيئة  يوفر  مم��ا  اجل��س��م،  ينتجها  التي  امل��خ��اط  كمية  م��ن  يزيد 
والڤيروسات، ويزيد من اختطار اإلصابة بالتهاب القصبات، واألنفلونزا.

• يزيد نبضات القلب مبقدار )10-25( نبضة في الدقيقة الواحدة، وبالتالي زيادة اختطار 	
اإلصابة بنوبات القلب املميتة، والسكتات الدماغّية بنسبة %15.

• يسّبب ضعف التركيز، ونقص النشاط.	

• يسّبب العديد من األمراض ألعضاء اجلهاز الهضمّي، مثل: القرحة الهضمّية، واحلصيات 	
وأخيرًا سرطان  االلتهابّية(،  األمعاء  أمراض  )أحد  كرون  وداء  املعدة،  وحرقة  املرارية، 

املعدة

• عر وتعّرضه للتقصف، والشيب املبكر.	 يزيد من ترقق الَشّ
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)الشكل 5 (: ما يحدث جلسم اإلنسان عند اإلقالع عن التدخني تبعًا للعامل الزمني . 

بعد 20 دقيقة
من اإلقالع عن التدخني

معدل ضربات القلب 
وضغط الدم يهبط بصفة 

تدريجية.

بعد 12 ساعة
 من اإلقالع عن التدخني

مستويات أول أكسيد 
الكربون بالدم تهبط ملستوى 

أقل.

بعد أسبوع ـــ أسبوعني
 من اإلقالع عن التدخني

حتسن في وظائف الرئة 
ودوان الدم.

بعد 1-9 أسابيع
 من اإلقالع عن التدخني

آثار التدخني »مثل الكحة 
املستمرة وضيق النفس« تصبح 
أقل ظهورًا، الشعيرات الصغيرة 

املبطنة للرئة »األهداب« تعود 
لعملها الطبيعي مرة أخرى 

وحتافظ على نظافة الرئة وتقلل 
من فرص اإلصابة بالعدوى.

ما يحدث بعد الإقلع عن التدخني

بعد سنة
من اإلقالع عن التدخني

يقل خطر اإلصابة 
بأمراض القلب »الشريان 
التاجي« إلى النصف مما 

عليه املدخن.

بعد 5 سنوات
 من اإلقالع عن التدخني

يقل خطر اإلصابة بسرطان 
الفم، احللق، املريء واملثانة 
للنصف مما عليه املدخن. 

ويقل خطر اإلصابة 
بسرطان عنق الرحم 

والسكتة.

بعد 10 سنوات
 من اإلقالع عن التدخني

يقل خطر املوت من سرطان 
الرئة إلى النصف مما 

عليه املدخن، وكذلك يقل 
خطر اإلصابة بسرطان 
البنكرياس واحلنجرة 

أيضًا.

بعد 15 سنة
 من اإلقالع عن التدخني

يصبح خطر اإلصابة بأمراض 
القلب مساويًا للشخص الذي 

ال يدخن.
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أهم النصائح لإلقالع عن التدخني 
قد يكون اإلقالع عن التدخني صعبًا لكنه ليس مستحياًل، وفيما يلي أهم النصائح التي 

قد تساعد من يرغب بترك التدخني في الوصول إلى هدفه:

• كتابة قائمة باألسباب التي أّدت إلى اتخاذ القرار بترك التدخني على الورق، فاألهداف 	
ًة أكثر. املكتوبة تكون غالبًا محفِزّ

• طلب املساعدة والدعم من قبل احمُليطني باملُدّخن، كاألهل واألصدقاء، كما مُيكن االنضمام 	
إلى جماعات الدعم املتوفرة بكثرة على اإلنترنت.

• حتديد تاريخ ُمعنّي لإلقالع عن التدخني، وإبالغ األصدقاء واألهل بهذا املوعد.	

• التخلص من جميع السجائر والوالعات.	

• غسل جميع املالبس للتخلص من رائحة الدخان العالق بها.	

• الَوجبات 	 بعد  التدخني  على  ُمعتادًا  الشخص  كان  إذا  املثال  على سبيل  العادة،  كسر 
بإمكانه إشغال نفسه مبمارسة رياضة املشي، أو محادثة صديق.

