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صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء،
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
اسمحوا لي بترديد ما جاء من شكر وامتنان على لسان األستاذ الدكتور دول الذي عملذم معذ
ألكثر مذن الثالذين عامذا ي فذي دراسذة أخطذار التذدخين .لقذد وصذر ريترذارد دول كيذر ابذل النذا
بفتور  -فذي الممسذينيام مذن القذرن الما ذي  -مذا كرذر عنذ مذن ممذاتر التذدخين ريذه أهميتذ
الكبيرة كأحد أسباب الوفيام المبكرة في المملكة المتحدة والواليام المتحدة األمريكية ،وكيذر أن
ذلك الفتور له يتغيّر كثيرا ي لمدة عررين سنة أخرى.
فذذي السذذبعينيام مذذن القذذرن الما ذذي  -عنذذدما بذذدأنا نعمذذل سذذويا ي فذذي اوكسذذفورد  -كانذذم نسذذبة
الوفيام الناتجذة عذن التذدخين فذي بريطانيذا األعلذى واألسذوأ فذي العذاله .فقذد تسذبّب التبذي فذي ذلذك
الو م في نصر الوفيام بالسرتان بين اليكور و في نسذبة متزايذدة مذن الوفيذام بالسذرتان بذين
النساء .ولكن بعد ذلك تو ّر الكثيرون في بريطانيـا عن التدخين وتمنى آخرون لو أنهه له يذدمنوا
التدخين أصثي وعبّروا عن ريبتهه في اإل ثع عن  .ونتيجة ليلك حققم بريطانيا أكبر نسبة إ ثع
عن التدخين في العذاله .مذن الطبيعذي أنذك إذا بذدأم بأسذوأ نسذبة وفيذام بسذبب التذدخين فذي العذاله
فسوف يبدو تحقيق أكبر درجة انمفذا فذي تلذك الوفيذام أمذرا ي سذهثي ،ولكذن تحقيذق ذلذك الهذدف
استغرق في الوا ع جهذدا ي كبيذرا ي وعمذثي متصذثي مذن لبذل البذاحثين عبذر العقذود الما ذية لذيس مذن
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خثل تو يحهه لمدى خطورة التدخين فحسذب ،ولكذن – وربمذا هذو األهذه – مذن خذثل ذمامة
المبكرة .إن حوالي نصر المدخنين بانتظام
تلك المماتر بالمقارنة مع ييرها من أسباب الوفيام
ّ
يموتون في نهاية المطاف بسبب التبي ،وإن اإل ثع عن التذدخين – وإن تذه فذي منتصذر العمذر -
مفيد حقا ي في تجنُّب أسباب تلك الوفيام.
ومن األمور الغريبة حقا ي أن معظه المدخنين في السبعينيام من القرن الما ذي كذانوا يعرفذون
ولو بركل مبهه وعام أن التدخين ّار ،ولكنهه له يدركوا مدى خطورت وبالتالي لذه يكترالذوا لهذا
كثـيراي .و د اهتمم معظه بحوث السرتان  -مني ذلك الو ذم  -بعذث السذرتان بذدالي مذن الو ايذة
من  .بل إن معظه المهتمين بالو اية من السرتان ظنّوا أن السبيل للتملص من يكمن فذي اكترذاف
المواد الكيميائية التي تسبب السرتان في حيوانام التجارب ،ومن اله التوصذية بمنذـع اسذـتمدامها
سذببام السذرتان ،التذي يمكذن
درسذوا فذي السذبعينيام م ّ
في الصناعة .حتى علماء الوبائيام اليين ّ
تفاديها ،وجهوا أنظارهه نحو المماتر المهنية وبعض الملوالام البيئية األ ل خطرا ي مذن التذدخين.
وبالتالي فقذد كذان الو ذم مناسذبا ي للتغييذر ،و ذد كذان مذن حسذن حظنذا أننذا تمكناذا مذن المرذاركة فذي
إحداث ذلك التغيير.
