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فهم منتجات التبغ الُمسخَّن: 
المشكالت الحالية وأحدث النتائج

 )HTPs( تعتبر منتجات التبغ الُمسخَّن

إضافة جديدة نسبًيا إلى سوق منتجات 

التبغ والنيكوتين. هناك جدال علمي 

وسياسي مستمر بشأن دور منتجات 

التبغ الُمسخَّن في الحد من أضرار 

التبغ، مع مخاوف بشأن اآلثار الصحية 

والتسويق وانخراط صناعة التبغ.1، 2 

يهدف هذا الشرح إلى تسليط الضوء 

على المشكالت الحالية المتعلقة 

بمنتجات التبغ المسخن ونتائج 

األبحاث الحديثة التي تحقق في هذه 

.STOP المشكالت، بما في ذلك بحث

 
أساسيات حول منتجات التبغ الُمسّخن: ما هي منتجات التبغ الُمسّخن؟
تتكون معظم منتجات التبغ الُمسّخن من عنصرين: جهاز إلكتروني وأعواد تبغ، ويمكن 

شراؤهما بشكل منفصل. يسخن الجهاز أعواد التبغ إلنتاج هباء جوي يستنشقه 
المستخدمون. يحتوي هذا الهباء الجوي على النيكوتين ومواد كيميائية أخرى، بما في 

ذلك مواد سامة ومواد ذات ضرر محتمل.3

تستخدم معظم منتجات التبغ الُمسّخن عنصًرا إلكترونًيا لتسخين التبغ، لكن بعضها 
يستخدم طرًفا كربونًيا يجب إشعاله مثل السيجارة القابلة لالحتراق. مع منتجات التبغ 
الُمسّخن ذات الطرف الكربوني، ال يوجد عنصر إلكتروني، ويتم تسخين التبغ عن طريق 

انتقال الحرارة من الطرف الكربوني المشتعل.4 

كبر شركة تبغ عابرة  في حين أن شركة )Philip Morris International (PMI، وهي أ
للحدود في العالم، تمتلك الغالبية العظمى من حصة السوق العالمية لمنتجات التبغ 

 الُمسخَّن، فإن شركات التبغ الكبيرة األخرى تصنع وتبيع منتجات التبغ الُمسخَّن أيًضا5:

العالمة التجارية لمنتج شركة التبغ 
التبغ المسخن

الحصة التقديرية من السوق 
العالمية لمنتج التبغ الُمسخَّن6

Philip Morris International شركةIQOS%71.5

British American Tobacco شركةGlo%15.3

Japan Tobacco International شركةPloom%4.3

*Korean Tobacco & Ginseng شركةLil%2.9

غير ذلك:

Altria

Imperial Brands

 China National Tobacco

Corporation

IQOS الخاص بشركة 

PMI في الواليات المتحدة

Pulze

Mok

%6

حسب حجم سوق التجزئة لألعواد في عام 2021

*ُيباع Lil، وهو منتج لشركة )Korean Tobacco & Ginseng (KT&G، بموجب ترخيص 
من شركة )Philip Morris International (PMI خارج كوريا الجنوبية7 
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7 من بين كل 10 مدخنين يستخدمون التبغ المسخن يتوقفون عن 
استخدام السجائر تماًما*

السجائر تحترق. لكن التبغ المسخن ال يفعل ذلك. وبالتالي بدون احتراق، ال يوجد دخان.

بدالً من ذلك، تعمل أجهزة التبغ المسخن عن طريق تسخين التبغ الذي يطلق بعد ذلك 
بخاًرا. وعلى غرار معظم السجائر اإللكترونية، هذا البخار يحتوي على النيكوتين مع كميات 

من المواد الكيميائية الضارة أقل بكثير من تلك الموجودة في دخان السجائر.

الفرق الرئيسي بين التبغ المسخن والسجائر اإللكترونية هو أن أجهزة التبغ المسخن تسخن 
التبغ بينما تقوم السجائر اإللكترونية بتسخين سائل. أصبح التبغ المسخن ناجًحا جًدا في 

دول مثل اليابان ولكنه بديل جديد نسبًيا للمدخنين هنا في المملكة المتحدة.

