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  غنية عبد الرمحن النحالوي. د

، واء كانوا هم املدخنني أم املدخن، سأثار ومضار التدخني عند األطفال يكتسب احلديث عن
  .أمهية خاصة ومتزايدة
، ووعدنا باملزيد من التفصيل حول أشرنا إىل تدخني األطفال املنفعلقد ) النور(وكنا يف جملة 

خر اآلليات الدفاعية الرائعة كما أننا أشرنا يف حبث أ  ،م أنفسهمالتدخني الفاعل الذي يقومون به ه
، أو قل الصفاقة(البساطة مبنتهى  تعاىل جلهازنا التنفسي ويقوم اإلنسان املدخن بتخريبهااليت وهبها اهللا 

  .)ه مل يعد أحد جيهل ضرر التدخنيألن
لقد انتهى األمر، واعترب التدخني من أشكال االضطهاد واإليذاء املنتشرة يف اتمعات اضطهاد 

ثر من حوادث السيارات بسبع  ، إذ وجد أنه يقتل الناس أك)أو اإلساءة هلم(الذات واضطهاد الغري 
 عام واحد يف الواليات املتحدة األمريكية عدداً من الوفيات فاقت خسائر القوات ، وأنه سبب يفمرات

  .وىل والثانية وحرب فيتنام جمتمعةاألمريكية يف احلروب العاملية األ
 .تدخين األجنة •

امللحفة يف رحم األم يتعرض اإلنسان هلذا اإليذاء منذ حلظة اخللق األوىل اليت تنغرس خالهلا البيضة 
  .بارئهابإذن 

، تقدم جلنينها نسبة أقل من األم احلامل املدخنة بنفسها، أو باستنشاق خملفات تدخني زوجها
ونسبة أعلى من أكسيد ) لثص األكسجني املناخ له مبقدار الثسيجارة واحدة تنق(األكسجني 

، السياراتادم ، وهو الغاز الذي تنفثه عو از قاتل ينتج عن االحرتاق الناقصوهو كما نعلم غ( الكربون 
  . )باب الوفاة يف املرائب املقفلةوأهم أس

ي ، واجلهاز املناعية أعضائه كالقلب والغدة الدرقية، وتطوره وعى جاهز ؤثر على منوهوهذه النسبة ت
  .ممثًال بالفلوبولينات املناعية

دخان اليت يبعد سحب ال، وال أن يرفع بدء ملوحًا لإا تدخن الثنني، ثانيهما ال ميلك االعرتاض
  .تكاد ختنقه

جدًا ولكن خطورة ارتفاعها  وال زلنا نشعر أن نسبة التدخني بني النساء يف جمتمعاتنا ليست كثرية
، فيتم ليس مقبوًال عرفاً ) وليس دائماً غالبًا (تدخني املرأة الشرقية  –، ونسبتها احلقيقية غري معروفةقائمة

، وهم نظرًا للحقائق يبًا مدخناتالنساء الشابات تقر ، نصف ويف الدول األخرى –إخفاء هذا األمر
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، فإن نسبة تدخني من الواليات املتحدة مثالً اإلحصائية اليت بني أيديهم صاروا يعلمون أنه إذا اختفى ال
، وستنقص نسبة املواليد ناقصي وزن ستزول) القاتلة للجنني غالباً (من حاالت انفصال الشيمة % ١٩

األطفال املفاجئة يعد الوالدة  وكذلك ستنقص وفيات% ٢٢مبقدار ) كغ٢,٥أقل من (الوالدة 
وهي % ٤١ت بنسبة وعمومًا ستنقص وفيات مجيع األطفال بني شهر ومخس سنوا) وفيات املهد(

  . ملبذول يف عالج األمهات املدخنات، تستحق اجلهد انسبة كبرية حقاً 
 .نعم........؟ عالج

 ؟ ..وهل التدخني مرض 
أواخر السبعينات صنف التدخني على أنه مرض يسري عليه ما يسري على غريه من فمنذ . .أجل

وسنفصل هذا (، وأن الوقاية منه تكتسب أمهية خاصة وقد ثبت أنه مرض صعب العالج.. ضأمرا
 .)الحقاً 

