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هذه الرسائل التي تزعم أنها “منخفضة المخاطر” 

تذكرنا إلى حد كبير بالمحاوالت السابقة لصناعة التبغ 

تضليل المستهلكين لالعتقاد أن السجائر “الخفيفة” 

و“البسيطة” و“المنخفضة القطران” أقل ضرًرا.

ن:  منتجات التبغ الُمسخَّ
الرد على حجج صناعة التبغ

ن )HTP(: المنتج نفسه، لكن الحيل جديدة منتجات التبغ الُمسخَّ

ن هي أحدث طريقة لصناعة التبغ لإلبقاء على إدمان األشخاص له وجذب مستخدمين ُجدد، بما في ذلك الشباب. لقد سعت  منتجات التبغ الُمسخَّ

عي أن استخدام هذه المنتجات ال ينطوي على  ن على أنها “منخفضة المخاطر” ألن الشركات تدَّ شركات التبغ إلى تسويق منتجات التبغ الُمسخَّ

عي تسويق هذه المنتجات للمدخنين الحاليين فقط. مع ذلك، فإن هذه الصناعة لها تاريخ طويل في تقديم ادعاءات  حرق أو احتراق، كما تدَّ

كاذبة حول المخاطر الصحية لمنتجاتها، وعلى األخص عند تسويق السجائر “الخفيفة” أو “البسيطة” القطران التي لم تكن أكثر أماًنا من السجائر 

ن في جميع أنحاء العالم بطرٍق تروق للشباب. األخرى. إضافة إلى ذلك، ُسوِّقت منتجات التبغ الُمسخَّ

ن على  حجة صناعة التبغ: ينطوي استخدام منتجات التبغ الُمسخَّ

مخاطر أقل من تدخين السجائر التقليدية.
ن لم تثبت بشكل راسخ  الرد: اآلثار الصحية الستخدام منتجات التبغ الُمسخَّ

بعد. وبالنظر إلى الحداثة النسبية لهذه المنتجات وتشابهها مع السجائر 

ح تأثيرها على المدى البعيد لدعم ادعاء  التقليدية، ال توجد أبحاث توضِّ

د أن التعرُّض طويل األمد للمواد الكيميائية  أنها “منخفضة المخاطر”. المؤكَّ

ن )مثل النيكوتين وأول أكسيد  الموجودة في انبعاثات منتجات التبغ الُمسخَّ

الكربون واأللدهيدات المختلفة وغيرها( يزيد من خطر إصابة الشخص 

بالعديد من المشكالت الصحية الخطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة 

الدماغية وبعض أنواع السرطان.6-1 من المنطقي إذن القول إن استخدام 

ن لفترة طويلة قد يؤدي إلى نتائج صحية سلبية، وإن  منتجات التبغ الُمسخَّ

هذه المواد الكيميائية ضارة جًدا بجسم اإلنسان لدرجة أن تقليل التعرُّض لها 

ال يقلل بالقدر نفسه من خطر اإلصابة بمرض. هذه الرسائل التي تزعم أن 

تلك المنتجات “منخفضة المخاطر” تذكرنا إلى حد كبير بالمحاوالت السابقة 

لصناعة التبغ تضليل المستهلكين لالعتقاد أن السجائر “الخفيفة” و”البسيطة” 

و”المنخفضة القطران” أقل ضررًا. ُتظهر وثائق صناعة التبغ الداخلية أن 

ر تطمينات  شركات التبغ روَّجت عمًدا لهذه السجائر مع العلم بأنها ستوفِّ

ل السجائر “منخفضة  واهية دون أي فوائد صحية.7 وكما نعلم اآلن، ُتشكِّ

القطران” ضررًا فريًدا يزيد من خطر اإلصابة بأورام ُغّدية في الرئة.8 ونظرًا 

إلى أن الكشف عن المدى الكامل للتأثيرات الصحية المدمرة للسجائر 

التقليدية استغرق عقوًدا، فيجب أن يظل الجمهور متشكًكا في ادعاء أنها 

ن إلى أن  “منخفضة المخاطر” واالدعاءات المماثلة حول منتجات التبغ الُمسخَّ

ن، سواًء على المدى القريب أو  يتم إدراك اآلثار الصحية لتعاطي التبغ الُمسخَّ

البعيد، إدراًكا كاماًل.

