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الغذاء والدواء

االفتتاحية

هذه مجلتكم..
«التوعية» من �أهم الأ�سلحة التي يجب �أن يتزود بها الإن�سان يف حربه �ضد املر�ض
الذي ي�ضرب ج�سده ،و�سعيًا نحو حتقيق هذه احلماية ،و�ضعت الهيئة العامة للغذاء والدواء
برامج كبرية من �ش�أنها تثقيف الإن�سان وتوعيته غذائيًا ودوائيًا حول ما ي�أكله وما ي�شربه وما
ي�ستخدمه ،معتمدة يف ذلك على التدرج يف بناء املعرفة ،وتب�سيط ر�سائل التوعية املوجهة
للنا�س يف قوالب عدة ،تتوزع بني ما يُ�شاهد وما يُ�سمع وما يُقر�أ.
وتخاطب الهيئة كل فئة عمرية بلغة يفهمها وتقرتب كلماتها و�أدواتها من تفكريه ،في�سهل
عليه فهمها ،وبالتايل ي�سهل على الهيئة العامة للغذاء والدواء ،ت�أ�سي�س قاعدة عري�ضة من
ُ�سل بني النا�س بالتوعية التي ر�سخت يف
الأ�شخا�ص ،ميكنهم يف مرحلة الحقة �أن يكونوا ر اً
عقولهم ،وكر�ست يف دواخلهم املعنى املبا�شر والوا�ضح ملا جاء يف املثل العربي ال�شهري «درهم
وقاية خري من قنطار عالج» .وما الوقاية �إال فهم الإن�سان لطبيعة ما ي�ستهلكه من غذاء،
ويتناوله من دواء ،وي�ستخدمه من �أجهزة ،ثم التعامل معه وفقًا لهذا الفهم ال�صحي الآمن.
هذا هو �إ�صدارنا الأول من جملة «غذاء ودواء» ،التي ت�صدر عن الهيئة العامة للغذاء
والدواء ،ون�سعى من خالل هذه املجلة �إلى توظيفها ك�إحدى قنوات التوعية والتثقيف يف كل
ما يتعلق بعامل الغذاء والدواء ،وكذلك كل ما يخ�ص الأجهزة واملنتجات الطبية.
وت�أتي هذه املجلة �ضمن �سعي الهيئة لتو�سيع قاعدة ال�سالمة والأمان يف هذه القطاعات
الرئي�سية ،التي تتما�س ب�شكل مبا�شر مع معي�شة الإن�سان اليومية.
ولأن «التوعية» ال�صحية من �ألزم و�أهم املكت�سبات التي يجب على الإن�سان �أن يتزود بها
يف �سعيه احلثيث للتمتع بحياة �صحية جيدة ،فقد ر�أت الهيئة �أن تعزز هذا الهدف من خالل
�إ�صدارها هذه املجلة �إلى جانب العديد من الربامج التوعوية التي �أقرتها يف هذا اخل�صو�ص
من خالل ما تبثه عرب و�سائط التوا�صل االجتماعي� ،أو من خالل الإعالم املرئي واملقروء.
كما ت�سعى الهيئة من خالل هذه املجلة �إلى تقدمي املعلومة بلغة ب�سيطة ميكن جلميع
م�ستويات املتلقني اال�ستفادة منها ،ون�شر �أحدث الدرا�سات والبحوث العلمية يف هذا النطاق
كخطوة متقدمة للقيام ب�أحد �أهم �أدوار الهيئة ،والتي تعنى ببث الوعي ون�شره.
هذه جملتكم ت�شق طريقها �ضمن �سل�سلة التوعية الغذائية والدوائية ،وتعرّفكم بربامج
و�أهداف ون�شاطات الهيئة لهدف االرتقاء والو�صول مل�صاف الهيئات الدولية املماثلة.
ولن يتحقق لهذه املجلة اال�ستمرار �إال بت�شجيعكم ودعمكم من خالل تزويدنا بر�أيكم
ومالحظاتكم وتطلعاتكم ،لنمكّن املجلة من التحليق عالي ًا يف م�سرية الوعي الغذائي
والدوائي ،و�سالمة وم�أمونية الأجهزة واملنتجات الطبية.

د.محمد المشعل

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
للغذاء و الدواء

تسعى الهيئة من
خالل هذه المجلة إلى
تقديم المعلومة بلغة
بسيطة يمكن لجميع
مستويات المتلقين
االستفادة منها ،ونشر
أحدث الدراسات والبحوث
العلمية في هذا النطاق.
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تعني املبتلني بالأمرا�ض على مواجهة �ضربات
الأمل التي توجه لكمات متتالية لأج�سامهم
ال�ضعيفة ،بل قد ت�أتيهم ال�ضربة القا�ضية من
عدو يتخفى يف �صورة �صديق وهو الدواء.
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كلمة التحرير

