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 اليوم العاملي لسالمة الغذاء

 2022يونيو  12خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 خنجيالبقلم: الدكتور زكريا 

 

 في المهمشة األمور من تُعد الغذاء سالمة نأ – طالعنااحسب  – نعتقد

 أو نقرأها التي والمشاكل المخالفات كثرة ذلك في ودليلنا العربي، الوطن

 المنشآت فتلك اإلعالم، وسائل في واألخرى الفينة بين نشاهدها

 المنشأة وتلك القطط، أو الحمير بلحوم األبقار لحوم تستعيض الغذائية

 الحمامات وال المغاسل لهم توفر فال فيها العاملين بنظافة تهتم ال

 بها العاملون يقوم أن ترضى أن يمكن المنشأة وتلك المطهرة، المناسبة

 غير ومن اليد طريق عن البعض بعضها مع الغذائية المواد بخلط

 تضطر مما كثيرة، أمور من ذلك إلى وما ميكانيكية، أجهزة أي استخدام

 ولألسف المنشآت، تلك على عقوبات تضع أن الى الرسمية الجهات فيها

 ألن وذلك أجلها، من وضعت التي المرجوة النتائج تحقق ال العقوبات هذه

 بسببها التي األسباب يعرفون ال المؤسسات تلك وأصحاب العاملين

 .العقوبات عليهم وقعت

 معينة أنواع في األفالتوكسين سموم وجود مشكلة لدينا كانت مرة ذات

 كثيرة، وعينات كميات نفحص وكنا ما، دولة من القادم الفستق من

 كانت لذلك المنتج، في خلالً هناك أن فعالً تبين المختبر نتائج وكانت

 بعض اعترض ذلك على وبناء .البالد تدخل وال تقف الشحنات من الكثير
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 حاالت شدة في وهو مكتبي دخل الذي الشباب أحد ومنهم التجار،

 سموم أي عن :وقال الفستق، من النوعية تلك من كيس يده وفي الغضب

 الفستق من مجموعة أخذ ثم ؟ أفالتوكسين يعني ماذا ؟ تتحدثون

 وال سموم توجد ال .. شاهدوا :يقول وهو منها، يأكل وبدأ وقشرها

 .أمت ولم أمامك واقف حي أنا وها أفالتوكسين،

 القطاع، هذا في يعمل من كل هذا على نقيس أو نعمم أن نريد ال وطبعًا

 مثل ولكن والفاهمون، المتعلمون التجار بعض هناك أن الطبيعي فمن

 ؟ تقنعهم أن يمكن كيف وغيره التاجر هذا

 تاريخ فقط تعني الغذاء سالمة أن يعتقد منا العديد فإن ولألسف

 الفترة إال هو ما الصالحية فتاريخ تمامًا، خاطئ االعتقاد وهذا الصالحية،

 الغذاء يبدأ الصالحية فترة وبعد جودته، قمة في الطعام فيها يكون التي

 ال – مثالً – الناس من الكثير أن وجدنا فقد التدريجي، والتدهور التحول في
 بانتشار يبدأ وعندما الصالحية تاريخ من االنتهاء بعد إال الزبادي يأكل

 الزبادي أحب أنا :قال ذلك عن سألته وعندما فيه، الحامض الطعم

 .الحامض

 صالحيتها فترة تنتهي حتى األطعمة كل نترك أن ابدا يعني ال هذا ولكن

 مثل من حذرين نكون أن يجب لذلك خاطئ، اعتقاد أيضًا وهذا لتناولها،

 .األمور هذه
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 ؟ الغذاء سالمة تعني ماذا إذن،

