
  أجسامنا مرآة لطعامنا
  نحو إنتاج غذائي طبيعي وعضوي

  جورج كرزم:  إعداد

  
تدل كل المؤشرات في الضفة الغربية وقطاع غزة خاصة وفلسطين عامة، على ارتفاع نسبة اإلصابات بـاألمراض الخطيـرة                   

ويعزو العديد من   .  ألوفة في بالدنا  والمستعصية التي، قبل عشرات قليلة من السنين، حينما كان طعامنا بلديا وطبيعيا، لم تكن م              

إلى العادات الغذائية المـستجدة، كاسـتهالك       ) التي قد تنتهي أحيانا كثيرة بالوفاة     (األطباء وخبراء التغذية ظهور هذه األمراض       

سب نوعهـا،   مواد غذائية ضارة بالصحة، نتيجة احتوائها على متبقيات الكيماويات الزراعية والمواد الكيماوية المضافة التي، ح              

  .قد تتسبب بأمراض سرطانية واضطرابات عصبية وجنينية وتلف في الكبد والقلب والجلد وغير ذلك من األمراض

  

، مبيـدات فوسـفورية     1967وفي المجال الزراعي تحديدا، يستخدم العديد من المزارعين في األراضي الفلسطينية المحتلة عام              

) برودكس، كوتنيون، سوبراسيد، ديفيبان، درسبان، ديزكتول، روجر وغيرها       /نمثل ديمكرون، ميتاسيستوكس، تمارو   (عضوية  

الـذين يتنـاولون الخـضار      ) في السوق الفلسطيني  (التي يتضرر منها ليس فقط المزارعون وعائالتهم، بل أيضا المستهلكون           

لمركزي لدى اإلنسان، األمر الـذي قـد   والفاكهة الملوثة بهذه المبيدات التي تتسبب في إتالف النشاط الطبيعي للجهاز العصبي ا  

يؤدي إلى تشنجات في األطراف السفلى قد تتطور إلى فقدان التنسيق العصبي والعضلي والشلل الذي قد يـؤثر أيـضا علـى                      

ويعتبر هذا النوع من المبيدات مسرطنا وقد يتسبب في تعطيل جهاز المناعة وتشوهات وراثية وفي اإلخـالل                 .  األطراف العليا 

  .نشاط الهورموني، عالوة على العقم وتسمم الجنين والتشوهات الخلقية وإتالف السائل المنوي وتشوهات تناسلية أخرىفي ال

) الـزراعيين باسـتعمالها   " المرشـدين "تجار ووكالء هذه السموم وبعض      " أقنعهم"الذين  (كما يستخدم عدد كبير من المزارعين       

التي، كما المبيدات الفوسفورية العضوية، تعمل أيضا على إتـالف          )  إندار وغيرها  مثل تيمك، النيت، ميتاك،   (مبيدات الكربمات   

الجهاز العصبي المركزي لدى اإلنسان، فضال عن أعراض سرطانية، فقدان الذاكرة، تشوهات سلوكية، تشوهات خلقية، تلـف                 

صـابة الفيروسـية وغيـر ذلـك مـن      الكبد، تلف الخصيتين والمبيض والسائل المنوي وبالتالي انخفاض الخصوبة، تسريع اإل  

  .  األمراض الخطيرة

مثـل  (وباإلضافة، يرش بعض المزارعين مزروعاتهم بمبيدات مسرطنة تنتمي إلى مجموعة المركبات الكلوريـة العـضوية                

ـ               ) ثيونكس، لندين وأكرين   از التي تعمل على تعطيل اإلفرازات الهورمونية الطبيعية في الجسم، فضال عن إحداث خلل في الجه

  .العصبي المركزي والجهاز التناسلي، وتشوهات وراثية وخلقية، تلف الخصيتين وغير ذلك من األعراض المرضية الخطيرة

عالوة عن ذلك، يستعمل بعض المزارعين مبيدات مسرطنة تنتمي إلـى مجمـوعتي المركبـات المعـروفتين بالبيرثرينـات                   

على تعطيل عملية انتقال الموجـات العـصبية،        ) دات كراتيه وسيمبوش  مثل مبي (وديثيوكربمات، حيث تعمل المجموعة األولى      

أما المجموعة الثانيـة    .  فضال عن أعراض اإلصابة طويلة المدى والمتمثلة بالتشوهات الوراثية والخلقية، وتلف جهاز  المناعة             

دة سامة لألعصاب ويتـسبب فـي تلـف    فينتج لدى تحللها ثاني كبريتيد الكربون الذي يعتبر ما ) مثل منسيدان، ماينبغان وبنلت   (

  .النسيج العصبي

  

النمو الكيماوية، بهدف التحكم بعملية النضوج وبالتـالي        ) أو معيقات (وترش الثمار، أحيانا كثيرة، بالمبيدات الفطرية وكابحات        

  .إطالة فترات التخزين

  



.   الصحة العامة والبيئة، المبيدات الكيماويـة  وخالفا العتقاد البعض، تضاهي األسمدة والمخصبات الكيماوية في خطورتها على       

من أهم األسمدة، إال أنها تؤدي إلى تلوث الخـضار          ) مركبات النترات والنيتريت  (إذ، وبالرغم من اعتبار األسمدة النيتروجينية       

النيتـرات مـع    والمياه الجوفية والسطحية بالنيترات، كما تؤدي إلى إصابة األطفال بمرض زرقة العيون، ناهيك عن تفاعـل                 

هيموجلوبين الدم مكونة مركبا معقدا يسبب لإلنسان ضعفا شديدا في نقل األكسجين للـدم، باإلضـافة إلـى تكـون مركبـات                      

التي تسبب سرطانات   ) لدى تحول النترات إلى أيونات النيتريت التي تتحد مع بعض األحماض األمينية في الجسم             (النيتروزأمين  

  .والكبد والرئتينالمريء والمعدة والبنكرياس 

  

  )GMO(المحاصيل والكائنات الحية المعدلة وراثيا  

المستوردة من السوق الصهيوني واألجنبي، والتي نتناولها، معدلة        " العصرية"تعتبر بعض أصناف المنتجات الغذائية والزراعية       

اع والكائنات المختلفة، فبإمكاننا، مثال، تهجـين       بين وعبر األنو  ) الجينات(إذ تمكن العلماء من نقل الُمَورِّثات       ).  مهجنة(وراثيا  

بعمليـات  ) األميركية مثال " مونسانتو("ويكمن الدافع األساسي لقيام شركات الكيماويات الزراعية الضخمة         .  البندورة مع السمك  

وية، األمر الذي دفـع هـذه       التعديل الوراثي، في الزيادة المطردة للمناعة التي تولدها آفات المحاصيل باستمرار للمكافحة الكيما            