قرا�ؤنا الأفا�ضل..
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
تطل عليكم جملة «الغذاء والدواء» يف عددها الأول وال�صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء ،ويحدوها الأمل يف �أن تلقى يف قلوبكم و�أنف�سكم القبول
احل�سن ،و�أن تقدم لكم ما هو علمي وجديد يف جمال الغذاء والدواء ،مبا يعود بالفائدة على اجلميع.
�ست�صدر جملة «الغذاء والدواء» كل �شهرين م�ؤقت ًا وهدفها امل�ساهمة يف بناء وعي الإن�سان ،من خالل االهتمام ب�سالمة غذائه ودوائه ،والت�أكد من م�أمونيته
وفاعليته ،وتثقيفه بكل ما يفيد �صحته.
عددنا الأول قارئنا الكرمي يحوي ملف ًا عن غ�ش الدواء ذلك القاتل ال�صامت ،وتنامي هذا الظاهرة يف العامل وت�أثرياتها اخلطرة على ال�صحة.
كما يحوي العدد تقرير ًا يناق�ض الأ�سطورة ال�سائدة التي حتمّل الدهون م�س�ؤولية ال�سمنة ،وال�سكري ،وارتفاع الكول�سرتول ،و�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ،ويت�ضمن تقرير ًا عن الأجهزة الطبية التي �أتلفتها الهيئة ،و�آخر عن الغذاء ال�صحي للأطفال ،وحتقيق ًا حول ا�ستنبات الغذاء ،وتقرير ًا ي�سلط ال�ضوء
على تاريخ الهيئة وتطورها و�أدوراها حلماية �صحة الإن�سان.
قارئنا العزيز ..يف كل خطوة من عملنا ،ويف كل كلمة نكتبها ،نتذكركم وندعوكم للم�شاركة والتقييم مبا يعود بالنفع على اجلميع.
�أخرياً ،نتطلع الى �أن حتقق جملة «غذاء ودواء» �أهدافها ،و�أن تكون رافد ًا حقيقي ًا للوعي واملعرفة يف بالدنا ولكل املتعط�شني لطعام �صحي ودواء �آمن.
املحرر
األراء المنشورة في المجلة تعبر عن رأي كاتبها والتعبر بالضرورة عن رأي الهيئة العامة للغذاء والدواء
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تغريد بنت إبراهيم الطاسان
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على الرغم من ق�صر عمر الهيئة العامة
ل�ل�غ��ذاء وال � ��دواء �إال �أن �ه��ا متكنت من
حتقيق جملة من الأه��داف التي تقع يف
�صلب مهامها ،وعلى ر�أ�سها �ضمان �سالمة الغذاء،
وم�أمونية وجودة وفعالية الدواء.
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يتناول فيلم ال�ه��ارب ق�ضية من �أخطر
ي�صنف الأن�سولني �ضمن �أهم الأدوية التي
ال�صحة يف الع�صر احل��دي��ث،
ق�ضايا ِ
يتعاطها كثري من املر�ضى ح��ول العامل،
وهي ق�ضية مافيا جتارة الأدوي��ة ،وذلك
فهو العالج الأمثل املعروف حتى الآن ملن
يف �إطار درامي �شيق مليء مب�شاهدة احلركة والإثارة
يعانون من داء ال�سكري.
امل�شاهد
التي حتب�س �أنفا�س ِ

ت�ستورد اململكة العربية ال�سعودية �أك�ثر
باتت م�شكلة �سوء التغذية م�شكلة عاملية،
من ثالثة ماليني طن �سنوي ًا من اللحوم
ي �ع��اين منها ال�ك�ث�ير م��ن ال�ن��ا���س ح��ول
ومنتجاتها بجميع �أنواعها املربدة واملجمدة
ال�ع��امل ،وبخا�صة الأط�ف��ال يف املراحل
واملعلبة ،ومبا قيمته  26مليار ريال.
الأولى من العمر.

فايز املالكي من �أكرث الفنانني ً
حفاظا على
�أج���س��اده��م م��ن ال ��وزن ال��زائ��د ،وذل��ك من
خالل التزامه الدائم بتناول الأكل ال�صحي
واخلفيف.
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ضمان سالمة الغذاء ومأمونية الدواء وكفاءة
األجهزة الطبية ..أبرز مهام هيئة الغذاء والدواء

حارس الصحة األمين

على الرغم من قصر عمر الهيئة العامة للغذاء والدواء بحساب السنين ،والذي يعود إلى العام 1424هـ ،إال
أنها تمكنت من تحقيق جملة من األهداف التي تقع في صلب مهامها ،وعلى رأسها ضمان سالمة الغذاء،
ومأمونية وجودة وفعالية الدواء ،وسالمة وكفاءة األجهزة والمستلزمات الطبية.
ولم يكن تحقيق هذه األهداف وليد الصدفة ،بل كان نتاج خطط وجهود ضخمة تبذل على مدار الساعة،
وتعاون دولي مع الجهات ذات الصلة بالغذاء والدواء ،حيث تطمح الهيئة إلى أن تصبح العب ًا رئيس ًا في
حماية وتعزيز صحة اإلنسان والحيوان في العالم وليس في المملكة العربية السعودية فقط.