 )FDA( حجة صناعة التبغ: سمحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية
لشركة )Philip Morris International )PMI بتسويق منتجها 

ن، كمنتج »منخفض المخاطر«،  IQOS، أحد منتجات التبغ الُمسخَّ
مما يشير إلى أنه بديل أكثر أماًنا للتدخين.

الرد: هذا ادعاء كاذب. لقد سمحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية لشركة 

PMI بتسويق منتجها IQOS كمنتج »يقلل التعرُّض«، وهو ما ال يحمل نفس 

معنى »منخفض المخاطر«. يفيد الموقع اإللكتروني إلدارة الغذاء والدواء 

األمريكية أنه، »حتى مع هذا اإلجراء، فإن هذه المنتجات ليست آمنة، ولم 

يتم اعتمادها من ِقبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية«.9 فال يسمح الترخيص 

لة بشأن المخاطر أو أي تأكيدات  لشركة PMI بتقديم أي ادعاءات أخرى ُمعدَّ

أن منتجات IQOS ُمصاَدق عليها أو ُمعتْمدة من ِقبل إدارة الغذاء والدواء، أو 

أن إدارة الغذاء والدواء تعتبر المنتجات آمنة لالستخدام من ِقبل المستهلكين. 

إضافة إلى ذلك، يسري ترخيص إدارة الغذاء والدواء األمريكية على المنتج 

ن أربعة  ن بشكٍل عام، ويتضمَّ IQOS فقط، وليس على منتجات التبغ الُمسخَّ

منتجات فقط متصلة بـIQOS )جهاز وشاحن IQOS وثالثة أنواع من عصي 

الحرارة(.9 وال يشمل هذا حالًيا اإلصدارات األحدث أو المختلفة من منتجات 

IQOS المتوفرة عالمًيا. عالوة على ذلك، ال يوجد لدى أي حكومة أخرى مسار 

ن »تقلل التعرُّض« على غرار الواليات  تنظيمي الدعاء أن منتجات التبغ الُمسخَّ

المتحدة. في الواقع، هناك 182 حكومة لديها التزامات دولية بموجب اتفاقية 

منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي تتطلب أن تكون 

ن، مثل منتجات التبغ، خاضعة ألعلى درجات التنظيم.10  منتجات التبغ الُمسخَّ

ن ال يستهدف  حجة صناعة التبغ: تسويق منتجات التبغ الُمسخَّ
الشباب أو غير المدخنين. 

ن الخاص بها IQOS ألول مرة في  الرد: أطلقت شركة PMI منتج التبغ الُمسخَّ

اليابان وإيطاليا في عام 2014. 11 وتدحض نظرة سريعة على تسويق شركة 

قه للشباب أو األشخاص  PMI لمنتج IQOS في إيطاليا ادعاءها بأنها ال تسوِّ

الذين لم يدخنوا مطلًقا. لقد كان إطالق جهاز IQOS في إيطاليا مبهرًجا 

للغاية، حيث اشتمل على »مقرات« و«بوتيكات« خاصة بجهاز IQOS في 

المدن الكبرى ووجهات العطالت في جميع أنحاء البالد.12 في تلك المتاجر 
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ن: الرد على حجج صناعة التبغ منتجات التبغ الُمسخَّ

األنيقة والعصرية، جذب الموظفون الشباب عمالء ُجدد من خالل عروض 

توضيحية عن المنتج وإمكانية تجربته مجاًنا، فضاًل عن الفعاليات الترويجية 

 PMI والحفالت التي تروق للفئة الديموغرافية األصغر سًنا. استغلت شركة

أيًضا العديد من منصات التواصل االجتماعي والشخصيات المؤثرة التي تحظى 

بشعبية لدى متابعيهم من الشباب لتسويق منتج IQOS لجمهور عريض.11 كان 

نهج شركة PMI فعااًل؛ إذ وجدت دراسة أُجِريت عام 2019 أن ما يقرب من 

نصف مستخدمي IQOS في إيطاليا لم يدخنوا السجائر التقليدية قط.13 عالوة 

على ذلك، أعرب 619000 شخص غير مدخن أو مدخن سابق عن نيته تجربة 
منتج IQOS في المستقبل.13 