الشركات إلى تطوير اتجاهات جديدة، ليس فقط لضمان الحفاظ على حصتها السوقية العالمية في تجارة الكيماويات الزراعيـة،                  

لمكافحة اآلفات واألمراض الزراعية، علما أن العالجات الكيماوية أصبحت         " فعالة"بل أيضا لمواصلة ادعاءاتها في تقديم وسائل        

  .    عالة وغير مستدامةغير ف

وقد ثبت أن الهندسة الوراثية في اإلنتاج الغذائي والزراعي تتسبب في آثار بيئية وصحية سلبية غير قابلة لإلصـالح، وتطلـق                     

وتعتبر، .  كائنات حية قد ال يمكن التحكم بها، ناهيك عن حرمانها المزارعين والمستهلكين على حد سواء من حقهم في االختيار                  

وتؤكد .  لي، المحاصيل المعدلة وراثيا، انتهاكا لحقوق المزارعين األساسية في الملكية وضربا خطيرا الستقاللهم االقتصادي           بالتا

المعطيات العلمية الموثقة، أن المواد الوراثية الغريبة قد تدخل جسم اإلنسان، من خالل القنوات المعويـة ومـن ثـم اختـراق                      

. بين النباتـات والبكتيريـا    ) الجينات(حدوث عواقب بيئية كارثية، بسبب قدرة انتقال الُمَورِّثات         كما أن هناك احتمال     .  المشْيمة

وإجماال، يوجد نقص خطير في المعلومات المتعلقة بآثار التعديالت الوراثية على التركيب الكيميائي للطعـام، وبالتـالي مـدى                   

  .السالمة الصحية لهذا الطعام

  

  ية الكيماوية خطيرة؟لماذا تعتبر مضافات األغذ

التي نتناولها قـد تـشكل      ) الكيماوية(تعتبر الحالة الصحية ألجسامنا انعكاس لما نأكله من مواد غذائية، علما أن بعض األطعمة               

كما قد تحتوي بعض األطعمـة      .  خطرا على صحتنا، إال أننا، أحيانا، ال نعرف اآلثار الصحية السلبية الكامنة في هذه األطعمة              

وفي الواقع، ال يمكننا التحكم بمحتويات غذائنا، إال في حالة معرفتنا           .  كبات كيماوية اصطناعية خطيرة، بدون معرفتنا     على مر 

تعمل علـى زيـادة الـوزن       (ومن المعروف أن معظم األطعمة المصنعة تحتوي على دهون مشبعة           .  الكاملة لتلك المحتويات  

يزيد وزن الجسم ومن ثم ضغط الدم والكولسترول وبالتالي         (، سكر   )ي الشرايين ومستويات الكولسترول التي تؤدي إلى انسداد ف      

:  والسؤال المطروح هـو   .  ، نشويات معدلة وعدد كبير من مضافات األغذية الكيماوية        )زيادة احتمال اإلصابة بمرض السكري    

ألرباح هي الدافع الرئيسي لدى المنتجـين       لماذا تتم أصال إضافة مضافات كيماوية لألطعمة المصنعة؟  تعتبر الرغبة في زيادة ا             

أمـا اآلثـار الـصحية      ).  مواد حافظة، مواد ملونة، مواد منكهة، محليات صناعية       (في إضافة المضافات الكيماوية لمنتجاتهم      

 إلدخـال   واإلنسانية لهذه المضافات على المستهلكين فتأتي في المقام األخير، بمعنى أن الربحية تعتبر السبب األساسي والوحيد               

) التي ليس لها قيمة غذائيـة     (وتتمثل الفلسفة األساسية الكامنة وراء إضافة المضافات الكيماوية         .  المركبات الكيماوية إلى غذائنا   

إلى األطعمة المصنعة، في تحويل المنتجات المتدنية والرخيصة، كالدهون المشبعة، الـسكريات، النـشويات المعدلـة، الميـاه                  

وبالتالي، تضاف المـواد الكيماويـة المكـسبة    .  دو ظاهريا بأنها منتجات طازجة وأغلى ثمنا وأفضل نوعية        وغيرها، إلى ما يب   



ولمنـع تلـف    .  للطعم والرائحة إلى المنتجات الغذائية المصنعة، إلخفاء النكهة والرائحة األصلية لهذه المنتجات المتدنية أصال             

تم إضافة مضادات األكسدة ومواد حافظة ودهون مشبعة، لإليحاء بأننـا نتنـاول             المنتج الغذائي وبالتالي تمديد فترة صالحيته، ت      

أما المواد الملونة واألصباغ الكيماوية فتضاف لتحسين المظهر الخارجي للمنتجات، فضال عن إضافة المـواد               .  طعاما طازجا 

وبشكل عـام، تعتبـر     .  منتج عبر الماكنات  الكيماوية المتنوعة بهدف زيادة سرعة وفعالية عملية التصنيع، أو لتسهيل حركة ال           

األطعمة المصنعة فقيرة بمحتواها الغذائي، حيث أن المنتجات التي نشتريها، ال تعدو كونها، غالبـا، سـوى منتجـات مـشهية                  

فشراب .  قيقياطعاما ح " الغذائي"وأحيانا كثيرة، ال يمكننا، إطالقا، اعتبار المنتج        .  بمظهرها ولكنها تفتقر إلى المغذيات الحقيقية     

ال عالقـة  ") الليمون"بطعم (الليمون المصنع، على سبيل المثال، ال يحتوي على ثمار الليمون الطبيعي، بل وحتى المواد المنكهة  

األغذيـة  " علمـاء "كما أن المواد المنكهة بطعم الجبنة أو البصل ال تحتوي على الجبنة أو البصل، ذلك أن                 .  لها بثمار الليمون  

ويعمل بعض التجار على    .  تركيب أي مكون من مكونات السلع الغذائية المصنعة، وما على الُمَصنِّع سوى تسويقها            يستطيعون  

تصنيع عسل كيماوي له قوام عسل النحل من محلول السكروز الصناعي وإضافة بعض المنكهات الكيماويـة الـشبيهة بنبـات                    

كما أن مـا يتناولـه أطفالنـا مـن حلويـات            .  المصدر النباتي معين، ومن ثم عرضه في السوق على أنه عسل نحل من هذا             

اصطناعية وشوكوال وسكاكر ومرطبات وغيرها من المنتجات التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر االصـطناعي، يـؤدي،     

إلى توليد طاقـة    باإلضافة للعديد من األعراض المرضية الخطيرة الناتجة عن المضافات الكيماوية التي تحتويها هذه المنتجات،               

الكثيرة، ولكنها خالية من أي فيتامينات أو       ) الطاقة الحرارية (سريعة لديهم، بسبب احتواء هذه المنتجات على الوحدات الحرارية          

