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مجتمع وإقتصاد
تقرير
سالمة الغذاء تعني مبدأ تجنب األمراض المنتقلة بتناول الطعام في المنازل والمطاعم على حد سواء.
يبدأ التحدي من لحظة شراء المكونات الغذائية من مصادر غير سليمة وغير آمنة ،وينتهي بالحفاظ على
ّ
لمعدي الطعام ،سواء في المنزل أو في المطعم ،دور في نقل بكتيريا مؤذية جدًا
النظافة الشخصية.
تتصاعد عوارضها من اآلالم في المعدة إلى الموت

غذاء غير مطابق لمواصفات غير موجــ

يمكن الوقاية من البكتيريا بطهو جميع األغذية التي تأتي من مصادر حيوانية (مروان بو حيدر)

فاتن الحاج
من الشائع لدى الكثير من اللبنانيني
أن مــن يأكل فــي منزله ال يتسمم .هذا
ل ـيــس رأي ال ـخ ـب ــراء ف ــي م ـج ــال األم ــن
ال ـغ ــذائ ــي .فــدلـيــل ســامــة ال ـغ ــذاء الــذي
أعدته الجامعة األميركية في بيروت،
بإشراف د .زينة القصيفي ،عام ،2013
ّ
يميز بــن مفهومني :صحة الـغــذاء أي
الـقـيـمــة ال ـغــذائ ـيــة لـلـطـعــام ومـكــونــاتــه
ال ـغ ــذائ ـي ــة ،وس ــام ــة الـ ـغ ــذاء أي مـبــدأ
ت ـج ـن ــب األمـ ـ ـ ـ ــراض امل ـن ـت ـق ـل ــة ب ـت ـن ــاول
الطعام ،من خالل الوقاية أثناء إنتاج
وت ـح ـض ـي ــر ونـ ـق ــل وتـ ـق ــدي ــم وتـ ـن ــاول
ال ـط ـع ــام واملـ ـ ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ،وم ـعــرفــة
م ــدى ف ــائ ــدة أو ض ــرر الـ ـغ ــذاء للجسم
ل ـنــاح ـيــة احـ ـت ــواء ال ـط ـع ــام ع ـلــى م ــواد
ســامــة أو بكتيريا أو فـطــريــات .يعني
ّ
ذلــك أن فــرص تعرض الـنــاس للتسمم
الغذائي داخل املنازل توازي إصابتهم
به خارجها ،أي في املطاعم واألماكن
األخ ـ ـ ــرى ،ب ـح ـســب األسـ ـت ــاذ امل ـحــاضــر
في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في
الجامعة د .محمد أبيض.
ّ
هـكــذا ،فــإن معظم املخاطر الـتــي تهدد
س ــام ــة الـ ـغ ــذاء م ـصــدره ــا إم ــا بـشــري
أو البيئة املحيطة بــال ـغــذاء .وتنقسم
ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر إل ـ ـ ـ ــى ث ـ ــاث ـ ــة أن ـ ـ ـ ــواع
رئيسية :املـخــاطــر البيولوجية وتعد
األكـثــر شيوعًا ،إذ تتضمن البكتيريا
والفيروسات والطفيليات والفطريات،

واملخاطر الكيميائية املتأتية من مواد
التعقيم والـتـطـهـيــر وامل ـع ــادن السامة
وبقايا مــواد التنظيف واملبيدات على
أنــواع ـهــا ،وامل ـخــاطــر الـفـيــزيــائـيــة التي
تدخل في الطعام بشكل أو بآخر مثل
الشعر والخشب والكرتون والنايلون
وقطع الزجاج أو املعادن وغيرها.
ّ
ملعدي الطعام ،ســواء في املنزل أو في
املـطـعــم ،دور كـبـيــر فــي نـقــل الـكــائـنــات
الدقيقة (البكتيريا) إلى الغذاء ،واألمر
يبدأ من لحظة شراء املكونات الغذائية
مــن م ـصــادر غـيــر سليمة وغ ـيــر آمـنــة،
ـأوان
مــرورًا بطهو الـغــذاء فتحضيره بـ ٍ
مـ ـل ــوث ــة ،وع ـ ــدم مـ ــراعـ ــاة األصـ ـ ـ ــول فــي
الحفاظ على النظافة الشخصية.
التأكد من سالمة املصادر ليس مهمة
املستهلك ،يؤكد أبيض .برأيه ،مطلوب
إي ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ــدور ل ـه ـي ـئــة مـ ــوحـ ــدة إلدارة
ً
شــؤون سالمة الغذاء بــدال من إعطائه
ل ـن ـحــو  7وزارات ل ــدي ـه ــا صــاح ـيــات
متداخلة ،حتى لو تم التنسيق بينها.
هذا ما يحصل ،كما يقول ،في الواليات
املـتـحــدة األميركية وحـتــى فــي اململكة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة .فـ ـ ـ ــإدارة ال ـغ ــذاء
والـ ـ ـ ــدواء األم ـيــرك ـيــة (The Food and
 ،) Drug Administration (FDAتضع
املــواص ـفــات واملـعــايـيــر لـكــل األص ـنــاف،
تطبيقها في كل ما يدخل إلى
وتراقب ّ
البلد ويصنع فيه ،ســواء في املصانع
أو في املطاعم.
فــي لـبـنــان ،ال يمكن الـحــديــث ،بحسب

أبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،ع ـ ـ ــن ص ـ ـنـ ــف غ ـ ـيـ ــر مـ ـط ــاب ــق
ل ـل ـمــواص ـفــات« ،إذا كــانــت املــواص ـفــات
نفسها غير موجودة ،وهي إن وجدت
فلبعض األصناف ،وبعضها قديم أكل
ّ
ّ
منه الدهر وشــرب» .يذكر بأن مشروع
إنـشــاء مثل هــذه الهيئة طــرح فــي عام
 2003ث ــم وض ــع ف ــي األدراج ليسحب
ثانية في عام  2006ويغيب البحث فيه
مرة أخرىّ .
ي ــرى أب ـيــض أنـ ــه ل ـيــس كــاف ـيــا اإلع ــان
أن الـصـنــف الـغــذائــي غـيــر مـطــابــق ،بل

أكثر البكتيريا شيوعًا
«السالمونيلال» التي
تصيب نحو  %2من
السكان سنويًا
البكتيريا تنقسم إلى
ثالثة أنواع؛ منها
المفيد ومنها المؤذي
ومنها المؤذي جدًا

املطلوب ذكر نوع املخالفة.
بالنسبة إلــى املرحلة الثانية املتعلقة
بتحضير الغذاء ،يشير دليل الجامعة
ّ
إلى أن عاملي الوقت والحرارة يؤثران
ف ــي س ــام ــة الـ ـغ ــذاء ،ف ـي ـعـ ّـرف الـعـلـمــاء
درج ـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة م ــن  5إلـ ــى  63درج ــة
مئوية باملنطقة الـخـطــرة ،إذ ال يجوز
أن يحفظ الغذاء بني هاتني الدرجتني
ألكثر من ساعتني ،ألنها مالئمة لنمو
وتكاثر البكتيريا املسببة لــأمــراض.
ّ
يشرح أبيض أن إبقاء الطعام املطهو
خــارج البراد ال يجب أن يتجاوز أربع
ساعات وليس كما يحصل في بعض
املنازلّ ،إذ يبقى من الظهر حتى الليل
بحجة أن ــه ال ي ــزال ســاخـنــا« ،فبإمكان
رب ــة امل ـنــزل أن تضعه فــي وع ــاء أوســع
فيبرد بصورة أسرع».
الـتـلــوث يـحــدث عـنــد انـتـقــال الكائنات
الــدقـي ـقــة م ـثــل الـبـكـتـيــريــا إل ــى ال ـغ ــذاء،
وذلــك من غــذاء إلى غــذاء ومن األسطح
إلــى الـغــذاء أو مــن األوان ــي إلــى الـغــذاء.
يـعــدد أبـيــض الـحــاالت الشائعة وهــي:
تــامــس األطـعـمــة النيئة أو العصائر
الـنــاتـجــة مـنـهــا م ــع األغ ــذي ــة الـجــاهــزة
لالستهالك أو األغذية املطهوة ،تالمس
الفواكه والخضروات غير املغسولة مع
الفواكه والخضروات املغسولة أو مع
األغــذيــة الـجــاهــزة لالستهالك ،إضافة
إل ــى م ـك ـ ّـون م ـلــوث لــأغــذيــة ال ـجــاهــزة
ل ــاس ـت ـه ــاك ،ق ـي ــام م ـح ـضــري ال ـغ ــذاء
بلمس األغــذيــة النيئة أو امللوثة ومن

ثــم ملــس األغــذيــة الـجــاهــزة لالستهالك
من دون غسل أيديهم.
ّ
وم ــع ذل ــك ،ف ــإن ش ــراء أفـضــل املـكــونــات
ال ـ ــازم ـ ــة ل ـت ـح ـض ـي ــر الـ ـطـ ـع ــام وط ـه ــو
ً
هباء
الغذاء بأفضل الطرق سيذهبان
منثورًا ،إذا غابت النظافة الشخصية.
ّ
ي ـقــول دل ـيــل ســامــة ال ـغ ــذاء إن مـعــدي
األطعمة مطالبون باتباع اإلج ــراءات
امل ـن ــاس ـب ــة ل ـغ ـســل ال ـي ــدي ــن الـ ـ ــذي يـعــد
واجـبــا بعد استعمال املــرحــاض ،ملس
األغــذيــة النيئة ،ملــس الشعر أو الوجه
أو امل ــاب ــس ،ال ـع ـطــس أو ال ـس ـع ــال أو
استعمال املحرمة ،التدخني أو تناول
الطعام أو الـشــراب ،التعامل مع املــواد
الكيميائية ،إخ ــراج الـقـمــامــة ،تنظيف
ال ـط ــاوالت أو ال ـص ـحــون ،ملــس األوان ــي
ال ـقــذرة أو املـمــاســح املستعملة ،وملس
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــود .كـ ــذلـ ــك يـ ـج ــب عـ ـل ــى هـ ـ ــؤالء
االس ـت ـح ـمــام ق ـبــل امل ـج ــيء إل ــى الـعـمــل
واملحافظة على نظافة شعرهم بشكل
ّ
دائـ ـ ـ ــم ،ألن ال ـش ـع ــر ي ـن ـق ــل ال ـب ـك ـت ـيــريــا
املسببة لألمراض .ومن املبادئ العامة
للنظافة الشخصية أيضًا :ارتداء شبكة
ال ــرأس الــواقـيــة ،ارت ــداء مالبس نظيفة
كل يوم ،ارتداء مئزر نظيف ،عدم ارتداء
امل ـ ـجـ ــوهـ ــرات ،ع ـ ــدم ق ـض ــم األظـ ــافـ ــر أو
استخدام طــاء لألظافر ،تجنب األكــل
وال ـشــرب وال ـتــدخــن والـعـلـكــة ،اإلب ــاغ
عن املرض والجروح.
ماذا عن األمراض املنتقلة بالغذاء؟ من
الـشــائــع أن يشعر امل ــرء بــالـخــوف لــدى