• استبدال السيجارة بالعلكة اخلالية من السكر، أو النعناع، أو املصاصات، أو أّي بديٍل 	
آخر عند الشعور بالرغبة بالتدخني.
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الفصل الثالث

القوانني العاملية واحمللية اخلاصة بالسيجارة اإللكترونية

إن ل��وزارات الصحة في العديد من الدول جهود واضحة في احلد من انتشارها في 
الصحة  ب��وزارة  التدخني  برنامج مكافحة  فقد حذر  األق��ل،  ال��دول على  لتلك  احمليط احمللي 
السعودية من استخدام هذه السيجارة وخاطب بعض اجلهات املعنية بعدم السماح بدخول 
املنتج، فهي على عكس ما يقال عنها أو ما يتم الترويج لها به، بأن لها فوائد كبيرة، وذلك من 
قبل الدعايات واإلعالنات، واملعلومات العلمية التي تستخدم في هذه احلمالت الترويجية فيها 
مغالطات كثيرة وتضليل للعقول البشرية، فالبعض يروج لها على أنها صحية 100 % وهو 
األمر الذي يتناقض مع ما هو معروف من أضرارها ومثبت علميًا، وسبق التحدث عنه سابقًا. 

استخدام  لتنظيم  قواعد  أنها ستضع  عن  باإلعالن  البريطانية  الصحة  وزارة  قامت  وقد 
أنها  اعتبار  على  عديدة.  مخاطر صحية  في  تورطها  إثبات  مت  أن  بعد  اإللكترونية،  السجائر 
كالدواء الذي يباع بدون وصفة طبية وذلك كان منذ عام 2016 م، وقد كانت محاولة لتحسني 
جودتها التي لم تثبت لآلن. وهي بصدد محاولة إصدار قوانني على مستوى االحتاد األوروبي 
الستخراج تراخيص طبية إلنتاج السجائر اإللكترونية، مت البدء بإصدار البعض منها واألخذ به.

أما وزارة الصحة الفرنسية فقد أعلنت منع تدخني السجائر اإللكترونية في األماكن 
العامة، وذلك لعدم وجود دليل قوي على سالمة استعمالها. خاصة وأن دراسات عديدة كانت 
قد أثبتت احتمالية تأثير هذه السجائر السلبي على صحة اجلهاز التنفسي، باإلضافة إلى 

أنها قد تزيد من فرص عودة املدخنني السابقني إلى التدخني.

وقد دخل قرار منع تدخني السيجارة اإللكترونية في فرنسا حيز التنفيذ منذ األول من 
أكتوبر ���� تشرين األول. فالفرنسيون الذين ال يتقّيدون بالقرار في املواصالت واملكاتب غير 
املغلقة واملدارس واألماكن العاّمة ُتفرض عليهم غرامة تتراوح ما بني )35-150( يورو، إعمااًل 
باملخالفة التي ارتكبوها من الدرجة الثانية، أّما أصحاب ملكية األماكن املفتوحة لعاّمة الشعب 
ُيعّممون قرار املنع عبر امللصقات على اجل��دران يضطرّون إلى تسديد غرامة من  الذين ال 

الدرجة الثالثة يتراوح قدرها ما بني )150-450( يورو.
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أما في اليابان فقد حققت شركتا السجائر العمالقتان »فيليب موريس إنترناشونال« 
و»جابان توبكاو«، إقبااًل قويًا على سجائرهما اإللكترونية، بسبب استخدامهما تبغًا حقيقيًا 
أدى إلى تراجع الطلب على السجائر التقليدية، وأرجأت »فيليب موريس إنترناشونال« أكبر 
شركة سجائر في العالم طرح منتجها اجلديد على مستوى اليابان كلها حتى 18 أبريل، فقد 
بينت دراسة يابانية أن دخان السجائر اإللكترونية يحتوي على مواد مسببة للسرطان بنسب 

مختلفة قد تتجاوز أحيانًا تركيزات دخان السجائر العادية.
الوطني  املعهد  ع��ن  ص���ادر  تقرير  كشفها  ال��ت��ي  النهائية  غير  اخل��الص��ات  وبحسب 
للصحة العامة في اليابان، فإن الدخان الناجم عن السيجارة اإللكترونية يحتوي على مادة 
"الفورمالدهيد" التي تعد مسببة للسرطان، ومواد أخرى مثل "األكرولني". وجاء في الدراسة 
أن النسب تختلف بشكل كبير بني عالمة جتارية وأخ��رى، وحتى بني سيجارة وأخرى من 
العالمة نفسها". ورفع هذا التقرير الصادر عن املعهد الوطني للصحة العامة في اليابان إلى 