كشفت التحقيقات التي أجرتها وكالة رويترز وصحيفة التايمز أن استخدام 

شركة PMI والشركة البريطانية األمريكية للتبغ )BAT( الشرس لوسائل التواصل 

ن هو  االجتماعي والشخصيات المؤثرة الشابة لتسويق منتجات التبغ الُمسخَّ

نمط عالمي.15, 14 فعلى سبيل المثال، تحتوي الصفحة التي ترعاها BAT في 

ن الخاص بها، »glo«، على عشرات  Instagram من أجل منتج التبغ الُمسخَّ

ن هدايا من  المنشورات التي تستهدف فئة ديموغرافية أصغر سًنا، كما تتضمَّ

منتجاتها وفرًصا للفوز برحالت مجانية إلى أبو ظبي وإيبيزا وميالنو وغيرها من 

»المدن االحتفالية«.16 إضافة إلى ذلك، تحتوي الصفحة على العديد من عالمات 

هاشتاغ التابعة لها، إحداها discoverglo# )اكتشف(.17 وتعرض الصفحة 

أصحاب التأثير الشباب من جميع أنحاء العالم وهم »يكتشفون شغًفا جديًدا 

بـglo«، إضافة إلى تقديم أجهزة glo كهدايا »لك ولصديقك«.17 وتوحي اللغة 

المستخدمة ونمط الحياة واألزياء والمحتوى الموسيقى بأن الصفحة تستهدف 

مة لجذب غير المدخنين  المستخدمين الُجدد. إن أساليب التسويق الُمصمَّ

ن تهدف إلى أن  بشكٍل أكبر تقوِّض ادعاء الصناعة أن منتجات التبغ الُمسخَّ

تكون منتًجا »منخفض المخاطر«؛ فعلى العكس من ذلك، يصبح غير المدخنين 

ن ُمعرَّضين  الذين يشرعون في تعاطي التبغ من خالل منتجات التبغ الُمسخَّ

لخطر اإلصابة باألضرار الصحية المرتبطة بالتبغ. 

ن جزًءا ال يتجزأ من  حجة صناعة التبغ: ُتعتَبر منتجات التبغ الُمسخَّ
بناء »مستقبل خاٍل من الدخان« كما تزعم شركة PMI و«غٍد أفضل« 

.BAT كما تزعم شركة

الرد: ُتظهر المستندات الداخلية من شركة PMI أن الدافع األساسي لُصنع 

منتج IQOS ومنتجات أخرى »منخفضة المخاطر« كان الحفاظ على الربحية 

في مواجهة بيئة معادية بشكٍل متزايد لمنتجات التبغ التقليدية.18 فالحقيقة 

الكامنة وراء مقولة »خال من الدخان« هي أن شركة PMI تسعى إلى 

ل من دورها في التسبب في وباء التبغ العالمي، وإعادة تشكيل صورتها  التنصُّ

المؤسسية. من خالل خطوط إنتاج لمنتجات جديدة »منخفضة المخاطر«، 

تحتفظ شركة PMI وشركات التبغ األخرى بالعمالء وتجذب عمالًء ُجدد. 