 تعريفه يمكن بحيث اصغيرً امصطلحً يعد لم الغذاء سالمة إن نعتقد

 هدفها متكاملة منهجية الغذاء سالمة إنما سطور، حتى أو كلمات في

 سواء معه تعيش التي الحية والكائنات اإلنسان صحة على المحافظة

 أن يمكن الغذاء سالمة ان نجد لذلك البساتين، أو الوديان أو الحقول في

 :وهي التالية، العشرة النقاط خالل من تفهم
 

 الغذائي األمن يشمل وهذا للصحة؛ والمناسب الكافي الغذاء توفير :أوالً

 الكافية وبالكمية المناسب الغذاء توفير عامة بصورة يعني الذي

 غير من غذائي أمن يوجد فال البالد، سكان لغالبية المناسب وبالسعر

 .والحياة والسالمة الصحة تعني الغذاء فسالمة الغذاء، سالمة

 أو المغذيات، وناقص المحتويات ناقص ولكنه متوفرًا الغذاء يكون فقد

 الدهون حتى أو منه المغذيات بعض انتزاع يمكن بطريقة مغشوش

 بعض في المقدم الغذاء أن يعني هذا كل كامل، غذاء أنه على وبيعه

 .صحي وغير سليم وغير آمن غير الغذائية المؤسسات
 

 في وجوده من األولى اللحظات من للغذاء الملوثات دخول منع :ثانيًا

 وربما المستهلك؛ طاولة بلوغه حتى كالمواشي تربيته أو وزراعته الحقول

 كيميائية ملوثات كانت سواء الملوثات أنواع جميع عن نتكلم نحن هنا

 ربما أو موتها في وتتسبب األغذية تهاجم كانت وسواء أحيائية، أو

 معدة إلى تصل حتى الغذائية السلسلة مع الملوثات هذه تنتقل
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 والمبيدات الكيميائية األسمدة حتى نضيف أن ويمكن اإلنسان،

 بأخرى أو بطريقة لإلنسان تنتقل أن يمكن ولألسف التي الحشرية

 أن وجدنا فقد بالذكر الجدير ومن له، صحية مشاكل إحداث في وتتسبب

 السري، الحبل عبر الجنين إلى تنتقل ان يمكن الملوثات تلك من ابعضً

 .األم حليب عبر للرضع تنتقل وكذلك
 

 الوصول من بالغذاء المنقولة الميكروبية األمراض وصول منع :ثالثًا

 مرحلة أي في الدقيقة الكائنات هذه انتقال سلسلة بكسر وذلك للغذاء؛

 الخمس بالوصايا يعرف ما خالل من ذلك وربما انتقالها، مراحل من

 :هي والتي العالمية الصحة منظمة وضعتها التي الغذاء مأمونية لضمان
 المطبوخ، والطعام النيء الطعام بين وافصل الغذاء، نظافة على حافظ

 مأمونة، حرارة درجة في الطعام إبقاء على وحافظ جيًدا، الطعام وأطبخ

 العديد هناك وربما ،المأمونة الغضة والمواد المأمونة المياه واستعمل

 .هنا عنها التحدث في نرغب ال التي الوصايا من
 

 السنوات في أنه وجدنا لقد وراثيًا؛ المعدلة األغذية ودراسة التحري :رابعًا

 أن غير من األسواق تغزو األغذية من النوعية هذه بدأت األخيرة العشر

 األغذية، من النوعية هذه فحص من تتمكن حتى مختبرات لدينا يكون

 من الجينات بعض إدخال عبر جيناتها في التالعب تم قد ربما التي

 .الحذر ينبغي فإنه لذلك غيرها، أو الخيول حتى أو الخنازير أو الحشرات
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 أن يمكنها التي العالية؛ الجودة ذات المختبرات وإنشاء إيجاد :خامسًا

 أصغر عن الكشف من تتمكن أن يجب حيث الغذائية، المؤسسات تسابق

 سواء الغذاء، الى تضاف أن الممكن من التي الكيميائية المواد كميات

 وكل وراثيًا، المعدلة األغذية وكذلك مقصودة، غير أو مقصودة بطريقة

 .كانت طريقة وبأي التجاري الغش أنواع
 

 نعني وال نفسها؛ الدولة في اآلمن الغذاء إنتاج على التشجيع :سادسًا

 عن وبعيدًا البالد، في الغذائي األمن توفير نعني ما بقدر الذاتي باالكتفاء

 استيراد على كبيرة بصورة نعتمد فعندما كانت، صورة بأي الملوثات

 أو اصحيً كان سواء الخارج، من يأتينا ما بكل نقبل أن يعني فهذا الغذاء

 .ذلك غير
 

 مهما والمواصفات واألنظمة القوانين إصدار في التهاون عدم :سابعًا

 تلك تنفيذ على التركيز يجب وإنما فحسب ذلك ليس متشددة؛ كانت

 األدراج، حبيسة أنها إال رائعة بقوانين تتمتع الدول من فالكثير القوانين،

 له تسول من كل بإعدام نطالب كأن العقوبات في نتشدد أن نريد فال

 فمثل العقوبات، أقسى عليه تنفذ ان يجب أنه إال األطعمة، بغش نفسه

 .والترصد اإلصرار سابق مع القتل حد إلى تصل قد األمور هذه
 

 لكل الغذاء سالمة مجال في والتعليمية التدريبية الدورات فرض :ثامنًا

 والتعليم التجديد وكذلك الغذائية، والمنشآت المؤسسات في يعمل من

 والمشرفين كالمفتشين الغذاء سالمة حقل في للعاملين والتدريب



6 

 