4

الغذاء والدواء

الن�ش�أة
ي�ع��ود ت��اري��خ �إن���ش��اء الهيئة �إل��ى العام
1424ه � � �ـ ،ح �ي��ث �أن �� �ش �ئ��ت مب��وج��ب ق��رار
جم�ل����س ال � � ��وزراء ،ك�ه�ي�ئ��ة م�ستقلة ذات
�شخ�صية اعتبارية ،وه��ي ترتبط مبا�شرة
برئي�س جمل�س ال ��وزراء ،وتناط بها جميع
املهمات الإج��رائ�ي��ة والتنفيذية والرقابية
ل�ضمان �سالمة ال�غ��ذاء وال ��دواء للإن�سان
واحليوان ،و�سالمة امل�ستح�ضرات احليوية
وال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،وك ��ذل ��ك امل�ن�ت�ج��ات
الإل �ك�ترون �ي��ة ال �ت��ي مت����س �صحة
الإن�سان.
ورك� ��ز ق� ��رار الإن �� �ش��اء
على ا�ستقالل الهيئة من
خالل ارتباطها مبا�شرة
مبجل�س الوزراء ،بهدف
حت �ق �ي��ق ا��س�ت�ق�لال�ي��ة

الهيئة أسست
عالقات مع الجهات الدولية
ذات الصلة بالغذاء والدواء

تامة حتتاج �إليها الهيئة ،باعتبارها م�ؤ�س�سة
تقوم بدور رقابي ،وخا�صة �أن �سالمة الغذاء
والدواء وامل�ستح�ضرات واملنتجات الإلكرتونية
وال�صحية وغريها مما يالم�س حياة الإن�سان،
تقت�ضي تقاطعًا مع م�ؤ�س�سات وجهات حكومية
قائمة ،مما يعني �أن حتقيق اال�ستقاللية ال
يتم �إال بتخلي�صها من �أن تقع حتت �سيطرة
جهاز ما ،وربطها مبجل�س الوزراء.
ووفق قرار الت�أ�سي�س يتولى �إدارة �ش�ؤون
الهيئة جمل�س �إدارة برئا�سة �صاحب ال�سمو
امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء،
وع�ضوية �صاحب ال�سمو امللكي وزير ال�ش�ؤون
ال�ب�ل��دي��ة وال �ق��روي��ة ن��ائ � ًب��ا ،وي���ض��م املجل�س
يف ع�ضويته ال ��وزراء املعنيني وه��م :وزراء
ال��داخ�ل�ي��ة وال�صحة وال�ت�ج��ارة وال�صناعة
والزراعة واملياه والكهرباء واملالية واالقت�صاد
ف�ضل ع��ن مدير ع��ام الهيئة
والتخطيط ،اً
العربية ال�سعودية للمو�صفات واملقايي�س
واجل��ودة ،ورئي�س جمل�س الغرف ال�سعودية،
والرئي�س التنفيذي للهيئة ،و�أحد املخت�صني
يف جمال الدواء.
الأهداف الرئي�سة
الهدف الرئي�س للهيئة هو �ضمان �سالمة
ال�غ��ذاء ،وم�أمونية وج��ودة وفعالية ال��دواء،
و��س�لام��ة وك �ف��اءة الأج��ه��زة وامل�ستلزمات
الطبية.
وت���س�ع��ى ال�ه�ي�ئ��ة م��ن خ�ل�ال �أج�ه��زت�ه��ا
وقطاعاتها �إلى حتقيق الأهداف التالية:
 ��س�لام��ة وم��أم��ون�ي��ة وف��اع�ل�ي��ة ال�غ��ذاءوالدواء للإن�سان واحليوان.
 م ��أم��ون �ي��ة امل���س�ت�ح���ض��رات احل�ي��وي��ةوالكيميائية التكميلية وم�ستح�ضرات التجميل
واملبيدات.
العدد األول نوفمبر 2014
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 �سالمة املنتجات الإل �ك�ترون �ي��ة منالت�أثري على ال�صحة العامة.
 دق� ��ة م �ع��اي�ي�ر الأج � �ه� ��زة ال�ط�ب�ي��ةوالت�شخي�صية و�سالمتها.
 و� �ض��ع ال �� �س �ي��ا� �س��ات والإج� � � ��راءاتالوا�ضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق
هذه ال�سيا�سات وتفعيلها.
 �إجراء البحوث والدرا�سات التطبيقيةللتعرف على امل�شكالت ال�صحية و�أ�سبابها
ف�ضل ع��ن و�ضع قاعدة
وحت��دي��د �آث��اره��ا ،اً
علمية ي�ستفاد منها يف الأغرا�ض التثقيفية
واخلدمات اال�ست�شارية والربامج التنفيذية
يف جمايل الغذاء والدواء.
 املراقبة والإ��ش��راف على الإج��راءاتاخلا�صة بالرتاخي�ص مل�صانع الغذاء والدواء
والأجهزة الطبية.
 -تبادل املعلومات ون�شرها مع اجلهات

العلمية والقانونية املحلية والعاملية و�إعداد
قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.
مراحل العمل
عقب �صدور قرار �إن�شاء الهيئة العامة
ل �ل �غ��ذاء وال� � ��دواء ،ب� ��د�أت ال�ه�ي�ئ��ة تنظيم
�أف �ك��اره��ا ،ومت ت��وزي��ع م��راح��ل عملها �إل��ى
مرحلتني ،امتدت املرحلة الأولى ملدة خم�س
�سنوات ،متكنت فيها الهيئة من و�ضع الأ�س�س
الإجرائية والتنظيمية والرقابة الإجرائية.
وي�ق��ول م�ع��ايل ال��دك�ت��ور حممد امل�شعل
الرئي�س التنفيذي للهيئة�« :إن��ه يتم العمل
ح��ال� ًي��ا على �إع���ادة هيكلة الهيئة .هناك
عمل م�ؤ�س�سي كبري نعمل عليه الآن ،وهو
نقل العمل من التقليدي �إلى العمل ال�سل�س
الدقيق ،كما بد�أنا العمل يف قيا�س م�ؤ�شرات
الأداء يف كافة قطاعات الهيئة ويف املنافذ
احلدودية و�أداء العاملني ،حتى يكون هناك