منتجات التبغ الُمسّخن ليست خالية من المخاطر. فهي تنتج النيكوتين وتسبب اإلدمان. 
وهي مخصصة فقط للبالغين الذين يدخنون - وليس للمدخنين السابقين أو لألشخاص 

الذين لم يدخنوا مطلًقا.
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دمج منتجات التبغ الُمسّخن مع أنظمة توصيل 
النيكوتين اإللكترونية

قد تبدو العديد من منتجات التبغ والنيكوتين اإللكترونية الحديثة 
متشابهة، وبالتالي يمكن الخلط بينها بسهولة. تحتوي منتجات التبغ 

الُمسّخن على التبغ وبالتالي فهي مختلفة عن السجائر اإللكترونية. 
وفي حين أن السجائر اإللكترونية قد تسبب اإلدمان، إال أنها ال تحتوي 

على التبغ. يمكن تصنيف السجائر اإللكترونية على أنها من أنظمة 
توصيل النيكوتين اإللكترونية )ENDS( أو أنظمة توصيل إلكترونية 

خالية من النيكوتين )ENNDS(،8 اعتماًدا على ما إذا كان المنتج 
يحتوي على النيكوتين أم ال. تحتوي أنظمة ENDS وENNDS على 

"سوائل إلكترونية" يحولها الجهاز إلى بخار يستنشقه المستخدم. 
 Japan Tobacco( من Ploom تحتوي بعض األجهزة الهجينة، مثل
International (JTI وLil Hybrid من KT&G، على كل من التبغ و 

"السوائل اإللكترونية". وألنها تحتوي على التبغ، فهي تصنف كمنتجات 
تبغ مسخن.

يبدو أن صناعة التبغ مسؤولة عن الترويج لبعض هذا االلتباس. أظهر 
تحليل حديث لدعاية شركة PMI عبر اإلنترنت لعالمتها التجارية لمنتج 

التبغ المسخن IQOS في نيوزيلندا أن الشركة ربطت منتج التبغ 
المسخن الخاص بها )IQOS 3 وIQOS Multi( بمنتج أنظمة توصيل 

النيكوتين اإللكترونية الخاص بها )IQOS VEEV(.9 باإلضافة إلى الخلط 

الناجم عن استخدام "IQOS" في كال اسمي المنتجين، قام إعالن دعائي 
من شركة PMI عبر اإلنترنت بالترويج لهما كـ"حزمة"، واقترح استخدام 
منتج أنظمة توصيل النيكوتين اإللكترونية "أثناء التنقل" ومنتج التبغ 
المسخن "عندما تحظى بلحظة لالسترخاء." إن هذا يجعل األمر يبدو 

كما لو أن شركة PMI تربط بين المنتجين عن قصد، مما يؤدي إلى 
الَلبس، وتشجع على االستخدام المزدوج لمنتجي التبغ المسخن 

وأنظمة توصيل النيكوتين اإللكترونية. 

يمكن أن تشكل شركة Philip Morris Limited، وهي الشركة 
البريطانية التابعة لشركة PMI، أيًضا تصورات مربكة حول منتجات 

التبغ المسخن وأنظمة توصيل النيكوتين اإللكترونية على موقعها 
اإللكتروني "Hold My Light". يعد الموقع اإللكتروني جزًءا من مبادرتها 

"مستقبل بال دخان"، والتي تّدعي أن "هدف الشركة هو استبدال 
السجائر بمنتجات خالية من الدخان والتي تعد خياًرا أفضل من 

االستمرار في التدخين."10 على الرغم من أن الموقع يذكر أن منتجات 
التبغ المسخن تسخن التبغ، إال أنه يدعي أن منتجات التبغ المسخن 

تشبه السجائر اإللكترونية من حيث أنها تنتج "بخاًرا يحتوي على 
النيكوتين." )انظر الصورة أدناه.(11 في الواقع، ال تحتوي االنبعاثات 

الناتجة عن تسخين التبغ على النيكوتين فحسب، بل تحتوي على 
مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، بما في ذلك العديد من المواد 

المعروف عنها أنها ذات ضرر محتمل، بما في ذلك مواد مسرطنة.12 

لقطة شاشة لموقع "Hold My Light" في مايو 2022
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الجدل بشأن االدعاء "خالية من الدخان"
يدور الجدل الرئيسي حول منتجات التبغ الُمسخَّن بشأن ما إذا 
 British American كانت "خالية من الدخان حًقا." ُتدرج شركة

Tobacco منتج التبغ المسخن الخاص بها، glo، ضمن مجموعة 
منتجاتها "غير القابلة لالحتراق".13 وتروج شركة JTI لـ"المذاق 