، فهن يقلعن عن أن ألمهات احلوامل أسرع استجابة ،تبني يف عيادات معاجلة التدخني وقد  
ني مدفوعات بعاطفة األمومة خالل فرتة احلمل وقد متت االستفادة من سلوكهن هذا والعوامل التدخ

  .ت اليت تناولت عالج مرضى التدخنيالفيزيولوجية املرافقة له يف الدراسا
، وقد وجدت الدراسات املختلفة أن د نسبة نكس عالية جدًا لديهنوجو  عاجومما يثري االنز   

وهؤالء جيب أن !! ترك التدخني خالل احلمل فقطسبب هذا هو أن أبرمن عقدًا مع الطبيب على 
  .تصحح معلومان حول استمرار خطر التدخني على طفلهن بعد الوالدة

 :وتدخين الرضيع •
لتدخن، فهي قد حققت  سبق جيب التدخل مباشرة بعد الوالدة حىت لو عادت األم بناء على ما

كما   ، متاماً خني، مهارة الزالت غضة يف ذهنهايستهان ا إذ انقطعت تسعة أشهر عن التد مهارة ال
  ..رقيقاً  أن رضيعها الزال  غضاً 

للوفاة املفاجئة، ونوبات الصراخ والبكاء غري املعللة واإلنتانات التنفسية، وأمراض التحسس  ومعرضاً 
والدخول املتكرر ،)حيث ينقص التبغ إفراز احلليب(اإلرضاع الطبيعي املختلفة، واحلرمان من 

سن قانون مة الربيطانية على سبيل املثال لوغريه وغريه من األضرار اليت دعت احلكو  ....للمستشفى
عن  واليت ستدعو كل أم أن تراجع نفسها وتستمر باالمتناع ي مبنع املدخنني من تبين األطفال،يقض

... خوفًا على طفلهابل  طفلها، ليس خوفًا من قانون أقسى حيرمها من رعاية والدة،التدخني بعد ال
  ...فلذة كبدها
 :التدخين الفاعل عند األطفال •
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القانون الذي ذكرناه يف ؟ ك...هل سن القوانني يكفي حلماية األطفال من التدخني.. ولكن
سبانيا األخرى مثل فرنسا  والواليات املتحدة وإرت يف كل الدول وغريه من القوانني اليت انتشبريطانيا، 

  .ودول عربية من بينها بلدنا احلبيب سوريا
  )ضحايا أميركا من التدخين أكثر من ضحاياها من الحربين العالميتين وفيتنام (

ل وإليكم هذا املث ..يد حتماً ووازعه الداخلي أف، قناعة المجتمعولكن .. إن سن القوانني يفيد
  :ت املتحدة األمريكيةمن الواليا

وهذا  ..سنة من العمر يف بعض الواليات) ١٨(حيث مت إقرار قانون حيظر بيع التبغ لألفراد دون 
فلقد أرسل هؤالء الدارسون فتاة عمرها ، وآخرون )دي فرانزا(واألقل حسناً منه ما وجدته دراسة، حسن

فقط .. د جنحت يف مخس وسبعون منها وق... أحد عشر عاماً إىل مائة حمل حملاولة  شراء لفائف التبغ
  ...وبالرشوة غالباً 

  ...فلنبدأ باالعتماد على أنفسنا يف وقاية أطفالنا ضد التدخني.. ذنإ
  :لماذا هو أمر مهم -أوالً 

هل جربتم حتصني طفلكم بإعطائه جرعات التطعيم ضد ، أخي األب وأخيت األم، هل جربتم
أيامه األوىل إىل الطبيب ليطعمه ضد السل وشلل األطفال  لتدخني كما تفعلون إذ حتملونه منذا

  ....إخل وتكررون هذا مرات ومرات...والتهاب الكبد و
ولكنه أمر يستحق بذل  ، ةليس التحصني ضد التدخني سهًال كسهولة إعطاء احلقن، ومع األسف

  : كل جهد ألنه ثبت بالدراسات العلمية اإلحصائية ما يلي
 ).والبعض يعتربه وباء(قد تستشري عدواه وينتشر ، وكي واجتماعيأن التدخني مرض سل - ١
 .ته متزايدةوهو يؤدي إىل أمراض كثرية ووفيا 
 .لذا وجب االهتمام بالوقاية، فإن املعاجلة تصبح صعبة، صوأنه ما إن يشخ 