اعتماد على قيا�س الأداء ،بحيث نعتمد على
م��ؤ��ش��رات الأداء م��ن ك��ل م��وظ��ف وم��ن كل
قطاع ،حتى ن�صل �إل��ى م�ستوى متقدم من
احلكم على الأداء والإنتاجية».
وي�ضيف�« :سيكون امل��رت�ك��ز الأ��س��ا���س
للهيئة يف اخلطة القادمة ه��و الإنتاجية،
و�سرعة اتخاذ القرار والرتكيز على املنافذ،
وزي��ادة القدرات اال�ستيعابية للمختربات،
والعمل على �إعداد الهيكل الوظيفي للعاملني
يف الهيئة ،بهدف حتقيق اال�ستقرار النف�سي
واالجتماعي والوظيفي لهم ،ع�لاوة على
التوا�صل مع امل�ستهلك ملعرفة م��دى ر�ضاه
عن �أداء الهيئة وعملها ،والرتكيز على زيادة
جرعته التوعوية طوال العام».
تعاون دويل
مل تكن الهيئة العامة للغذاء والدواء يف
ال�سعودية مبعزل عن العامل منذ �أول يوم

ت�أ�س�ست الهيئة العامة للغذاء والدواء مبوجب قرار جمل�س الوزراء عام 1424هـ
يتولى �إدارة �ش�ؤون الهيئة جمل�س �إدارة برئا�سة �صاحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء
الهدف الرئي�س للهيئة هو �ضمان �سالمة الغذاء وم�أمونية وجودة وفعالية الدواء و�سالمة وكفاءة الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية

الهيكل الإداري للهيئة
ت�ضم الهيئة خم�سة قطاعات ت�ؤدي من خاللها مهمتها الرئي�سة يف الرقابة والتحقق من �سالمة الغذاء والدواء هي:

قطاع الغذاء ويقوم
بتنفيذ مهامه من
خالل ت�سع �إدارات.
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قطاع الدواء وميار�س
مهامه عرب ثماين
�إدارات.
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قطاع الأجهزة
واملنتجات الطبية وي�ضم
�ست �إدارات.

قطاع اخلدمات امل�شرتكة
وميار�س مهامه عرب
خم�س �إدارات.

قطاع التخطيط وتقنية
املعلومات ويتكون من
خم�س �إدارات.

لإن�شائها ،فقد تعلمت الكثري من كل النماذج
العاملية الناجحة يف مثل هذه امل�ؤ�س�سات،
لتقدم قطاعً ا قادرًا على تنفيذ دوره الفعلي،
و�أ�س�ست عالقات مع اجلهات الدولية ذات
ال�صلة بالغذاء والدواء.
وترتبط الهيئة عرب مركز الإنذار ال�سريع
للغذاء الذي يعمل على مدار ال�ساعة مبراكز
عاملية للح�صول على �إن ��ذارات ومعلومات
م�ستمرة ،وم�ن�ه��ا :هيئة ال �غ��ذاء وال ��دواء
الأمريكية  ،FDAوزارة الزراعة الأمريكية
 ،USDAوهيئة مقايي�س الغذاء الربيطانية
 ،FSAون �ظ��ام الإن� ��ذار ال���س��ري��ع ل�ل�أغ��ذي��ة
والأعالف  ،RASFFووزارة ال�صحة والعمل
وال�ثروة اليابانية  ،MHLWووكالة تفتي�ش
ال�غ��ذاء الكندية  ،CFIAوهيئة موا�صفات
الأغذية اال�سرتالية النيوزلندية ،FSANZ
وهيئة �سالمة الغذاء االيرلندية (،)FSAI
وهيئة �سالمة الغذاء النيوزلندية ،NZFSA
ومنظمة الغذاء والزراعة العاملية .FAO
وي�ع��د ه��ذا امل��رك��ز خ��ط ال��دف��اع الأول

الكفاءات السعودية مكنت الهيئة من تنفيذ أعمالها
وفق الممارسات العالمية

خ�صو�صا �أنها ت�ستورد ما بني 60
ً
للمملكة،
و 70يف املائة من غذائها من خارج احلدود،
ومن حوالى  200دول��ة ،مما يفر�ض وجود
خ��ط دف ��اع �أول ق�ب��ل �أن ت�صل املنتجات
امل�ستوردة �إلى احلدود.
الهيكل الإداري
ت�ضم الهيئة �أربعة قطاعات ت��ؤدي من
خاللها مهمتها الرئي�سة يف الرقابة والتحقق
م��ن ��س�لام��ة ال �غ��ذاء وال � ��دواء ه��ي :قطاع
ال �غ��ذاء ،وق�ط��اع ال���دواء ،وق�ط��اع الأج�ه��زة
واملنتجات الطبية ،و�أخريًا قطاع التخطيط
وتقنية املعلومات.
قطاع الغذاء
تقع على عاتق قطاع الغذاء م�س�ؤوليات
�ضخمة ،وخا�صة �أن اململكة ت�ستورد جل
غذائها ،ومهمة القطاع الرئي�سة حتقيق