إلى أنهم قد أضافوا إلـى      ) في ملصقاتهم (وال يتردد بعض المنتجين من التنويه       .  بروتين أو معادن ضرورية لنمو جسم األطفال      

مينات ومعادن، ألن ذلك سيشجع المستهلكين على شراء تلك السلع، علما أنه، لو كانت تلك السلع تشكل طعاما حقيقيا،                   سلعهم فيتا 

من خيـرات   :  "مثال(وأحيانا، يمنح الُمنِتج سلعته اسما بيتيا حميميا        .  لما كانت هناك حاجة أصال إلضافة الفيتامينات والمعادن       

:  وعندما نقرأ المكونات والتعليمات، قد نجد ما يلي       .  مع صورة على الغالف تثير الشهية     ") خلطة فطائر كرز جدتي   "أو  " بالدنا

، بمعنى أن ما اشتريناه ال يعدو كونه سوى خليط من المواد الكيماوية، وعلينـا نحـن أن نـضيف                    "أضف سكرا وحليبا وبيضا   "

، "منكهات طبيعيـة  "لملصق بأن السلعة الغذائية تحتوي على       كثيرا حين نقرأ على ا    " نفرح"كما يجب أال    ! الغذاء الحقيقي بأنفسنا  

التي تهدف إلى إخفاء الطعم األصلي للمنتجـات ذات الجـودة          " المنكهات"ألن المختبرات قد تكون، غالبا، هي التي صنعت تلك          

فـاللحوم  .  قة غير ذلـك   وبالرغم من أن الملصق يجب مبدئيا أن يتضمن كل المضافات التي في السلعة، إال أن الحقي               .  المتدنية

لزيادة قـدرتها علـى     ) E450" (بولي فوسفات "المصنعة والمفرزة، على سبيل المثال، التي يتم تمليحها وتقديدها، يضاف إليها            

" الـسالمة "و" المرتـدال "بما في ذلـك     (وإذا ما ذكر في الملصق كمية الماء التي أضيفت إلى السمك أو اللحم              .  االحتفاظ بالماء 

يكذب، ألنه ُيسمح للمنتج إضافة كمية معينة من الماء دون اإلعالن عنها، وبالتالي، كميـة المـاء                 ) أي الملصق ( فإنه   ،)وغيرها

كما أن المنتج غير ملزم بذكر اإلنزيمـات االصـطناعية          .  المعلن عنها ال تشمل كمية الماء المسموح للمنتج عدم التصريح بها          

رقيق وتطرية اللحم، أو لتنظيف الحليب الملوث بمضادات الجراثيم، أو لتصنيع النـشويات  التي استخدمها أثناء عملية التصنيع لت 

  .                                المعدلة ولغير ذلك

  

ولطالما أثارت مسألة المكونات التي يجب ذكرها على ملصقات المنتجات الغذائية المصنعة، خالفـا حـادا بـين المـشرعين                    

التي بحـوزة كبـرى     " رخصة القتل "على  ) ولو قليلة (إذ بينما يرغب األوائل في فرض قيود        .   األوروبية والمنتجين في الدول  

وقـد شـكل    .  شركات التصنيع الغذائي، فإن األخيرين يريدون، بوضوح، مراكمة األرباح، وإذا لزم األمر على جثث زبائنهم              

القطاعـات  " خبراء"و" لقوى السوق "طعمة المصنعة، إزعاجا كبيرا     الملصقات على األ  " شفافية"اقتراح االتحاد األوروبي بزيادة     

إنهم ال يريدون بأن يعرف المستهلك معرفة كاملة كل ما بداخل منتجاتهم، ليس فقط ألن العديد من المضافات الكيماوية          :  المعنية

كثيرة، بمكونات أرخص، وبالتـالي يـتم       في هذه المنتجات سامة وممرضة، وإنما أيضا ألن الغذاء الحقيقي يتم استبداله، أحيانا              

إن استبدالنا الغذاء الطبيعي والحقيقي بمكونات اصطناعية، يعرضنا لمخاطر اإلصـابة بـاألمراض الخطيـرة               .  إخفاء الحقيقة 



إن معرفـة المـستهلكين الحقيقيـة لكـل المكونـات الكيماويـة             .  وبأشكال مختلفة من سؤ التغذية، وخاصة األطفال والشباب       

كما، وألسباب تجارية واضحة،    .  اعية التي بداخل بعض األجبان، على سبيل المثال،  ستؤدي إلى امتناعهم عن شرائها             االصطن

وفي الواقع، ما قيمة المعلومات التي على الملـصق         .  المذكور على الملصق  " تاريخ انتهاء الصالحية  "يحتسب المنتجون أنفسهم    

المذكورة على الملـصق؟  وإذا  " الشفرات" أن معظم المستهلكين ال يعرف كيف يفك إذا لم تكن مفهومة وواضحة للقارىء، علما  

، فهل يكون تفكيرنا، آنذاك، منصبا على الغذاء أم على الكيمياء؟  وماذا تعني كل تلك المركبـات                  "الشفرات"ما تمكنا من قراءة     

، فعلـى أي أسـاس      Eالملصق من كيماويات وأرقام     ؟  ولماذا ذكرت أصال؟  واستنادا إلى ما ذكر على            Eالكيماوية وأرقام أل    

  سنقرر شراء هذا المنتج أو ذاك؟ 

تـسمح باسـتخدام العديـد مـن        ) بما في ذلك األوروبية واألميركيـة     (لماذا ال تزال الحكومات     :  والسؤال األهم المطروح هنا   

باطات مصلحية وماليـة وشخـصية مـع    المضافات الكيماوية الخطيرة والممرضة؟  يكمن الجواب في أن للحكومات نفسها ارت        

المختلفة التابعة للوزارات المعنيـة، والتـي       " االستشارية"كما أن العديد من أعضاء اللجان       .  كبرى شركات األطعمة المصنعة   

، هم أنفسهم أعضاء في قطاع الصناعات الغذائية، بمعنـى أن القطـاع األخيـر هـو الـذي يقـدم                     "النصائح"تسدي للحكومة   

  . للحكومة ويصوغ السياسة في هذا المجال، وبالتالي يحقق هذا القطاع كل ما يريده" تاالستشارا"

  

  نماذج من األوساخ الكيماوية التي تدخل أجسامنا

  :  األصباغ االصطناعية-

لعديد معظم األصباغ االصطناعية في األطعمة المصنعة يتم تركيبها كيماويا، وهي إجماال سامة ومسرطنة، ولهذا منع استخدام ا                

ومن األمثلة على أخطر األصباغ االصطناعية المستعملة في الصناعات الغذائية المحلية واألجنبيـة             .  منها في الدول األوروبية   