وخذثل العقذود القليلذة الما ذية سذاهمم بحوالنذا المتعلقذة بوبائيذام التذدخين وخطذر ومقارنتذ
باألخطار الناجمة عن مسببام السرتان األخرى التي يمكن تجنبها في إيجاد مفهوم وا عي لحجذه
المطر الناتج عن التدخين في الدول الغربية وازداد الفهه تدريجيا ي في بقية دول العذاله .وأخيذرا ي تذه
في هي السنة التو يع على اإلتار العام لميثذاق هيئذة الصذحة العالميذة للسذيطرة علذى التبذي ،الذي
يركل أساسا ي لقانون دولي للحد من أخطار التبي .لقد توفي فذي القذرن الما ذي حذوالي مئذة مليذون
نسمة بسبب التدخين ومن الممكن أن يموم بليون نسذمة آخذرين بنهايذة القذرن الحذالي ،خصوصذا ي
في الدول النامية .وهي األر ام د يقذة ويمكذن االعتمذاد عليهذا علذى مسذتوى العذاله .ولكذن مازالذم
هناك حاجة إلجراء دراسام فذي العديذد مذن الذدول لمعرفذة معذدالم األمذرا والوفيذام الناتجذة
عن التدخين و ما إذا كانم آخية في االنحسار أو متجهة نحو الزيادة ،كما هو الحال فذي كثيذر مذن
المجتمعام .وفي نياتي أن أخصص نصيبي من القيمة المادية للجذائزة فذي تمويذل دراسذام تويلذة
األمذذد باالشذذتراك مذذع علمذذاء الوبائيذذام العذذرب ،لمعرفذذة ممذذاتر السلذذمنة وارتفذذاع ذذغ الذذدم
والتدخين في البثد العربية .وإنني أشكركه على منحي هي الفرصة لتحقيق ذلك.
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Your Royal Highness, Prince Sultan Ibn Abd Al Aziz
Your Royal Highnesses
Your Excellencies
Distinguished Guests
I echo the thanks of Professor Doll, with whom I have now worked for
more than 30 years on the hazards of tobacco. Richard Doll has described
to you how surprisingly weak the initial public reaction was in the 1950s
to the discovery that cigarette smoking was a major cause of premature
death in countries such as the UK or US, and it was still surprisingly
weak 20 years later.
Back in the 1970s, when we were first working together in Oxford,
Britain had the worst death rates in the world from smoking: half of all
male cancer deaths in Britain, and an increasing proportion of the female
cancer deaths, were caused by tobacco. Since then, however, in Britain
most of those who were smoking have stopped, most of those who still
smoke say they wish they had never started and want to stop, and Britain
now has the best decrease in tobacco deaths in the world. Of course, if
you start with the worst tobacco death rates in the world then it may seem
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easy to have the best decrease in tobacco deaths in the world, but in fact
it took a lot of work by medical research workers in previous decades not
only to show that smoking was dangerous, but, even more importantly, to
show how big those dangers were, and how greatly they exceeded any
other causes of premature death in Britain. The fact is that about half of
all persistent cigarette smokers eventually get killed by tobacco, and that
stopping smoking really works — even in middle age, those who stop
avoid most of this risk. Of course, everybody is going to die eventually,
but on average smokers die 10 years earlier than non-smokers do.
Strangely, however, back in the 1970s, although most smokers did
know in a vague, general sort of way that smoking wasn't very good for
them, they didn't realise how bad it was, and so they seemed oddly
unconcerned about the real dangers they faced. What's really strange,
however, is that back in the 1970s most cancer researchers also seemed
oddly unconcerned about smoking. Most cancer research, then as now,
was concerned with treatment rather than prevention, and most
laboratory scientists who were concerned in the 1970s with cancer
prevention seemed to think they could get rid of the disease just by
discovering which chemicals can cause cancer when fed to laboratory
animals and then banning the industrial use of those chemicals. Finally,
even among the epidemiologists who were studying the avoidable causes
of human cancer in the 1970s, most were chiefly interested in
occupational hazards or environmental pollutants that, even in aggregate,
cause far fewer deaths than tobacco. The situation was ripe for change,
and we were fortunate to be able to help it change. Over the past few
decades our studies of the effects of smoking and our quantitative
comparisons between these and the other avoidable causes of human
cancer have encouraged a more realistic perspective, first in Western
countries and now, increasingly, throughout the world. Twenty years ago,
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those concerned with global health had little real interest in tobacco; this
year, in contrast, ratification of the World Health Organisation's
Framework Convention on Tobacco Control at last provides a basis in
international law for worldwide efforts to limit the damage that continues
to be done. In the 20th century about 100 million people were killed by
tobacco, mostly in developed countries, but if current smoking patterns
persist, then in the present century about 1000 million people will be
killed by tobacco, mostly in developing countries. These numbers are
quite reliably known, taking the world as a whole.
There is still, however, a need for studies in many particular countries
of the extent to which tobacco is causing death and disease, and whether
those hazards are being reduced or, as may well be the case in many
populations, still growing larger, and I plan to devote my part of this
prize to long-term collaborative studies with Arab epidemiologists of the
hazards of obesity, of hypertension and of tobacco in Arab populations.
Thank you for giving me the opportunity to do this.
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