�سالمة وج��ودة الأغذية يف اململكة ،وو�ضع
اخلطط الهادفة �إل��ى �ضمان ج��ودة الغذاء
و��س�لام�ت��ه ،وم��راج �ع��ة الأن �ظ �م��ة وال�ل��وائ��ح
ال��رق��اب�ي��ة ذات ال �ع�لاق��ة مب �ج��ال ال �غ��ذاء،
وت�ط��وي��ره��ا ب��اق�تراح ال�ت�ع��دي�لات ال�لازم��ة
عليها ،ملواكبة متطلبات اجل��ودة وال�سالمة
ال �� �ص �ح �ي��ة ،وت �ط �ب �ي��ق اجل� � � ��زاءات بحق
املخالفني.
ك �م��ا تت�ضمن م �ه��ام ال �ق �ط��اع فح�ص
وحتليل الأغذية واملياه والأعالف احليوانية
للتحقق من جودتها و�سالمتها وم�أمونيتها،
ومطابقتها للموا�صفات القيا�سية ،وتوعية
امل�ستهلك مبا يتعلق بالغذاء ،والإنذار املبكر
للغذاء� ،إ�ضافة �إلى متثيل اململكة يف الهيئات
واملنظمات الإقليمية والدولية يف جماالت
اخت�صا�ص ال�ق�ط��اع ،ع�ل�اوة على �إح�ك��ام
تطوير الكوادر
حتر�ص الهيئة على تطوير كوادرها
بهدف الرفع من م�ستوياتهم لتتمكن
م��ن تنفيذ مهامها يف الرقابة على
الغذاء والدواء.
وت�ع�م��ل ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى اال��س�ت�ث�م��ار يف
ك� ��وادره� ��ا ال �ب �� �ش��ري��ة يف خم�ت�ل��ف
التخ�ص�صات التي حتتاجها من خالل
االبتعاد والتدريب وتطوير القدرات
والكفاءات الوظيفية.
كما تعمل الهيئة على �إع��داد الهيكل
الوظيفي للعاملني فيها ،بهدف حتقيق
اال� �س �ت �ق��رار النف�سي واالج�ت�م��اع��ي
وال��وظ �ي �ف��ي ل �ه��م ،م��ا ينعك�س على
�أدائهم ب�شكل �إيجابي
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الرقابة على الأغذية امل�ستوردة والأجهزة
الطبية والأدوية وامل�ستح�ضرات املغ�شو�شة.
ويقوم القطاع بتنفيذ املهام من خالل
ت�سع �إدارات تنفيذية ه��ي� :إدارة الرقابة
على الغذاء امل�ستورد ،و�إدارة اللوائح الفنية
واملوا�صفات ،و�إدارة الرقابة على الأ�سواق
املحلية ،و�إدارة املختربات ،و�إدارة تقييم
املخاطر ،و�إدارة الأع�لاف ،و�إدارة مراكز
الر�صد و�إدارة الأزم ��ات ،و�إدارة التوعية
واالت�صال ،و�أخريًا �إدارة املبيدات.
ول�ك��ي ي�ق��وم ه��ذا القطاع مب�س�ؤولياته
على الوجه الأك �م��ل� ،أن�ش�أت الهيئة ع��ددًا
من املختربات لت�ضمن �سالمة الغذاء ،ومت
جتهيز تلك املعامل ب�أحدث الأجهزة ذات
التقنية العالية ،ومنها خمتربات الرقابة
الغذائية التي تغطي املنافذ الربية والبحرية
واجلوية الرئي�سة.
وه� �ن ��اك خم �ت�بر ال ��ر�� �ص ��د ،وه� ��و من
امل�خ�ت�برات التي حتلل العينات امل�سحوبة
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الغذاء والدواء

من مراكز الر�صد اخلا�صة ب�أنواع ملوثات
الأغذية املختلفة� ،إ�ضافة �إلى خمترب ر�صد
�سالمة مواد التعبئة والتغليف ،الذي يخت�ص
بتحليل جميع امل��واد التي ميكن �أن تالم�س
الغذاء ،ور�صد امللوثات التي ميكن �أن تنتقل
من هذه امل��واد للغذاء ،عالوة على املخترب
املركزي والأبحاث الذي يتخ�ص�ص يف جمال
�سالمة الأغذية.
قطاع الدواء
ال يقل قطاع ال ��دواء ��ش��أ ًن��ا ع��ن قطاع
الغذاء ،وخا�صة �أن اململكة ت�ستورد جانبًا
كبريًا من ال��دواء ،ويتولى القطاع املهمات
الإج��رائ�ي��ة والتنفيذية والرقابية ل�ضمان
ال� ��دواء ،م�ث��ل ترخي�ص عمليات ت�صنيع
الأدوي��ة وا�ستريادها وت�صديرها وتوزيعها
وترويجها والإعالن عنها ،وتقييم م�أمونية
امل���س�ت�ح���ض��رات ال���ص�ي��دالن�ي��ة وفعاليتها
وجودتها و�إ��ص��دار الرتاخي�ص بت�سويقها،
وتفتي�ش م�صانع وم���س�ت��ودع��ات الأدوي���ة،