 .فقلة من الناس يبدؤون بالتدخني بعد هذا السن، ب اإلنسان بعد سن الرشدوأنه قلما يصي
ثبت أن التدخني يف املراهقة املبكرة هو مدخل للسلوك املنحرف يف ... ومع األسف.... وأخرياً 
فاألفراد الذين جربوا املخدرات ( ....اخلمر وممارسة اجلنس املبكر تأخرة مثل اإلدمان علىاملراهقة امل

 .)..سنة  ١٢كانوا غالباً قد خربوا تدخني التبغ بعمر ، سنة ١٨وا اخلمر بعمر نوأدم
  :جرعات التحصين ضد التدخين - ثانياً 

  :اجلرعة األوىل •
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.. ينمو يف بيت يعترب فيه التدخني سلوكًا عاديًا ميارسه األب أو األم أو الضيوفالذي إن الطفل 
بل ورمبا ... هذا الطفل سيتقبل التدخني بالقدوة واالقتباس على أنه أمر غري مستنكر، بعضهم أو كلهم

فسوف يسمح له ، وأنه ما إن يصبح قادرًا على القيام ذا العمل.... شربمستحب مثل األكل وال
... أو اللهو مع األب وتقليده، أو مساعدة األم يف ترتيب املنزل، مثل إلقاء الكرة حبذقبالقيام به 

فيضحك له ، وينتقل الطفل من املراقبة يف السنوات الثالث األوىل إىل التنفيذ يف الرابعة واخلامسة
  .قلد املدخننيضرب إن فعلها يف السادسة أو السابعة و ويُ ، ويعبس يف وجهه البعض اآلخر... عضالب

التدخني أن خط الدفاع األول املمثل باألهل  ويف كل األحوال ترى مؤسسات السرطان ومكافحة 
هم ولكن... يبدأ منذ حلظات الوعي األول للطفل يفدورهم احلقيق، فاشل متامًا إن كان األمر كذلك

، واملهم على الدة لطفوبطريقة خاطئة يكذا سلوكهم الذي كان القدو .. عادة يبدؤون متأخرين جداً 
فال تنسوا أيها األهل أنكم من سيزرع يف الطفل كره التدخني ما إن يصبح قادرًا على أن 

  ويكره ....حيب
  :اجلرعة الثانية •

يربز دور املعلمني واملعلمات وطبيب  )يف الصفوف التحضريية اوقبله(، يف مرحلة املدرسة االبتدائية
مع استمرار دور وهذا طبعًا .. عالم املوجهة للطفلوكذلك وسائل اإل.. األطفال األسرة وطبيب

  .ولكنها ليست أشد مفعوالً ، وهذه اجلرعة أقوى يف الظاهر من سابقتها..األهل
.. م الصورة القبيحة للمدخن وحالته الصحيةوجيب رس.. صري الطفل ببشاعة التدخنييتم تب -١ 

فلقد كشفت الدراسات أن معظم األطفال واملراهقني يبدؤون التدخني وهم ال يعرفون آثاره اخلبيثة مثل 
وانتفاخ الرئة وفشلها يف متابعة التنفس مما ، والتهاب القصبات املزمنة، وسرطان املثانة ،السرطان الرئة

  .فاةسيؤدي للقصور التنفسي والو 
لقد وجدت االستبيانات اإلحصائية أن .. ة التالية هي تبيان خطورة اإلدمانوتكون اخلطو  - ٢

  .. يعرفون أن هذه العادة سوف تصبح ممسكة خبناقهم  األطفال عندما جيربون التدخني ال
أن  ولقد ثبت علمياً .. والتدخل هنا ضروري لتأخري اخلربة األوىل بتجريب السيجارة أمال يف منعها

  .يرغبون يف أن يصبحوا مدخنني باستمرار مجيع من جربوا التدخني ال
وأمهية هذا اجلزء من اجلرعة الثانية للتحصني أن نفهم األطفال أن عدم البدء بالتدخني أساسا هو 

  .الطريقة الوحيدة لعدم الوقوع يف إسار اإلدمان
تعبأ  ريقة كيال تدمنه هي أن الطهذا هو التدخني، وهذه مضاره، وخري : بعد أن قلنا للطفل - ٣