  :نذكر ما يلي

• Amaranth ) أَمرينث / (E123  :  وهو عبارة عن صبغة اصطناعية مسرطنة، وقد تتسبب أيضا في الربو، األكزيمـا

وقد منع استخدامه فـي الواليـات المتحـدة         .  ضي في النشاط، تشوهات خلقية وموت الجنين      ، اإلفراط المر  )مرض جلدي (

 .األميركية وروسيا والعديد من الدول األوروبية

• Tartrazine) ترترازين / (E102)   وهو مشتق من قطران الفحم الحجري، ويستخدم في تلوين األطعمة          ):  102أصفر

 هذه المادة إلى اإلفراط المرضي في النشاط، ومشاكل سـلوكية، الربـو، صـداع               وتؤدي.  ومواد التجميل ومنتجات أخرى   

والمصيبة هنا، وكما الحال في العديد من المضافات        .  ، سرطان الغدة الدرقية وبعض األمراض الجلدية      )migrane(نصفي  

ومـن  .  اإلعالن عنها في الملصق   الكيماوية األخرى، أن هذه المادة الملونة قد تكون موجودة في بعض السلع الغذائية دون               

اليوغورت، الزبدة والمرجرين، األجبان :  بعض األطعمة المصنعة التي كثيرا ما تحتوي على مركب ترترازين نذكر ما يلي        

الملونة باللون البرتقالي، البوظة، بعض المشروبات االصطناعية الخفيفة، الخضار والفاكهة المعلبة، بعض أنـواع الخبـز                

والجدير بالذكر، أن العديد من أنواع البوظة تحتوي على أصباغ          .  كريمات، باإلضافة إلى الشامبو ومواد التجميل     والكعك وال 

الذي يتسبب في أورام سرطانية، فضال عن ) 110أصفر  (sunset yellow / (E110)أَمرينث و ترترازين، باإلضافة إلى 

لتطالي التجارية المصنعة تحتوي على كمية كبيرة مـن األصـباغ           كما أن معظم ا   .  أمراض الحساسية واإلفراط في النشاط    

 .الكيماوية والسكر االصطناعي

  :البيض واللحوم  -

المضافة ألعالف الدواجن، كما وتضيف تلك المصانع لعلف الدجاج صبغات          ) الكيماوية( تتالعب مصانع األعالف بالفيتامينات     

، وبالتـالي   "بلـديا "، كما لو كان بيـضا       )غامقا(ل لون صفار البيض داكنا      كيماوية مسرطنة مثل صبغة الكاروفيل، وذلك لجع      

االسـرائيلية منعـت    " تنوفا"تحسين المظهر الخارجي للبيض ذات الجودة المتدنية أصال وإخفاء لونه األصلي، علما أن شركة               

 بالذكر، أن لـون صـفار البـيض    والجدير.  استخدام تلك الصبغة في البيض الذي تسوقه، ولهذا نجد لون صفار بيضها فاتحا           



وباإلضافة، يضاف لعلـف    .  ويأكل من األعشاب الطبيعية   " يسرح"البلدي يزداد غمقا في الشتاء والربيع، حين يتاح للدجاج أن           

وقد ثبت علميا أن التناول المتواصل للبيض       !  الدجاج أيضا مركبات معالجة كيماويا مثل مثيونين وليزين، بهدف تكبير البيض          

في ارتفاع عدد كريات الدم البيضاء واخـتالل        ) بشكل تراكمي (قد يتسبب   ) االصطناعي( يحتوي على متبقيات المثيونين      الذي

في الدم وفقدان كميات متزايدة من الكالسيوم والبوتاسيوم عبر البول، فضال عن اإلخالل بأنظمة التخثر               ) (PHدرجة الحموضة   

  .واألوعية الدموية في القلب

لدجاج وسائر الحيوانات، خالل فترة قصيرة جدا، يتم حقنها بهورمونات تحت الجلد، فضال عن حقنها بمـضادات                 وبهدف نفخ ا  

وبالتالي ينتفخ جسم  الحيوان     ) األيض(الغدة الدرقية، األمر الذي يشل نشاط هذه الغدة المسؤولة عن احتراق الغذاء في الخاليا               

كما يضيف العديد من مربي الحيوانات موانع الحمل لمـاء الـشرب            .  وزنه كثيرا وتتراكم عليه طبقة دهنية، وبالنتيجة يزداد       

المقدم للحيوانات، مثل هورمونات األستروجين والبروجسترون األنثوية التي تعمل على تخزين السوائل في األنسجة الحيوانيـة         

طراد أمراض العقم والمشاكل الجنـسية لـدى        لهذا ليس غريبا أن تزداد با     .  وبالتالي تؤدي إلى زيادة كبيرة في وزن الحيوان       

عالوة عن ذلك، تتكون خلطة علف      .  الملوثة بالكيماويات بكميات كبيرة وعلى مدى سنوات طويلة       " اللحوم"العديد من متناولي    

 . الدجاج من الذرة والسمك الميت المجفف والمطحون على شكل مسحوق، باإلضافة لدم وأوساخ المـسالخ المعالجـة كيماويـا                  

ويتسبب التناول المتواصل لهذه اللحوم في زيادة حامض البوليك في الدم بنسبة عالية، األمر الذي يتسبب فـي التهـاب الكبـد                      

 .              وتصلب الشرايين والجلطات وأمراض في الكلى والمرارة
 
  :  المواد الحافظة ومضادات األكسدة-

• BHA (E320) و BHT)  ن المركبان الكيماويان المتشابهان إلى األطعمة التي تحتـوي         يضاف هذا ):  مضادان للتأكسد

.  على زيوت وإلى بعض السكاكر والعلكة والعديد من الحبوب، وذلك لمنع التأكسد وبالتالي تأخير فـساد الـسلعة الغذائيـة                   

 مـسرطنتين، باإلضـافة   التابعة لمنظمة الصحة العالمية، هاتين المادتين(IARC) " الوكالة الدولية ألبحاث السرطان"تعتبر 

) BHA) Butylated hydroxyanisole / E320ويستخدم مركب .   سامة للجهاز العصبي والكبدBHTلكون مادة أل 

.  الذي يعتبر مسرطنا، كمضاد لألكسدة في الوجبات الخفيفة المقلية، المشروبات الخفيفة، زيوت الطعام، المرجرين والعلكـة               

 .  فراط الَمَرِضي بالنشاط، الربو، بعض أمراض الحساسية وزيادة مستويات الكولسترولويتسبب هذا المركب أيضا في اإل

يعتبر هذان المركبان متشابهان في تركيبهما الكيميـائي، ويـستخدمان،   :  (Nitrite and Nitrate)النيتريت والنيترات  •

صوديوم في سـرعة تحولـه إلـى نتريـت          وتكمن خطورة نترات ال   .  إجماال، لحفظ اللحوم ولتثبيت لونها األحمر الوردي      