ومراقبة الأدوية املخدرة وامل�ؤثرات العقلية
وال�سالئف الكيمائية.
كما ي��راق��ب القطاع الأدوي ��ة املتداولة
يف ال�سوق والتحقق من جودتها وفاعليتها
وم�أمونيتها والآث��ار ال�ضارة التي قد تنجم
ع��ن تناولها� ،إ��ض��اف��ة �إل��ى و��ض��ع الأنظمة
واللوائح واملوا�صفات الالزمة قبل ال�سماح
بت�سويق ال ��دواء يف اململكة ،والتحقق من
�سالمة م�ستح�ضرات التجميل.
ولتحقيق هذا التوجه� ،صاغ قطاع الدواء
اال�سرتاتيجية امل�ستقبلية با�ستحداث ثماين
�إدارات تنفيذية تعنى ب�أن�شطة القطاع
املختلفة ،وقام ببناء منظومة من الأنظمة
الإل �ك�ترون �ي��ة ال�ت��ي ت�شكل البنية التحتية
لتحقيق ه��دف احل�ك��وم��ة الإل �ك�ترون �ي��ة يف
التعامل مع القطاع.
ك�م��ا �شكل ال�ع��دي��د م��ن ال �ف��رق الفنية
ل�ت�ح��دي��ث الأن �ظ �م��ة وامل���دون���ات اخل��ا��ص��ة
بالدواء� ،إ�ضافة �إلى امل�شاركة مع اجلهات
احلكومية ذات العالقة يف و�ضع اللوائح
التنفيذية واال� �ش�تراك يف ع��دد من قواعد
معلومات الأدوي���ة وحت��دي��د التخ�ص�صات
ال�صيدلية والعلمية التي يحتاجها قطاع
الدواء.
ومي��ار���س ال�ق�ط��اع م�ه��ام��ه ع�بر ثماين
�إدارات تنفيذية ه ��ي� :إدارة معلومات
الأدوية وال�سموم� ،إدارة االت�صال والتوعية،
�إدارة التيقظ والأزم � ��ات� ،إدارة �سالمة
منتجات التجميل� ،إدارة الرتاخي�ص� ،إدارة
املختربات� ،إدارة تقييم املنتجات وو�ضع
امل�ع��اي�ير ،و�أخ�ي�رًا �إدارة التفتي�ش و�إن�ف��اذ
الأنظمة.
قطاع الأجهزة واملنتجات الطبية
مع النمو املطرد يف اخلدمات ال�صحية
يف اململكة العربية ال�سعودية خالل ال�سنوات
املا�ضية ،وتزايد عدد امل�ست�شفيات والأ�سرة
ومركز الرعاية ال�صحية الأول�ي��ة ومراكز
الكلى ال�صناعية وغريها ،منا �سوق الأجهزة
واملنتجات الطبية يف ال�سعودية ب�شكل كبري.

ونظرًا لوجود ف��راغ ت�شريعي يف رقابة
الأجهزة واملنتجات الطبية ،فقد �أ�صبحت
احلاجة ملحة �إلى وجود جهاز تنظيمي يكفل
�سالمة وك�ف��اءة وج��ودة وفاعلية الأج�ه��زة
واملنتجات الطبية خالل مراحل ت�صنيعها
وت���س��وي�ق�ه��ا وا��س�ت�خ��دام�ه��ا �أث��ن��اء عمرها
االفرتا�ضي ،ومن هنا ج��اءت �أهمية قطاع
الأجهزة واملنتجات الطبية.
وت �ك �م��ن الأه� � ��داف ال��رئ�ي���س��ة لقطاع
الأج� �ه ��زة وامل �ن �ت �ج��ات ال�ط�ب�ي��ة يف حماية
ال�صحة العامة يف اململكة من خالل تطبيق
الإج� � ��راءات واال� �ش�ت�راط��ات ال �ت��ي ت�ضمن
�سالمة وح�م��اي��ة �صحة امل��ر��ض��ى وم�شغلي
وم�ستخدمي الأج �ه��زة واملنتجات الطبية
والأطراف الأخرى.
وي�ضاف �إلى ذلك قيام القطاع باتخاذ
الإج� ��راءات وحت��دي��د امل�س�ؤوليات الالزمة
ل�ضمان مطابقة الأجهزة واملنتجات الطبية
املطروحة للت�سويق واال�ستخدام يف اململكة
جلميع متطلبات وا�شرتاطات الهيئة العامة
للغذاء والدواء وفقًا لالئحة رقابة الأجهزة
وامل�ن�ت�ج��ات الطبية وال �ق��واع��د الإج��رائ�ي��ة
املكملة لها.
وي�ضم القطاع �ست �إدارات تنفيذية
هي� :إدارة ما قبل الت�سويق والتقييم العلمي،
�إدارة الرقابة والقيا�سات احليوية� ،إدارة
التفتي�ش و�إنفاذ الأنظمة� ،إدارة الت�سجيل
وال�ترخ�ي����ص� ،إدارة احل�م��اي��ة وال�سالمة
الإ�شعاعية� ،إدارة االت�صال والتوعية� ،إ�ضافة
�إلى وحدة مراقبة اجلودة.
قطاع التخطيط وتقنية املعلومات
هذا القطاع ذو �أهمية كبرية للهيئة كونه
ميثل اجلانب التخطيطي� ،إ�ضافة �إلى جانب
تقنية املعلومات ،وهو يعد املمكّن الرئي�س
لعمل الهيئة� ،إذ ي�ساهم يف زي��ادة فاعلية
�أعمالها وحتقيق خططها الإ�سرتاتيجية.
وت �� �ض��م ال�ه�ي�ئ��ة يف م��ا ي�خ����ص ق�ط��اع
التخطيط وتقنية املعلومات خم�س �إدارات
تنفيذية هي� :إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي،