  ..)أنك لن ترتك وشأنك أيها الطفل املسكني(ل للخطوة الثالثة واملهمة وهي به، ننتق
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وحسب درجة نضج الطفل ووعيه، نبدأ مبشاركته يف االطالع على وسائل اخلداع املختلفة للدعاية 
فقط حتذير قصري خبط صغري (التدخني للتدخني، وبيان كم هي ضيئلة املعلومات املكتوبة حول ضرر 

  ..مقابل اإلعالنات الضخة الداعية له) جدا
وكم هي كاذبة إعالنات املتعة به اليت تدعي أنه مفتاح احلرية واملدخل إىل الرجولة واالستقالل، 

  ..وما إىل ذلك.. والدليل على اجلاذبية
احلفاظ على توازن الطفل وثقته مبن جيب القيام ا مع  إذ.. ودقيقة وهذه اخلطوة حساسة جداً 

كلما عرضنا عليه حقائق أكثر عن شركات التدخني،   وأنضج إدراكاً  حوله، وكلما كان الطفل أكرب سناً 
  ..أعزاء بسبب التدخني وصراعاا يف احملاكم يف قضايا عائالت فقدت أشخاصاً 

عن طريق الدورات  ولنحدث األطفال عن األحابيل اليت نصبت هلم يف هذا العمر ومابعده
مثل سباق ونستون للسيارات، ومالبورو للتزجل، وتركز تلك (الرياضية اليت تقيمها تلك الشركات 

الشركات على جنوم الرياضة لتشوش ذهن الطفل واملراهق، فرتبط التدخني بالصحة والنجاح بدل 
  ).السرطان واملرض

بعرض  ؛وعملياً  اضة والتدخني علمياً وجيب أن نوضح للطفل املراهق التناقض الصارخ بني الري
مناذج واقعية وإحصائية حسب وعي الطفل، فالشركات اليت تدفع املبالغ الضخمة لتلك الدورات، 

، هي وتعرض إعالناا عن التدخني أمام صور الالعبني املفضلني من قبل املراهقني كنماذج بشرية رائعة
يف الواليات املتحدة األمريكية  ألف شخص يومياً  يقرب من نفسها الشركات اليت تقتل مبنتجاا ما

  .مثالً 
وحنن نقدم أشواط اجلرعة الثانية من التحصني ضد التدخني أن نبقى قدوة  ىننس ال.. وأخرياً  - ٤

 .للطفل ومثاال حيتذى
  )سن املراهقة: (اجلرعة الثالثة •

هو الوقت الذي تقفز فيه ) املتوسطة( لإلعداديةالحظ الدارسون أن االنتقال من املدرسة االبتدائية 
  ..نسب البدء بالتدخني

ولكن .. جداً  هنا يصبح الوقت متأخراً .. وهذا يعكس إمهال التحصني باجلرعة األوىل والثانية
  .منه ميئوسالوضع غري 

وخيضع املراهقون بسبب .. سنة مث تبدأ باهلبوط بعد ذلك ١٦ - ١٢وقد وجد أن الذروة تقع بني  
من القدوة الوالدية والبيئة املنزلية، ووسائل  كوينهم النفسي حبساسية أكرب ملا أشرنا له سابقاً طبيعة ت
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اإلعالم ويضاف لذلك ضغط األقران يف املدرسة والشارع، والعوامل الشخصية الفردية اليت ترتبط 
  .)سنوات الرتبية األوىل اليت ترسم شخصية املرء(بالعامل األول 

يع الوسائل اليت ذكرناها يف اجلرعة الثانية ولكن بقوة أكرب مع بعض مج إتباعهنا جيب   
فأنا  ،ققنة االجتماعية، ويربطها مع ما سباحل: اإلضافات املباشرة، وهذه اجلرعة يسميها الباحثون

أشبهها باحلقنة الداعمة أو املنشطة اليت تعزز اجلرعتني األوىل والثانية، وتساعد املراهق على إفراز 
والغرو أنه .. م الضدية اليت سيواجه ا العناصر السابقة، واهلدف هو منع البدء بالتدخنياألجسا

  .يصبح أصعب مساعدة املراهق على اإلقالع عن التدخني إذا كان قد بدأ فعالً 
والدور األكرب يف هذه اجلرعة يقع على عاتق الطبيب، جيب أن نوضح اآلثار املباشرة السيئة للتبغ 