مع مركبات األمينات الثانوية ليتكون نيتروزوأمين الذي يعتبر من أشد المركبات الكيماوية            ) في الجسم (الصوديوم الذي يتحد    

محفزا للتفاعل الذي يحـول     ) التي تحتوي على نترات الصوديوم    (ويعتبر قلي اللحوم    ).  وخاصة سرطان المعدة  (المسرطنة  

 . وباإلضافة، يتحد النترات مع هيموجلوبين الدم وبالتالي يمنع الدم من نقل األكسجين.  ات إلى نتريتالنتر

سـوربات البوتاسـيوم    :   ومن أبرز هذه المركبات التي تستخدم كمواد حافظـة          ):مشتقات حامض السوربيك  (السوربات   •

(E202)    سوربات الصوديوم ،(E201)    وسوربات الكالسيوم (E203)  .بر هذه المواد التـي قـد تتـسبب بـأمراض           وتعت

سرطانية، من المركبات كثيرة االستخدام في الصناعة الغذائية المحلية وخاصة في المشروبات الغازية بأنواعها والعـصائر                

أما بعـض   .  ويضاف سوربات البوتاسيوم في بعض الدول األوروبية على سطح األجبان لمنع تعفنها           .  المخفضة والمركزة 

أللبان المحليين فيستخدمون سوربات البوتاسيوم في ألبانهم بهدف حفظها فترة طويلة بدون تلف، علمـا أن األلبـان                  منتجي ا 

البلدية التي تتكون من خالل عملية تخمير طبيعية وسليمة للحليب، ال تحتاج إلى أية مادة حافظة، نظرا الحتوائهـا بـشكل                     

أي أن استخدام سوربات البوتاسيوم يعنـي  .  يعتبر مادة حافظة طبيعية الذي (lactic acid)طبيعي على حامض الالكتيك 

    .        بأن هناك خلال في عملية التصنيع يراد التغطية عليه باستخدام مادة حافظة



• Tert-butyl hydroquinone / E319:  مركب كيماوي مسرطن، ويستخدم كمضاد لألكسدة في الدهون والزيـوت  

 .ويتسبب أيضا في الغثيان والتهيج.  والمرجرين والشيبس

• Sulfites) فضال عن تثبيت لـون بعـض الفاكهـة          "طازجة"وتستخدم لحفظ الخضار والفاكهة، كي تبدو       ):  الكبريتيت ،

وقد تتسبب هذه المركبات في أعرض حساسية حادة، قد تؤدي، في حالـة الـذين               .  المجففة مثل المشمش والزبيب وغيرها    

 .الوفاةيعانون من الربو، إلى 

يحاول بعض المنتجين الغش في الحليب، عبر إضافة مواد حافظة للحليب رديء النوعيـة،              :  المواد الحافظة في الحليب    •

ومـن  .  إلظهاره وكأنه حليب جيد النوعية، بحيث تعمل هذه المواد على وقف نشاط الميكروبات وتـأخير فـساد الحليـب                  

الفورمول، بيكرومات البوتاسيوم وحـامض البوريـك، علمـا أن هنـاك            :  لةالمركبات الكيماوية التي تستخدم في هذه الحا      

     .   احتمالية عالية في تسبب هذه المواد بأمراض سرطانية
 
  :  المواد المنكهة الكيماوية-

• Monosodium Glutamate (E621)) MSG) (وهو عبارة عن حامض أميني، يـستخدم  ):  غلوتمات الصوديوم

وقد ثبت أن هذا المركب يؤدي إلى اإلخالل بالعمليات الكيميائية في           .  اللحوم واألجبان والمشروبات  كمنكه في بعض أنواع     

 .الدماغ وتلف خالياه العصبية

  

، وتتسبب جميعها في اخـتالالت سـلوكية،        "سكارين"و" Kأسيسولفيم  "و" أسبرتيم"ومنها أل   :    السكر والمحليات الصناعية    -

وبشكل عـام يـسبب الـسكر       .  اض الحساسية، فضال عن احتمال تسببها بأمراض سرطانية       وإفراط مرضي في النشاط، أعر    

  . والمحليات االصطناعية السمنة، تسوس األسنان، السكري ونقص السكر في الدم، وارتفاع نسبة الدهون في الدم
 

  :  ملوثات كيميائية أخرى-

وقد تصل طعامنـا مـن      .  نة وتتلف جهاز المناعة   وهي تعتبر مركبات كثيفة الكلور ومسرط     :  مركبات كلورية عضوية   •

المـصنوعة  (خالل المغلفات المصنوعة من الورق المعاد تصنيعه وملوث بهذه المواد، فضال عن مواد التغليف البالستيكية                

 ). المسرطن" فنيل كلوريد"من مركب 

 خلقية واالجهـاض وضـعف      وهو مركب كيميائي سام ومسرطن، وقد يتسبب في أمراض نفسية وتشوهات          :  الديوكسين •

وقد تتواجد متبقياته في أعالف الدواجن والدجاج والبيض الحليب ومشتقاته          .  جهاز المناعة والخصوبة لدى الرجل والمرأة     

مخلفـات المـصانع البتروكيميائيـة،      :  ومن األسباب الرئيسية لوصول هذه المادة إلى الطعام       .  واألجبان واأللبان واللحوم  

وترتبط هذه المادة ارتباطا مباشرا بالدهون وتخـزن فـي      .  يدات الحشرية، أغلفة األطعمة الجاهزة لألطفال     البالستيك والمب 

 .الدجاج واألبقار والماشية

وتعتبر المواد البالستيكية أهم مصدر لوصول الفيورون إلى الطعام، وخاصة األغذيـة            .    وهي مادة مسرطنة    :الفيورون •

 .المعلبة والمغلفة

لقد بينت الدراسات أن االستهالك المتواصل للمشروبات الخفيفـة         ):  ال عالقة لها بالفاكهة   (ات الغازية والخفيفة      المشروب  - 

يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من الكالسيوم، المغنيسيوم ومعادن أخرى عبر البول، علما أنه كلما               ) مع أو بدون سكر   (الكيماوية  

زدادت مخاطر اإلصابة بليونة العظام، التهاب المفاصل، انسداد في األوردة والشرايين،           ازدادت خسارة المعادن من الجسم كلما ا      

مـن ناحيـة    (عالوة عن أن العصائر االصطناعية  والمشربات الغازية تفتقر إلى أي قيمة غذائية              .  ارتفاع ضغط الدم وغيرها   

ري مرتفع، حامض الكربونيك وحامض الفوسـفوريك       ، وكل ما تحتويه أساسا هو مياه مقطرة، تركيز سك         )الفيتامينات والمعادن 