و�إدارة اخلدمات الإلكرتونية ،و�إدارة �أمن
املعلومات واحلوكمة ،و�إدارة الربامج ،و�إدارة
البنية التحتية لأنظمة االت�صاالت والتقنية.
ويتولى ه��ذا القطاع مهام التخطيط
وال �ت �ط��وي��ر ،وو� �ض��ع ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات وق��واع��د
البيانات ،وت�أ�سي�س البنية التحتية وت�شغيل
ال�شبكة ،وت�شغيل الأنظمة ومركز املعلومات،
وحتقيق �أمن املعلومات والإنرتنت ،وتقدمي
الدعم الفني واخلدمات الإلكرتونية.
طموحات
ا� �س �ت �ط��اع��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�غ��ذاء
وال���دواء� ،أن تحُ كم رقابتها الفعلية على
الق�ضايا املتعلقة ب�سالمة الغذاء وال��دواء،
وتت�ضاعف يف الوقت الراهن احلاجة �إلى
مثل هذا اجلهاز ،وخا�صة مع ن�شاط وات�ساع
الثقافة اال�ستهالكية لدى �شرائح املجتمع،
وه��ي ثقافة جتعل م��ن املنتجات الغذائية
م��واد م�لازم��ة حلياتنا ال�ي��وم�ي��ة ،وات�ساع
حجم العر�ض وتنوعه على م�ستوى الأغذية
والأدوي��ة ،مما ي�ؤكد بالفعل �أن وجود جهاز
يمارس القطاع
مهامه عبر ثماني إدارات
تنفيذية

كالهيئة ميثل واجبًا وطنيًا وتنظيميًا.
وال ت�ت��وق��ف ط�م��وح��ات الهيئة العامة
للغذاء وال ��دواء عند الرقابة على الغذاء
وال��دواء ،وت�أكيد واقع �سليم و�صحي لأبناء
الوطن ،و�أن تكون الدليل الوطني الفعلي
للمواطنني واحلار�س احلقيقي ل�سالمتهم
و�صحتهم ،واملرجع الفعلي الذي يواجه كل
الأخطار والعوامل التي قد ت�ؤثر يف �سالمة
الغذاء والدواء.
الطموحات تتعدى ذل��ك بكثري ،فهي
تعمل على �أن تكون الهيئة الرقابية الرائدة
�إقليميًا يف جمال الغذاء والدواء والأجهزة
الطبية ،وتقدم خدماتها مبهنية متميزة
ت�سهم يف حماية وتعزيز ال�صحة يف اململكة
العربية ال�سعودية ،بل وت�سعى �إلى �أن ت�صبح
ج��زءًا من امل�شهد العاملي يف الرقابة على
ال �غ��ذاء وال� ��دواء ،فهي ت��درك �أن النجاح
احلقيقي لي�س يف تقليد الآخ��ري��ن ،بل يف
االنطالق من النقطة التي و�صلوا �إليها.
و�أدرك� � � ��ت ال �ه �ي �ئ��ة �أن حت �ق �ي��ق تلك
ال�ط�م��وح��ات ال ي�ت��م مب�ع��زل ع��ن املجتمع،
ولذلك فهي توا�صل عملها ب�شراكة حقيقية
م��ع املجتمع ،م��ن خ�لال تكثيف ح�ضورها
الإعالمي والتوعوي عرب خمتلف الو�سائل
والأدوات ،لأن �سالمة ال�غ��ذاء وال ��دواء ال
ترتبط بالرقابة فقط ،لكنها تتطلب مزيدً ا
من الوعي.
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سين و جيم

بما أنك سألت
تفتح الهيئة العامة للغذاء وال��دواء ،من خالل باب «بما أنك
سألت» ،نافذة للتواصل والحوار مع القراء في كل ما يخص
ال��غ��ذاء وال����دواء ،وتسعد الهيئة بتلقي األسئلة واإلج��اب��ة
عليها على اإليميل SFDA.Magazine@sfda.gov.sa :
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ال فسح مباشر ًا للدواء
المفسوح خليجي ًا