وزارة الصحة التي تدرس على غرار دول أخرى إمكانية تقنني استخدام هذه السجائر.
من جهة أخرى قد صرحت وزارة الصحة الكندية أن منتجات السجائر اإللكترونية، 
قبل  الفيدرالية  السلطات  موافقة  إلى  النيكوتني حتتاج  على  التي حتتوي  فيها احملاليل  مبا 
استيرادها أو الترويج لها أو بيعها. كما أن معظم املقاطعات الكندية قامت بوضع إطار قانوني 
لبيع السجائر اإللكترونية وتسويقها. لكن أصواتًا عديدة ترتفع مطالبة احلكومة الفيدرالية 

بعدم السماح ببيع السجائر اإللكترونية إاّل للبالغني.
 وقد كشفت احلكومة في الواليات املتحدة األمريكية عن قوانني فيدرالية جديدة تتضمن 
حظر بيع السجائر اإللكترونية ملن يقل عمره عن 18 عامًا. وسيتم الطلب بصفة دائمة من 
قبل هيئة األغذية واألدوية األمريكية أيضًا من الشركات املصنعة بأن تقدم منتجاتها للهيئة 
ملراجعتها، وستخضع السيجارة وتبغ الغليون وتبغ األرجيلة أيضًا للقوانني اجلديدة، وكانت 
السجائر  أيضًا  ينظم  التدخني  ملكافحة  جديدًا  قانونًا  طبقت  قد  األمريكية  كاليفورنيا  والية 
اإللكترونية، وذلك ألن السجائر اإللكترونية حتوي أجهزة تعمل بالبطاريات وحتول النيكوتني 
السائل ذي النكهة إلى بخار ميكن استنشاقه، ومع أن املواد الكيميائية والقطران يقالن كذلك 
في السجائر اإللكترونية مقارنًة بالتبغ، ويستخدمها املدخنون على نطاق واسع، خاصة الذين 

يريدون اإلقالع عن التدخني. لكن رغم ذلك، فإن النيكوتني  يسبب اإلدمان.
وقد صرحت »سيلفيا بورويل« وزيرة الصحة واخلدمات اإلنسانية األمريكية سابقًا في 
بيان بهذا الشأن »أن إعالن تقنني استخدام السيجارة اإللكترونية هو خطوة مهمة في احلرب 
من أجل جيل بال تبغ«، و »أن هذه القوانني ستساعدنا على مالحقة التغيرات في السوق 
وتطبيق القوانني التي حتمي أبناءنا ومتد البالغني باملعلومات التي يحتاجونها التخاذ قرارات 

مبنية على معلومات«.
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وقد صرحت هيئة األغذية واألدوية األمريكية بأن هناك دراسة مسحية أجريت مؤخرًا 
قد كشفت عن تزايد استخدام السجائر اإللكترونية بني طلبة املدارس الثانوية من 1.5% في 
تبغ األرجيلة زاد استخدام��ه بدرج��ة كبي��رة  أن  2015م، كما  % عام   16 إلى  2011م  عام 
أيضًا، وأضافت الهيئة بتصريح آخر هو: "أن القوانني اجلديدة ستلزم البائعني أن يطلبوا من 
املشترين تقدمي ما يثبت أعمارهم وستحظر بيع منتجات التبغ في ماكينات البيع. كما ستحظر 

أيضًا العينات املجانية".
وفي والية كاليفورنيا، وقع احلاكم الدميقراطي »جيري براون« على خمسة قوانني لتقييد 
استهالك التبغ بطرق مختلفة منها تنظيم استخدام السجائر اإللكترونية وزيادة متويل برامج 
مكافحة التدخني، ووفقًا لهذه القوانني فقد ارتفع السن القانوني لشراء التبغ في الوالية من 
)18-21( عامًا باستثناء املجندين، وأنه سيتم حظر السجائر اإللكترونية في األماكن العامة 

في الوالية.
ومن النظم البريطانية اجلديدة بشأن السيجارة اإللكترونية، فإنه قد ألزمت الشركات 
املصنعة لها إثبات جودة منتجاتها، وأنها تطلق الكمية الصحيحة من النيكوتني، باإلضافة إلى 
االستعانة ببدائل أكثر أمنًا منها لإلقالع عن التدخني مثل اللصقات وبخاخات الفم، وتسهيل 