على سبيل المثال، تقدم شركة BAT منتجاتها من التبغ والنيكوتين في شكل 

»سلسلة مخاطر متصلة«، حيث يتم تشجيع المستهلكين على التحول من ُمنْتج 

إلى آخر بداًل من اإلقالع عنها تماًما.19 

ُيعد هذا التظاهر الزائف بالقلق بشأن الصحة العامة جزًءا من جهود الصناعة 

ككل لتجديد العالمة التجارية بهدف تحسين صورتها العامة، وبناء المصداقية 

في قطاعي الصحة والبحث، وتحقيق بيئة تنظيمية أكثر مالءمة لمنتجات التبغ 

ن وغيرها من المنتجات الجديدة. إن شرعية ادعاء الرغبة في »مستقبل  الُمسخَّ

ضها استثمارات صناعة التبغ المستمرة  خاٍل من الدخان« و«غٍد أفضل« تقوَّ

في العالمات التجارية للسجائر التقليدية والتحديات القانونية المستمرة 

للتشريعات التي من شأنها تقليل تعاطي التبغ بشكٍل فعال.20-24 

ن هي منتجات »عديمة  حجة صناعة التبغ: منتجات التبغ الُمسخَّ
الدخان« وال يجب أن تخضع لإلطار التنظيمي نفسه الذي تخضع له 

السجائر التقليدية.

الرد: تستخدم صناعة التبغ هذه الحجة لعدة أسباب. أواًل، التأكيد على أن 

د الطريق إلى  ن »بال دخان«، وبالتالي »أكثر أماًنا«، ُيمهِّ منتجات التبغ الُمسخَّ

التحايل على قوانين منع التدخين التي كافحت العديد من البلدان والنظم 

القضائية والمدن بقوة لتمريرها. قد يتم تقويض تدابير مكافحة التبغ األخرى، 

مثل ملصقات التحذير الصحي، والتغليف البسيط، ومعدالت الضرائب 

ن من األطر  المرتفعة، والقيود على التسويق، إذا تم إعفاء منتجات التبغ الُمسخَّ

ن التقليدية. التنظيمية الُمطبَّقة على منتجات التبغ الُمدخَّ

ن ينبعث منها دخان أو أي رذاذ آخر هو أمر  سواًء كانت منتجات التبغ الُمسخَّ

ليس بالمهم للصحة العامة كأهمية ما إذا كانت تنبعث منها مواد كيميائية 

ن لإلطار  د.27-25 لذلك، يجب أن تخضع منتجات التبغ الُمسخَّ ضارة، وهذا مؤكَّ

التنظيمي نفسه الذي تخضع له السجائر التقليدية حتى نحد من تعرُّض المارة 

لالنبعاثات السامة، بما فيهم الفئات السكانية الُمعرَّضة للخطر.

حجة صناعة التبغ: أعواد التبغ الُمستخْدمة في أجهزة منتجات التبغ 
ن ليست سجائر. الُمسخَّ

نة - كتلك الُمستّخدمة في منتج IQOS من  الرد: تحتوي السجائر الُمسخَّ

 - KT&G من شركة »lil« ومنتج BAT من شركة glo ومنتج PMI شركة

على المكونات األساسية نفسها التي تحتوي عليها السجائر التقليدية: التبغ 

ر  ح المغلَّف بغالٍف ورقي. ومثل السجائر التقليدية، تتوفَّ المضغوط والمرشَّ

نة في مجموعة متنوعة من  العالمات التجارية الرئيسية للسجائر الُمسخَّ

النكهات، وُتباع في عبوات، وبعضها يحمل حتى عالمة تجارية مشتركة مع 

العالمات التجارية الكبرى للسجائر مثل مارلبورو وِكنت. ُتصر شركات التبغ على 

نة ليست سجائرًا في المقام األول لتتجّنب اللوائح الصارمة  أن السجائر الُمسخَّ

والضرائب العالية المفروضة على السجائر التقليدية.

ن المدخنين على  حجة صناعة التبغ: تساعد منتجات التبغ الُمسخَّ
اإلقالع عن التدخين.

الرد: وفًقا لمنظمة الصحة العالمية، »ال توجد أدلة مستقلة كافية لدعم 

ن[ كحٍل على مستوى السكان للتوقف عن  استخدام ]منتجات التبغ الُمسخَّ

استخدام التبغ ومساعدة المدخنين على اإلقالع عن تعاطي التبغ التقليدي. 