اللطيف بدون دخان" لمنتج التبغ المسخن الخاص بها، 
Ploom.14 قدمت شركة PMI ادعاءات شهيرة ومستمرة بأن 

منتجها "خاٍل من الدخان."15 وقد تم االعتراض على استخدام 
هذه المصطلحات.16، 17، 18

يشكك بحث جديد أجراه علماء مستقلون في ادعاءات شركة 
PMI بشأن أن IQOS "خاٍل من الدخان". تطرح الورقة البحثية 

تساؤالت حول األساس الذي تم اعتماده لمقارنة انبعاثات 
منتجات التبغ المسخن بانبعاثات السجائر. ذكر المؤلفون أن 

جميع المقارنات حتى اآلن قامت بقياس المكونات الضارة 
والمحتملة الضرر التي تنتجها أعواد التبغ في IQOS، والتي 

تحتوي على حوالي 203-177 مجم من التبغ، نسبًة إلى 
سيجارة مرجعية تحتوي على حوالي 645 مجم من التبغ.19 يركز 
المؤلفون على أن هذه ليست مقارنة "المثل بالمثل"، وأن هناك 

حاجة إلى المقارنة على أساس "وجود التبغ من عدمه". تدعو 
الورقة البحثية أيًضا إلى مزيد من التحليل لالستخدام المتكرر 
  .IQOS كثر موثوقية للمواد السامة التي يطلقها لتقييمات أ

باإلضافة إلى المزايا الواضحة من ناحية التسويق والسمعة 
والمتمثلة في تقديم منتج "خاٍل من الدخان"، تشير وثائق 

 IQOS المسربة إلى أن السبب الرئيسي لتسويق PMI شركة
على أنه "خاٍل من الدخان" هو الحصول على وضع ضريبي 

أفضل.20 عندما يكون معدل الضريبة على هذه المنتجات أقل، 
فإن شركات التبغ لديها فرصة لزيادة أرباحها. هناك أدلة على 

تدخل صناعة التبغ في هذه المسألة. يفصل تقرير صدر عام 
 Philip Morris Italy 2020 مثااًل في إيطاليا، حيث أرسلت شركة

رسائل تسعى إلى تمييز IQOS عن السجائر إلى المسؤولين 
الحكوميين.21 أشار مؤشر تدخل صناعة التبغ العالمي لعام 
2021 إلى أنه اعتباًرا من عام 2021، واجهت منتجات التبغ 

الُمسخَّن في إيطاليا حوالي ربع الضرائب المفروضة على 
السجائر،22 وهو رقم يؤدي إلى خسائر سنوية في اإليرادات 

الحكومية تقدر بنحو 400 مليون يورو.23 

تعرف على المزيد حول السياسات واللوائح الضريبية الحالية 
المتعلقة بمنتجات التبغ المسخن في جميع أنحاء العالم 
بواسطة الموارد التالية: "الالئحة العالمية لمنتجات التبغ 

المسخن” )حملة حماية األطفال من التبغ(، "صحيفة معلومات 
منتجات التبغ المسخن" )منظمة الصحة العالمية( و"الدول 

التي تنظم استخدام منتجات التبغ المسخن" )مؤسسة 
المكافحة العالمية للتبغ(. 

الغموض حول المخاطر
لقد ثبت بشكل ال يحتمل الشك من خالل وثائق صناعة 

التبغ والدعاوى القضائية واسعة النطاق أن تاريخ صناعة 
التبغ الطويل والمروع من سوء السلوك العلمي والمعلومات 
المضللة حول أضرار التبغ أدى إلى تأخيرات هائلة في التنظيم 

الفعال الستخدام السجائر.24 

من أجل فهم المخاطر الصحية المرتبطة بمنتجات التبغ 
المسخن بدقة، يلزم إجراء بحث غير متحيز بشكل مستقل 

عن صناعة التبغ. ومع ذلك، فقد وجدت المراجعات المنهجية 
للدراسات التي تقيم مخاطر منتجات التبغ المسخن أن غالبية 

أبحاث منتجات التبغ المسخن يتم تمويلها من قبل صناعة 
التبغ.25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 عالوة على ذلك، فإن معظم الدراسات 

اإلكلينيكية حول المخاطر الصحية لمنتجات التبغ المسخن لديها 
على األقل بعض مخاطر التحيز.32، 33، 34 