إصدار التراخيص الالزمة لها.
تامًا(  منعًا  )منعت  حظرت  فقد  واليونانية  والنرويجية  البرازيلية  الصحة  وزارات  أما 
استخدام السجائر اإللكترونية، فقد مت إجراء دراسة في اليونان، أجريت على عينة مكونة من 
23 شخصًا بينت نتائجها حدوث ضيق بالقصبات مع انخفاض ملحوظ في وظائف الرئة، 

وذلك بعد قيام بعض أفراد العينة بتدخني سيجارة إلكترونية.
السادسة  للدورة  السبعني  املؤمتر  خ��الل  العربي  اخلليج  ل��دول  التعاون  مجلس  وف��ي 
به  بدولة قطر، فقد مت االعتماد  الدوحة  1432ه�( في  الذي عقد في شهر )صفر  والثالثني 
كان  التدخني،  مكافحة  مجال  في  ال��ق��رارات  من  للكثير  اخلليجيني  الصحة  وزراء  قبل  من 
وذلك متاشيًا  التعاون،  مجلس  دول  في  اإللكترونية  السيجارة  لتداول  الكلي  احلظر  أهمها 
يقوم  ألن��ه  اجلديد،  املنتج  لهذا  احلديثة  وال��دراس��ات  العاملية  الصحة  منظمة  توجيهات  مع 
بإيصال النيكوتني للجسم، كما أنه يحتوي على أضرار ملستخدميه، فضاًل عن أن انتشار 
الشباب وصغار  بني  النفسي  االستعداد  تنمية  في  اإللكترونية يساعد  السيجارة  استعمال 
السن الستخدام املخدرات وهو حسب ما أثبتته العديد من الدراسات في زيادة نسبة مدمني 

املخدرات بني املدخنني من الشباب وصغار السن.
واالتفاق حلظر السجائر اإللكترونية في دول اخلليج العربي أخذ طابع التنفيذ بالفعل 
تبعًا للقرارات اخلاصة بالسجائر اإللكترونية التي اتخذتها هذه الدول، )دولة الكويت في شهر 
نوفمبر عام 2012م، ومملكة البحرين في شهر مايو عام 2013م  ُطلب من اجلمارك تنفيذ قرار 
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حظر استيراد واستعمال هذه السجائر، وفي اإلمارات صدر قرار عن األمانة العامة للبلديات 
 1400 نحو  مقدارها  غرامة  إلى  باإلضافة  اإللكترونية،  السجائر  تداول  2009م حلظر  عام 
دوالر لكل من يخالف قرار احلظر، وهذا القرار ال ينّص على حظر استيراد هذه األدوات 
وال يفرض على اجلمارك توقيف الشحنات، ولكن املادة 2 من القانون 15 لعام 2009م تنّص 
على: حظر إدخال أنواع التبغ الذي ال يتوافق مع املواصفات القياسية التي تضعها اإلمارات. 
أي أن هذه السجائر ال ميكن إدخالها إلى اإلمارات كونها ال تتمّتع باملواصفات املطلوبة وال 
متلك شهادة من هيئة املواصفات، إال أن دولة الكويت في عام 2016م وبعد أشهر من منع 
استيراد السيجارة اإللكترونية أصدرت اإلدارة العامة للجمارك في دولة الكويت قرارًا يسمح 
باستيراد السيجارة اإللكترونية ونكهات السجائر، مع استمرار حجز السيجارة اإللكترونية 

وفقًا لتعليمات جمركية موضوعة سابقًا.
ومن اإلجراءات االحترازية اجلديرة بالذكر فقد قامت وزارات الصحة في العالم بتكليف 
األجهزة املعنية بالعمل على احلد من ظاهرة التدخني، ومنع كل ما يجذب الشباب إليه من 
خالل عمل منتديات شبابية ملمارسة الرياضة ودورات مفيدة، مثل دورات احلاسوب والدورات 
التوعية الصحية من خالل وسائل اإلعالم واملدارس واملعاهد  الثقافية والترفيهية وحمالت 

والكليات تبني فيها مضار التدخني على الصحة.
وقد دعت املؤسسات الصحية إلى تنظيم نشاطات ملكافحة التدخني. واحلد من اإلعالنات 
التأثر  نتيجة  بها  فيرغبون  املراهقون  يراها  التي  السجائر  من  جديدة  أن��واع  عن  املنتشرة 
باإلعالنات فيقومون بشرائها وتدخينها ومن ضمنها السجائر اإللكترونية، وفرض الضرائب 