، بينما عصير الفاكهة الحقيقـي قـد        )بما في ذلك األصباغ والمنكهات    (وكيماويات  ) الذي يعمل على إذابة الكالسيوم من العظام      (

األسـنان  وهي كافيـة إلذابـة      !  3.4في الكوكا كوال نحو     ) PH(وتبلغ درجة الحموضة    .  يكون معدوما أو بنسبة هامشية جدا     



وإجماال، يتراكم الكالسيوم المتحلل من العظـام       .  علما أن جسم اإلنسان يتوقف في نحو سن الثالثين عن بناء العظام           !  والعظام

).  حصى في الكلى  (في الشرايين واألوردة الدموية وأعضاء أخرى في الجسم، مؤديا إلى اإلخالل ببعض الوظائف مثل الكليتين                

ر قي قنينة بيبسي كوال لمدة عشرة أيام نجد أنه تحلل وذاب إلى حد كبير، علما أن العظام واألسـنان                    لو وضعنا سن ولد مكسو    

إذا كان هذا هو مصير العظام، فماذا سيحدث، مع مرور الزمن، جراء            .  هي أجزاء الجسم الوحيدة التي تبقى سليمة بعد الموت        

ء؟  وفي الحقيقة، وكما في حالة المدمنين على المشروبات الكحولية، قد            االستهالك المتواصل للمشروبات الغازية، للمعدة واألمعا     

  . يتسبب تعاطي األوالد والمراهقين المتواصل للمشروبات الغازية في تليف الكبد وبالتالي اإلخالل في وظيفته

    

فإن خاليا وأنـسجة وأعـضاء      ،  )المصنعة من المياه المقطرة التي تعتبر حامضية      (ونظرا لحموضة المشروبات الغازية العالية      

) الكالسيوم أساسا (الجسم تنفر من البيئة الحامضية، وبالتالي، وبهدف معادلة الحامضية، يعمل الجسم على إزالة المعادن القاعدية                

ـ           )DNA(من الهيكل العظمي والمادة الوراثية       ة ، لتكوين البيكربونات القاعدية في الدم، وبالتالي الحفاظ على مستويات الحموض

ومن المعروف أن جميع األمراض تنمو بقوة في بيئة حامضية، خالفا للبيئة القاعدية التـي تعتبـر معاديـة                   .  الطبيعية في الدم  

ومن الثابت طبيا، أن األمـراض الـسرطانية ال         .  عالوة عن أن مشروبات الكوال تجعل أجسامنا فقيرة باألكسجين        .  لألمراض

من التعـرض   ) غير ممرض (كما أنه، ال يوجد، من الناحية الطبية، مستوى آمن          .  ألكسجينيمكنها أن تترعرع في بيئة غنية با      

  .   لمادة مسرطنة التي يكمن فيها أيضا القدرة على إحداث تلف في الجهاز التناسلي لدى اإلنسان

  

باإلضـافة للقهـوة    (غازيـة   وباإلضافة إلى ما ورد، يوجد الكافيين الذي يعتبر مخدرا مسببا لإلدمان، في معظم المـشروبات ال               

المسببة لإلدمان التي ينتمـي إليهـا المـورفين والنيكـوتين           ) شبه القلوية (، وهو من نفس المجموعة الكيميائية       ...)والشوكوال

سرطانات المثانة والمعـدة، ارتفـاع      :  ومن أخطر اآلثار الصحية التي قد تنجم عن االستهالك المتواصل للكافيين          .  والكوكايين

وقد يتسبب الكافيين أيضا في تشوهات خلقية في        .  دم، زيادة مرضية لنشاط القلب، تفاقم السكري وإتالف غشاء المعدة         ضغط ال 

وبالرغم مـن ادعـاء صـناعة       .  األجنة مثل تصدعات في الحنك ونقص في أصابع األيدي واألرجل وتشوهات في الجمجمة            

لمشروباتها، إال أن السبب الحقيقي يكمن فـي قـدرة          " النكهة المميزة  "المشروبات الغازية أن سبب إضافتها للكافيين هو إضفاء       

وبـسبب القـدرة اإلدمانيـة      .  الكافيين اإلدمانية التي تضمن استمرار الطلب على سلعهم من قبل الذين أدمنوا على مشروباتهم             

والجدير بالذكر هنا، أن ملصقات     .  للكافيين، يشعر بعض الناس بأوجاع في الرأس، حينما يتوقفون فترة طويلة عن شرب الكوال             

تحتوي على كفايين أكثر بكثير من      " الدايت"المشروبات الخفيفة التي تذكر وجود الكافيين ال تحدد كميته، علما أن ما يسمى كوال               

  ".  العادية"الكوال 

.  وراثية وأعراض سـرطانية   في تشوهات   ) تراكميا(كما وتحتوي مشروبات الكوال تحديدا على صبغة الكراميل التي قد تتسبب            

، علما أن الجليكول يستخدم كمادة مضادة للتجمـد فـي           "بولي إثيلين جليكول  "مركب  ) في نفس المشروبات  (كما ويستخدم أحيانا    

  .السيارات وكمذيب للزيوت

  

  لفت نظر

أن تعرضه لمتبقيات الكيماويات    تحاول شركات األطعمة الكيماوية وإلى جانبها العديد من الحكومات، إقناع الجمهور في بلدانها ب             

الحد األعلى المسموح   "ولمضافات األغذية الكيماوية يكون محدودا وغير ضار، شرط أن ال تتجاوز هذه الكيماويات والمضافات               

جـد  باعتقادنا، أن هذا اإلدعاء خاطئ، ألنه ال تو       .  معدل التناول اليومي المسموح به أيضا     ) الجمهور(، وأن ال يتجاوز     "به دوليا 

السابقة، خاصة وأن غذاء الجمهـور متنـوع، وبعـض          " الدقيقة"طريقة مضمونة لتناول الطعام اليومي بما ينسجم مع المقاييس          

وباإلضافة، يقـدر معـدل     .  أكثر تأثرا بالكيماويات من غيرها، فضال عن الذين يعانون من سؤ التغذية           ) كاألطفال مثال (الفئات  

من المواد الحافظـة واألصـباغ      ( كيلوغرام   5التي يتناولها الفرد سنويا بما ال يقل عن         ) غذيةفي األ (كمية المضافات الكيماوية    



وهـذا  ).  والمبيضات والمنكهات والمستحلبات والمثبتات، دون احتساب متبقيات الكيماويات الزراعية في الخـضار والفاكهـة             

إجهادا إضافيا للجسم كي يتخلص منها، وخاصة الكبد الذي         ،  )بشكل تراكمي (يعني، باإلضافة لألمراض التي تسببها هذه السموم        

  .   سيستنزف في تنقية الدم من الكيماويات المؤذية للجسم

  