ن على التبغ، وينطوي استخدام هذه المنتجات  تحتوي منتجات التبغ الُمسخَّ

على استخدام التبغ، مما يساهم في زيادة عبء التبغ في البلدان التي يتم 
بيعها فيها«.28 

ن واإلقالع  على الرغم من أن مجموعة األدلة المتصلة باستخدام التبغ الُمسخَّ

عن التدخين ال تزال صغيرة إلى حد ما، فإن معظم الدراسات لم تجد منتجات 

ن فعالة في اإلقالع عن التدخين.29,30 على النقيض، يواصل  التبغ الُمسخَّ
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ن: الرد على حجج صناعة التبغ منتجات التبغ الُمسخَّ

ن استخدام السجائر التقليدية إضافة  معظم مستخدمي منتجات التبغ الُمسخَّ

ن بداًل من التحول بالكامل إلى منتجات التبغ  إلى منتجات التبغ الُمسخَّ

ن.29,30,32 نتيجًة لذلك، لم يقر أي بلد أو والية قضائية منتجات التبغ  الُمسخَّ

ن كوسيلة مساعدة لإلقالع عن التدخين.29 إضافة إلى ذلك، لم تعتمد أي  الُمسخَّ

ن كعالج آمن وفعال بديل للنيكوتين، وال  هيئة تنظيمية منتجات التبغ الُمسخَّ

ن هذه المنتجات كأجهزة لإلقالع  يسوِّق أي من ُمصنِّعي منتجات التبغ الُمسخَّ

عن التدخين.

ن في إطار تقليل  حجة صناعة التبغ: تندرج منتجات التبغ الُمسخَّ
الضرر.

ن مكان في إطار تقليل الضرر. فهي تحتوي  الرد: ليس لمنتجات التبغ الُمسخَّ

على التبغ، وتعاطي التبغ بأي شكٍل خطير. عالوة على ذلك، ال تزال اآلثار 

ن غير مفهومة جيًدا. ونظرًا للحداثة  الصحية الستخدام منتجات التبغ الُمسخَّ

النسبية لهذه المنتجات وتشابهها مع السجائر التقليدية، سيكون من قبيل عدم 

إدراك المسؤولية التأكيد على أن انخفاض مستويات الُسّمية النبعاثات منتجات 

ن )مقارنًة بالسجائر التقليدية( يؤدي إلى تقليل المخاطر الصحية.  التبغ الُمسخَّ

السجائر منتج مميت بشكٍل فريد؛ لذا فإن استخدامها كمعيار للمقارنة ال 

يفيد في قياس مستوى الضرر النسبي لمنتج آخر. وأخيرًا، تصدر منتجات التبغ 

ن انبعاثات سامة وتعرِّض المستخدمين لمواد كيميائية سامة وال تساعد  الُمسخَّ
المدخنين على اإلقالع عن التدخين.33

ن ومنتجات التبغ الجديدة  حجة صناعة التبغ: منتجات التبغ الُمسخَّ
األخرى أفضل للبيئة.

الرد: هذا نهج تقليدي لصناعة التبغ ُيعرَف باسم »التمويه األخضر«. تشير 

»ظاهرة التمويه األخضر« إلى الممارسة التي تتبعها الصناعات المثيرة للجدل 

لتسويق سلعها و/أو صورتها على أنها صديقة للبيئة34 لزيادة مبيعات المنتجات 

وتحويل انتباه الجمهور عن ممارساتها الضارة بيئًيا.35 ويوثِّق تقرير منظمة 

الصحة العالمية لعام 2017 اآلثار البيئية الضارة لكل مرحلة من مراحل دورة 

حياة التبغ: زراعته ومعالجته وتصنيعه وتوزيعه واستهالكه والنفايات المتبقية 

بعد استهالكه، وكلها تضر البيئة.36 على الرغم من ذلك، ال تزال الشركات 

متعددة الجنسيات تنتج مئات المليارات من السجائر سنوًيا وال ُتظهر أي 

من مستنداتها الداخلية نوايا لتقليل اإلنتاج بشكٍل استباقي.37 وال تزال أجهزة 

ن تستخدم أعواد/كبسوالت التبغ التي يمكن التخلص  منتجات التبغ الُمسخَّ

منها، كما يجب التخلص من األجهزة نفسها. ومن المعروف أن التخلُّص من 
األجهزة اإللكترونية ضار بالتربة والماء والغالف الجوي.38