على اإلعالنات املرّوجة للسجائر وتنظيم حمالت مقابلة ملكافحة هذه الظاهرة.
إن بيع واستخدام السجائر اإللكترونية مباح في كثير من البلدان املتقدمة، إال في حاالت 
خاصة مثل أستراليا وسنغافورة، حيث إن القوانني هناك متشددة وحتظر بيع وسائل مبتكرة 
الستهالك النيكوتني، ولذلك جند الغالبية العظمى من الدول املتقدمة مبا فيها أستراليا تبيح 
السجائر اإللكترونية طاملا أنها خالية من النيكوتني أو تسمح للمرخص لهم فقط بالبيع مع 

حظر استخدامها في األماكن املغلقة أو استخدام غير البالغني لها.
وعلى الرغم من حظر السجائر اإللكترونية والتي كانت تراوح أسعارها بني )160-120( 
دوالر، لكن بإمكان الزبائن شراؤها على املواقع اإللكترونية حيث عملية ضبطها في منتهى 

الصعوبة، وهي متوفرة بطريقة غير شرعية في بعض املراكز التجارية.
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ســــلسلــة الــثـقافـــة الصحــية

مراجعة: المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: أ. أنور جاسم بو رحمه

في هذا الكتاب

السيجارة اإللكترونية يعد التدخني بكاّفة أشكاله من املُمارسات الضاّرة بالصحة والبيئة، فهو ُيسّبب 
الَعديد من األمراض للُمدّخن وللُمحيطني به، وُيسّبب تلُوث البيئة، كما يضّر مبيزانّية 
دراسات  ُتشير  االقتصادية.  التنمية  وُيعيق  الصحّية،  الّرعاية  تكاليف  ويرفع  الفرد، 
ُمنّظمة الصّحة العاملية إلى أَنّ التدخني ُيسّبب حوالي ستة ماليني حالة وفاة سنويًا، 
أكثر من 83 % منها تنتج عن التدخني املباشر، في حني أَنّ أكثر من 16 % من حاالت 

الوفاة تنتج عن التدخني السلبي )املخالطون للمدخن(.

تعد السجائر اإللكترونية تقنيات مثيرة وجذابة لكثير من املدخنني التقليديني وللذين 
لم يسبق لهم التدخني فهي إبداع التكنولوجيا والتصميم، حيث متكن املدخن من التمتع 
بالنيكوتني وتقليد سجائر التبغ العادية التي أصبح ال لزوم لها، والسيجارة اإللكترونية 
هي طريقة بديلة للحصول على النيكوتني،  فهي نفس املادة الكيميائية املوجودة في التبغ 
التي تسبب اإلدمان، وقد مت تصميم هذه السجائر لتبدو مثل السجائر العادية، إال أنها 
ال حتتوي على تبغ وال حتتاج إلى اللهب إلشعالها، ولكن السجائر اإللكترونية حتتوي 
على جهاز يعمل ببطارية قابلة للشحن التي حتول النيكوتني السائل إلى رذاذ أو بخار 
يستنشقه املدخن، دون وجود أي رماد أو رائحة دخان كتلك التي تنتج عن السجائر 
العادية، كما أنها ال حتتوي على املواد الكيميائية الضارة املرتبطة بالتبغ، مثل ثنائي 

أكسيد الكربون والقطران.

حتتوي فصول هذا الكتاب )السيجارة اإللكترونية( على ثالثة فصول يتحدث من 
التركيز على أضرار السجائر اإللكترونية  التدخني مع  التعريف بخطورة  خاللها عن 
والسيجارة  التقليدية  السيجارة  بني  الفرق  ويوضح  عملها،  وآلية  مكوناتها  وشرح 
اإللكترونية والدور التوعوي الذي قادته بعض املنظمات الطبية، وموقف منظمة الصحة 
عن  باحلديث  وذلك  الثالث  بفصله  الكتاب  ويختتم  اإللكترونية،  السيجارة  من  العاملية 
القوانني العاملية واحمللية اخلاصة بالسيجارة اإللكترونية، نأمل أن يكون هذا الكتاب 
إضافة جديدة ُتضم إلى املكتبة الطبية العربية، وأن يستفيد منه قّراء سلسلة الثقافة 

الصحية.  
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