  ما العمل؟

نقطة البداية ال بد أن تكون بأن نقلل إلى الحد األدنى من تناول األطعمة المصنعة، وأن ننتبه إلى السلع الغذائية التـي نـشتريها                        

لكن، األهم من كل ذلـك، بـالطبع، أن نـتحكم           .  ، وبالنتيجة أن نتناول كمية أقل من الطعام ونوعية أفضل         وأن نميز فيما بينها   

علينـا  .  بطعامنا من خالل إنتاجه بأنفسنا من المكونات األساسية التي يكون من األسهل علينا التأكد من عدم تلوثها بالكيماويات                 

بإمكاننـا أيـضا تـشجيع      .  ، فضال عن تشجيع المزارعين، إجماال، على ذلك       )يةالعضو(العودة إلى الزراعة البلدية والطبيعية      

أصدقائنا ومعارفنا وأقاربنا في المدن على شراء الخضار والفاكهة مباشرة من المزارعين البلديين والعضويين فـي مـزارعهم                  

 تسويق ودكاكين خاصة بهم في المـدن   إقامة شبكات ) العضويين(وبإمكان مجموعات طليعية من المزارعين البلديين       .  وحقولهم

وبالتأكيد، ليس بـاألمر الـسهل أن نغيـر عاداتنـا           .  والبلدات والقرى والمخيمات يسوقون فيها منتجاتهم الطبيعية والعضوية       

زمـة  االستهالكية والغذائية، لكن، تتمثل الخطوة األولى في هذا االتجاه في شحذ وعينا الغذائي، ومن ثم القيام بـالخطوات الال                  

أن تحفـز  ) الزراعية والبيئية والحاميـة للمـستهلك وغيرهـا   (ثم، ما الذي يمنع الجهات والمؤسسات المعنية   .  إلحداث التغيير 

المزارعين مباشرة على إنتاج خضار وفاكهة غير ملوثة بالكيماويات وغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، وبالتالي، تشجيع               

ى أولئك المزارعين كي يشتروا منهم الخضار والفاكهة الطازجة والنظيفة، علما أن األخيـرة سـتغنيهم             المستهلكين وتوجيههم إل  

عن شرب العصائر والمشروبات الغازية الكيماوية، ألن بإمكانهم تصنيع عصائر الفاكهـة الطبيعيـة والخاليـة مـن الـسكر                    

، خاصة أن بعض العصائر، كالتفـاح، سـهلة التحـضير           )عصير العنب والتفاح وغيرهما   (االصطناعي والمواد الحافظة بيتيا     

أي قناني قمنا بنقعها بالماء المغلي لمـدة    (وبإمكاننا تخزينها لمدة سنة أو أكثر، شرط وضعها بقناني زجاجية مقفلة جيدا ومعقمة              

  ).  عشر دقائق

لطبيعي وإلى ما كان يقدمه أجدادنا إلى       إن رفع مستوى الوعي االستهالكي والغذائي لدى الناس، سوف يعني العودة إلى الغذاء ا             

أوالدهم وضيوفهم من زبيب وتين وخوخ ومشمش مجفف وقمردين وجوز ولوز وغيرها من األشياء الطبيعية الغنية بالمعـادن                  

  .  وفي المحصلة، سوف يزداد الطلب على اإلنتاج الزراعي البلدي والعضوي.  والفيتامينات الضرورية للجسم

ن أيضا زراعة األعشاب الطبية، فضال عن زراعة الناس لهذه األعـشاب، بـشكل عـام، أو اقتنائهـا مـن                     وبإمكان المزارعي 

المزارعين، وبالتالي االستغناء عن الكثير من األدوية الكيماوية التي تريدنا شركات األدوية أن نشتريها بكثرة ال لنشفى فقط، بل                   

مثل الرشح والزكام والصداع ولسعات الحشرات وغيرها، وال تحتاج مثل          فالكثير من أمراضنا بسيط،     .  لكي تجني هي األرباح   

وينطبق نفس التوجه علـى البـدائل       ).  الطبيعي(هذه األمراض البسيطة سوى العالجات الطبيعية، فضال عن الغذاء العضوي           

ظ على نضارة البـشرة وال تكلـف        لمستحضرات التجميل الكيماوية، علما أن هذه البدائل تحاف       ) التي استعملها أجدادنا  (الطبيعية  

  . ومنها زيت القمح وعصير الحامض واللبن والخيار) العضوية(كثيرا وتعتمد على المنتجات الزراعية البلدية 

  

وباإلضافة لتناول الطعام الطازج العضوي واإلكثار من الخضار، فباإلمكان تشجيع التوجه نحـو اإلنتـاج الخـضري الغنـي                   

إذ من المعروف أن اإلنزيمات في الطعام تدعم إنزيمات الجسم في الخاليا المتجددة وتعـزز مناعـة               .  باإلنزيمات والكلوروفيل 

للدم وهو يمتلك القدرة على إزالة السموم من الجسم وإعادة          ) تقريبا(أما الكلوروفيل فيعتبر من الناحية الكيميائية مماثال        .  األخير

كالفجل والحلبة  (لنوع من اإلنتاج السهل والرخيص، كمية كافية من البذور الصغيرة           وكل ما نحتاجه لهذا ا    .  بناء األنسجة الحية  

، وتنميتها حتـى أول اإلنبـات       )العدس، الحمص، الفاصوليا، البازالء وغيرها    (أو البذور األكبر من البقوليات      ) والخس وغيرها 



السلطات أو خلطها في الـشوربات الغنيـة بالطاقـة          ، ومن ثم تناولها في      )sprouts/ عند بروز البادرات أو األوراق األولى       (

  .الخضراء أو حتى عصرها، فنحصل بالتالي على غذاء طازج وصحي وغني بالكلوروفيل واإلنزيمات والفيتامينات والمعادن

  

) / يـة الطبيع(ومن الناحية الغذائية، يحتوي الطعام العضوي على مستويات أعلى مما يعرف بـاإلفرازات الكيماويـة النباتيـة              

phytochemicals              فـي الخاليـا تحـت      ) السالبة( التي تعمل على دعم نظام الجسم في الحفاظ على أيونات األكسجين الحرة

تعـرف  (في الخاليا، تنتج جزيئات أكسجين سالبة منفلتة وغير مـستقرة           ) األيض(إذ أنه، ونتيجة للتفاعالت الحيوية      .  السيطرة

 قد تؤدي إلى عملية أكسدة قد تؤثر بدورها على الخاليا المجاورة التي قد يتولـد  free radicals" / بالراديكاالت الحرة"كيميائيا 

كالتلوث البيئـي   (وعندما تزداد كثيرا عملية األكسدة التي قد تساهم فيها العوامل الخارجية            .  وهكذا" راديكاالت حرة "فيها أيضا   