باإلضافة إلى أوجه عدم اليقين في البحث، ينشأ الغموض حول 
المخاطر الصحية لمنتجات التبغ المسخن من خالل رسائل 
الشركات. هناك أدلة على أن بعض االدعاءات التي قدمتها 

شركة PMI قد تضلل المستهلكين بشأن مخاطر منتج التبغ 
المسخن الخاص بها.35، 36، 37، 38 في دراسة جديدة، قام الباحثون 

بالتحقيق في رسائل شركة PMI مع المستهلكين عبر خدمة 
الدردشة المباشرة عبر الويب على موقع IQOS اإللكتروني. 

فقد قاموا بتحليل 54 دردشة عبر الويب في 22 دولة ووجدوا 
مجموعة متنوعة من االدعاءات المتعلقة بالمخاطر الصحية 

لمنتجات التبغ المسخن تقدم للمستهلكين المحتملين، بعضها 
كان غير متسق، أو حتى متناقض، داخل الدول وعبرها.39 
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هل تساعد منتجات التبغ المسخن المدخنين 
على اإلقالع؟

خلصت مراجعة مؤسسة Cochrane لعام 2022 إلى أن 
استخدام منتجات التبغ المسخن لمساعدة األشخاص على 

اإلقالع عن التدخين ال يزال غير واضح، حيث لم تحدد أي 
دراسات منشورة تقيس هذا. حققت نفس المراجعة أيًضا في 

تأثير منتجات التبغ المسخن على معدالت التدخين. خلص 
المؤلفون إلى أن "البيانات المستقاة من دراستين متسلسلتين 

زمنًيا أظهرت أن معدل االنخفاض في مبيعات السجائر قد 
تسارع بعد إدخال التبغ المسخن إلى السوق في اليابان." 

مالحظات المؤلفين: "كان هذا الدليل ذا موثوقية منخفضة 
للغاية، حيث كان هناك خطر التحيز، بما في ذلك التباس 

محتمل، ومبيعات السجائر هي مقياس غير مباشر النتشار 
التدخين."40 من المهم مالحظة أن السجائر اإللكترونية محظورة 
في اليابان، وبالتالي ال تواجه منتجات التبغ المسخن منافسة من 

المنتجات اإللكترونية األحدث األخرى.

هناك أيًضا أدلة متزايدة تظهر، من الصناعة والمصادر المستقلة، 
والتي ُتظهر أن نسبة عالية من مستخدمي منتجات التبغ 

المسخن ال يقومون بالتبديل الكامل بل يستمرون في الواقع في 
تدخين السجائر.41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48

هناك أدلة تشير إلى أن شركة PMI تحاول تصوير IQOS على 
أنه منتج لإلقالع عن التدخين، على الرغم من عدم وجود دليل 

علمي على أن IQOS يساعد المستخدمين على اإلقالع عن 
التدخين.49 وضعت الشركة أيًضا تعريفاتها الخاصة لمستخدمي 

IQOS، بدًءا من "المستخدمين الظرفيين" إلى "المستخدمين 
 PMI السائدين" إلى "المستخدمين المتحولين."50 تعريف شركة

"للمستخدم المتحول" هو شخص يستخدم IQOS ألكثر من 
95% من استهالكه للتبغ، وخالل تقييم مدته سبعة أيام فقط. 

كثر من 12  بحلول نهاية عام 2020، أبلغت شركة PMI أن أ
مليون مستخدم لـIQOS قد "تحولوا" إلى IQOS، ولكن هذا أيًضا 

قام بقياس االستخدام خالل فترة سبعة أيام فقط.51 باإلضافة 
 PMI إلى ذلك، ما يزال من غير الواضح كيف تحسب شركة

تقديرات مستخدميها. 

الخالصة
لم يتم بعد إثبات فوائد منتجات التبغ المسخن للصحة العامة. 
وهذا يثير التساؤل عن استخدامها للحد من أضرار التبغ مقارنة 

ببدائل الحد من الضرر المثبتة األخرى. ومع ذلك، فإن فائدة 
منتجات التبغ المسخن لصناعة التبغ واضحة: إنها توفر وسيلة 

أخرى للربح ويمكن أن تساهم في رواية "التحول" المستمر 
لشركات التبغ، بينما تستمر في تصنيع وبيع تريليونات السجائر 

كل عام.
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