والرائحة الكريهة،  ،يوية والنضوج اليت يدخن املراهق لتحقيقها، مثل التنفس السيءحلا صورةواليت تضاد 
  ..صابع واألسنان وهي صورة مقرفة ليس فيها أي حيوية أو جةوتصبغ األ

من جهة أخرى هناك أجهزة خاصة تبني أثر النيكوتني املسرع للنبض، والرافع للتوتر الشرياين 
ثار كلها ميكن جتليتها للمراهق وكيف أا تتضح بعد للجاهزية، هذه اآل ، واملنقص)الدمضغط (

  ..سيجارة واحدة
قلق حقيقي  وقد تبني أن املدخن اليافع الذي ملس هذا بنفسه وعرب األجهزة احلديث، يتولد عنده

  .بعد كل سيجارة يدخنها
قطاع عن التدخني، ولكن ليس اعة بضرر التدخني يرتافق بإقرار املراهق أنه يرغب باالنإن تولد القن

  ..اآلن
إليقاف وهنا جيب أال يصاب الطبيب باإلحباط، وينصح اخلرباء بإبرام عقد بني الطبيب واملراهق 

وحيدد موعد يسجل على ملف الفىت يتفقان عليه، ومن الضروري ) أو عدم التدخني أساساً (التدخني 
  .اتمع واألسرة طرح بدائل للتدخني يشارك يف تقدميها لليافعني جداً 

، مثل التأهل لعضوية مجاعة ما، أو إنقاص إذا كان الفىت يدخن ألسباب يراها جوهرية حقاً  فمثالً 
فهنا تكون البدائل تشجيع الرياضات اهلوائية، أو تنظيم الغذاء .. وزنه، أو الظهور بعمر أكرب من عمره

  ..وإنقاص الدسم والصيام، أو العمل التطوعي يف اتمع
لها أمور تقوم بنفس املطلوب، وهي غري متناسبة مع التدخني، كما أا ترفع من معنويات وك

" ال"املدخن ومن تقديره لذاته، األمر الذي يبعث فيه الثقة والشجاعة ألن يواجه أقرانه، ويقول جبرأة 
  ..وكذلك عندما تكرر احملاولة معه حىت عشرات املرات... عندما تقدم له السيجارة األوىل
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من التأكيد على أن توليد كره التدخني يف نفس الطفل املسلم ليس باألمر الصعب إذا  والبد أخرياً 
  .وذلك منذ أن نبدأ بتلقينه اآليات األوىل واملبادئ األوىل لإلسالم.. قرناه بطاعة اهللا وإرضائه

طأ مرتبط ، وقد تعلم أن اخلوهو يف سنته الرابعة.. يزال يتعثر مبخارج احلروف هناك طفل ال
  .."أن تضربين) أخته الكربى(الشيطان وسوس هلدى : " قول مثالبوسوسة الشيطان، فهو ي

ومرة قال يل فجأة، بعد أن كان .." مل أطعه ولكنين.. الشيطان وسوس يل أن ال أمسع كالم أمي"
يوسوس دائماً الشيطان .. أتعرفني : " التدخني، وكان أبوه غائباً ) مشكلة(حديث األسرة يدور حول 

  "مو صح؟.. صح .. أليب أن يدخن 
  .."بلى صح، وإن شاء اهللا سأبطل التدخني " :فقلت له
الدخنة متأل الدنيا وحىت .. كل يوم.. كثرياً .. فهو يدخن كثرياً .. هو ال يبطله.. ال: "قال يل

  "..و.. واحللق.. وتدخل العيون
حنن الكبار مقابل األضرار  تم به أبداً  يسببه التدخني والنالحظ أن الطفل عرب ببساطته أتفه أثر 

  ..بأولئك الرباعم الكبار فرفقاً .. احلقيقية الكبرية
وسوسة (أن يتفرقوا على .. وجلميع اآلباء واألمهات.. هي دعوة لوالد هذا الطفل.. وبعد
يف محلة التحصني ضد  وأن يسهموا ..أ سن القوانني اليت تفشل بالرشوةوأن يتفوقوا على مبد) الشيطان

  .وليس مع اإلميان واإلرادة مستحيل بإذن اهللا.. مرض التدخني
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