الدهون فـي   " الراديكاالت الحرة "وقد تهاجم   .  خاليا قد يتحول إلى سرطان    فإن النمو غير المتحكم به لل     ) أو دخان السجائر مثال   

لهذا، فإن تناول األغذية التي تعتبـر       .  الدم مؤدية إلى تراكمها على شكل ترسبات دهنية، األمر الذي يتسبب في أمراض القلب             

وتعتبر معظم اإلفـرازات    ".  راديكاالت الحرة ال"مضادة لألكسدة، يساعد الجسم في مواجهته أو منعه لعملية األكسدة الناتجة عن             

 مضادة لألكسدة وهي تتواجد عمليا، وبدرجات متفاوتة، في جميع الخـضار            phytochemicals) / الطبيعية(الكيماوية النباتية   

ن اإلنزيمـات  ومن أهم هذه اإلفرازات مجموعة م).  أي الخضار والفاكهة الموسمية والبعلية (والفاكهة غير الملوثة بالكيماويات     

وتتفاوت ).  وخاصة البروكولي (كما توجد هذه اإلفرازات بكثرة في البندورة واللفت والقرنبيط          . المتواجدة في الفاكهة الحامضة   

وتمتاز القراصيا، علـى سـبيل المثـال،        ".  الراديكاالت الحرة "على امتصاص   ) في الخضار والفاكهة  (قدرة اإلفرازات السابقة    

  ).  ORACيرمز لهذه القدرة ِب " (الراديكاالت الحرة"لى امتصاص بقدرتها العالية ع

  

وباإلضافة لما ورد، من الضروري العودة فلسطينيا وعربيا إلى إنتاج واستهالك الحبوب والحنطة، علما أن األخيرة عبارة عن                  

 القيمة الغذائية المتواجدة أصال فـي       بذور، وبالتالي فإن طحن هذه البذور يزيل الحماية الطبيعية التي تحتويها، فضال عن معظم             

وعلى سبيل المثال، وخالفا للخبز األسمر المحضر من القمح الكامل، فإن الخبز األبيض يتم تصنيعه مـن الطحـين                   .  قشورها

 بكثير  وتعتبر الحنطة الكاملة أسهل   .  األبيض المكرر الذي فقد فوائده الصحية بسبب فقدانه معظم المعادن واأللياف والفيتامينات           

غيـر  (لهذا، الحبـوب والحنطـة الكاملـة        .  لهضمها) من الجسم (للهضم، بينما تحتاج الحنطة المقشورة إلى طاقة ومواد أكثر          

كما أن الغذاء الكامل والصحي يساعد في فتح مسامات الجسم إلخراج األوساخ، وبالتالي             .  ال تحتاج إلى مواد مكملة    ) المقشورة

حبوب والحنطة الكاملة غذاًء كامال من ناحية احتوائهـا علـى األليـاف والمعـادن والفيتامينـات                 وتعتبر ال .  تفادي األمراض 

فمثال، يعتبر الرز الكامـل غـذاء كـامال         ).  كالزيت والزبدة والملح وغيره   (والنشويات، وبالتالي فهي ال تحتاج إلى مكمالت        

وربما قد نعطر الرز الكامل     .  هذا فهو ال يحتاج إلى مكمالت     لإلنسان وهو يحتوي على المعادن واألمالح والدهون والنشويات، ل        

بعطر واحد، كعود القرفة أو حب الهيل أو كبش القرنفل أو الزنجبيل أو ورق الزعتر أو الحبـق أو                   ) نضيف إليه نكهة طبيعية   (

الحظ أن معظم المنكهـات     ولن...).  جوز، لوز، توابل، أعشاب   (وغير ذلك من المنكهات الطبيعية      ) أو الجاف (النعنع األخضر   

، هي من إنتاج بالدنا، وبالتالي، مـع تزايـد          ...)التوابل، أعشاب طبيعية  (الطبيعية السابقة، فضال عن المواد الحافظة الطبيعية        

مـن  ) ملح البحر (بل، وبإمكاننا االعتماد أيضا على الملح الكامل        .  التوجه نحو الغذاء الطبيعي، من المتوقع زيادة إنتاجها محليا        

  .      منطقة الساحل الفلسطيني

ومن األهمية بمكان التأكيد على أن مكمالت الغذاء الطبيعي والكامل ال بد أن تكون طبيعية، كالزنجبيل مع السمك، والعطرة مع                    

الـصويا  الريحان مع التبولة والبقدونس، فضال عن المنكهات الطبيعية كالمردقوش وحبوب           / اللحوم واألجبان واأللبان، والحبق     

الكامـل  ) العـضوي (وإجماال، الطعـام الطبيعـي      .  وملح البحر الطبيعي والبهارات مثل جوز الطيب وكبش القرنفل وغيرها         

  .       والمتنوع هو الطعام الكامل والصحي والمتوازن

   



التقليل مـن األطعمـة     ، مثل   )وبالعكس(وفي الواقع، سيساهم اإلنتاج الزراعي العضوي في تنمية عادات غذائية صحية وسليمة             

المحتوية على كولسترول، من خالل تقليل استهالك اللحم األحمر، فضالت الذبائح، منتجات األلبان والبيض، فضال عن تفـادي                  

كما يفضل أن نخبز أو نشتري الخبز       .  وبإمكاننا تناول األسماك التي ثبت بأنها تساعد في خفض الكولسترول         .  قلي المأكوالت 

أو زيت عباد الشمس، حيـث أن صـنفي الزيـت    ) المعصور على البارد(ويت من القمح الكامل وزيت الزيتون     والكعك والبسك 

وباإلضافة، ال بد من    .  األخيرين ال يؤديا إلى ارتفاع الكولسترول، فضال عن كونهما، إلى جانب القمح الكامل، من إنتاج محلي               

  .، إذ أنها تفقد نسبة أقل من المغذيات)أو المسلوقة(اإلكثار من تناول الخضار البلدية الموسمية الطازجة 

  

واستهالكه محليا ضمانة لفـك  ) العضوي( تنموية، يشكل اإلنتاج الزراعي البلدي –أخيرا وليس أخرا، من وجهة نظر اقتصادية    

جية تستند إلى مواردنا وتجاربنـا      تبعيتنا الغذائية لألجنبي، وبالتالي سيوفر لنا األمن الغذائي الذي يتمثل في اتباع استراتيجية إنتا             

ثانيـا،  ) خاصة مع التزايد الـسكاني    (أوال، وإنتاجنا الغذاء بهدف استهالكه محليا       ) وتطويرها(وتقاليدنا اإلنتاجية المحلية الغنية     

  .   وإعادة التدوير المحلي للرأسمال ثالثا

  

  

        

  

   

  

  

  
    

                 

  

  
 
  
  

       
  
 
 
  
  
                  

          
 