 يوم كل ويكررون يعملون وهم العمر عليهم يطول هؤالء فمثل وغيره؛

 ولكن العمل، هذا بمثل قام من أفضل أنهم اعتقادهم مع العمل نفس

 بالتدريب نكتفي أال ويجب ستتغير، األمور فإن والتعليم التدريب مع

 أن يستطيع ال البعض أن وجدنا فقد المهني، التدريب وإنما فقط اإلداري

 .البكتيريا ما يعرف ال وربما والفيروس، البكتيريا بين يفرق
 

 المعيشية سواء األغذية سالمة حقل في العاملين أوضاع تحسين :تاسعًا

 المفتشين من الفئة هذه تكون أن المعقول من فليس التعليمية؛ أو

 متدنية الوظيفية درجاتهم تكون أن والضغط الجهد هذا ومع والعاملين

 المفروض فمن المكتب، على الجالس الموظف مثل وكأنهم يعاملوا وأن

 والناس،ات األزم من الكثير ويواجهون ويفتشون يخرجون الفئة هذه أن

 في وجودهم يقبل ال وبعضهم بسرعة يغضب الناس هؤالء من وبعض

 هذا في يعمل أال يجب فإنه وكذلك الرشوة، يقدم وبعضهم المنشأة،

 يعتمد وال الغذاء سالمة مجال في البكالوريوس درجة نال من إال الحقل

 القضائية السلطة حق يمنحوا أن المفترض من أنه كما الدبلوم، على فقط

 بصحة مرتبط الحقل فهذا الحال، وفي المناسب القرار اتخاذ في واإلدارية

 .اإلنسان وسالمة
 

 أكبر من الجميع؛ مسؤولية الغذاء سالمة أن الجميع يفهم أن يجب :عاشرًا

 يلقي الجميع أن الغذاء سالمة حقل في العاملين تواجه التي المشاكل

 على المحافظة أن يعتقد الجميع أن إذ يحدث، خطأ أي تبعات عليهم

 األغذية، سالمة حقل في العاملين واجب اإلنسان وصحة الغذاء سالمة
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 أو ينسى أن الجميع يحاول فقط، هم واجبهم من أنه يعتقدون ولألسف

 الجميع، واجب اإلنسان وصحة الغذاء سالمة أن يتناسى أن األقل على

 هذا تجاه المسؤولية يتحمل أن يجب الغذائية المؤسسة فصاحب

 يعيد أال يجب :فمثالً الواجب، بهذا يخل أال يجب لذلك الموضوع،

 صاحب ومظهرها، لونها تحسين بعد أخرى مرة التالفة األغذية استخدام

 يقوم أن عليه ةبوسموالس المقليات بقلي يقوم التي الصغيرة المنشأة

 المسرطنة، الملوثات فيه تتراكم ال حتى باستمرار القلي زيت بتغيير

 يقوم أن مخالفة يرى الذي المواطن على حتى وإنما فحسب ذلك ليس

 بتلك المنشأة صاحب يبلغ كأن حركة بأقل ولو حتى عنها بالتبليغ

 ووجد – مثالً – السوبرماركت في المواطن هذا كان فلو تزال، حتى المخالفة
 في للعاملين عنها بالتبليغ يقوم أن فعليه المتعفنة األغذية بعض

 .المشتركة المجتمعية المسؤولية هي وهذه تزال، حتى السوق
 

 نقوم عمل مجرد وليست ترفًا ليست األغذية سالمة إن نقول، أخرى مرة

 إلى تحتاج مصيرية قضية الغذائي واألمن اآلمن الغذاء توفير وإنما به،

 .العمل من والكثير الجهود، وتضافر الجاد التفكير من الكثير
 