الدواء الذي يف�سح يف دولة خليجية,
هل يف�سح مبا�شرة هنا يف اململكة العربية
ال�سعودية؟
ال ي �ت��م ف �� �س��ح ال� � ��دواء م �ب��ا� �ش��رة،
حيث يحتاج �إل ��ى معاينته م��ن مفت�شي
قطاع ال ��دواء يف الهيئة مبنفذ الو�صول
ق�ب��ل ف���س�ح��ه ،ح�ي��ث �أن ��ه مل ي�ت��م توحيد
الإج��راءات واملتطلبات وال�شروط يف دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،ومل
يتم ال�ب��دء ب��االحت��اد اجلمركي ب�ين دول
املجل�س بالن�سبة للأدوية وامل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية.
ك��م ع��دد الأدوي� ��ة ال�ت��ي مت رف�ضها
يف العام الواحد تقريبًا خالل ال�سنوات
اخلم�س الأخرية؟
جمموع ما مت رف�ضه خالل ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية من م�ستح�ضرات كانت
واردة بكميات جتارية بلغ  500م�ستح�ضر،
وي�ع��ود �سبب رف�ضها �إم��ا �إل��ى تعر�ضها
ل��درج��ات ح��رارة عالية� ،أو لكونها غري
م�سجلة �أو غري م�ستوفية ل�شروط الف�سح.
استيراد وفسح األدوية
من مهام الهيئة

توافق عليها الهيئة العامة للغذاء والدواء
عند ت�سجيل الدواء �أو امل�ستح�ضر.
ال رسوم على فسح األدوية

ك��م امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ت�ت�ح���ص��ل عليها
الهيئة نظري ف�سحها لدواء �أو غذاء؟
ال توجد ر�سوم على ف�سح الأدوية عن
طريق الهيئة.
ب�ع��د ات�ف��اق�ي��ات اجل� ��ات ،ه��ل هناك
احتكار للدواء عامليًا؟
�صناعة الأدوي� ��ة املبتكرة تخ�ضع
لأنظمة ب��راءات االخ�تراع يف كافة �أنحاء
العامل ،لذا ال ميكن ت�صنيع بدائل الأدوية
املبتكرة �إال بعد انتهاء فرتة براءة الدواء
نف�سه يف الدولة التي يرغب الت�سجيل فيها.

ه ��ل ال� � ��دواء ال� ��ذي ي �ب��اع ف �ق��ط يف
م�ست�شفيات وزارة ال�صحة ،هو فقط ما
يتم ف�سحه من الهيئة؟
الإذن با�سترياد وف�سح الأدوي��ة من
املهام املوكلة للهيئة العامة للغذاء والدواء
ح�سب الأنظمة ،وكل ما يحال من م�صلحة
اجل�م��ارك للهيئة يتم البت بف�سحه من
نمو استثمارات الدواء
عدمه.
في المملكة
كم تبلغ �صالحية ف�سح كل دواء؟
ك��م حت�ت��اج اململكة م��ن �صيدليات
تختلف �صالحية كل دواء عن الآخر و�شركات وم�صانع �أدوية؟
ح�سب درا�سة الثباتية اخلا�صة به والتي
ال�صيدليات من اخت�صا�ص وزارة

ال�صحة يف الوقت الراهن� ،أما ما يخ�ص
م�صانع الأدوي��ة فال ميكن حتديد العدد
املنا�سب العتماد ذلك على �أمور جتارية.
ولكن املالحظ �أن ال�سنوات الأخرية
��ش�ه��دت زي� ��ادة يف ح�ج��م اال��س�ت�ث�م��ار يف
ال�صناعات ال��دوائ�ي��ة م��ن قبل م�صانع
الأدوي ��ة املحلية التي تقوم بالتو�سع من
خالل زيادة حجم الإنتاج �أو افتتاح م�صانع
جديدة� ،أو من خالل الت�صنيع التعاقدي
ل�صالح �شركات الأدوية الأجنبية.
وع�لاوة على ذل��ك ،دخلت �شركات
الأدوي ��ة الأجنبية �إم��ا ب�شكل م�ستقل �أو
بامل�شاركة مع م�ستثمرين �سعوديني الفتتاح
م�صانع يف اململكة ،حيث �شهدت الآون��ة
الأخ�يرة توفر بيئة جاذبة لال�ستثمارات
ال�صناعية �سوا ًء للم�ستثمرين ال�سعوديني
�أو الأج���ان���ب م��ن خ�ل�ال اف �ت �ت��اح م��دن
اقت�صادية و�صناعية جديدة.
عندما يُرف�ض الرتخي�ص للدواء،
م�ت��ى مي�ن��ح ف��ر��ص��ة لإع ��ادة ت�ق��دمي��ه من
جديد ،بب�ساطة هل له دور ثاين؟
ميكن لل�شركة تقدمي امل�ستح�ضر مرة
العدد األول نوفمبر 2014

11

سين و جيم

�أخرى �إذا ا�ستوفى �شروط الت�سجيل بعد �أذون ا�سترياد للجهات ال�صحية الطالبة
للم�ستح�ضرات غري املتوفرة حلني �إيجاد
عام من تاريخ رف�ضه.
ه��ل تتدخل الهيئة يف �شكل علبة حل مل�شكلة االنقطاع.
الدواء �أم �أنها م�س�ؤولة فقط عما يف داخل
الهيئة مسؤولة عن
هذه العلبة؟
قرار سحب األدوية
العبوة اخلارجية مهمة ،ويلزم �أن
�سحب الدواء من ال�سوق ،قرار من
تعك�س املعلومات نف�سها املوجودة يف امللف ،وم�س�ؤولية من؟
ق��رار �سحب الأدوي���ة يتم م��ن قبل
و�ضمان عدم حدوث �أخطاء دوائية نتيجة
ت�شابهها مع عبوات �أخرى.
الهيئة العامة للغذاء والدواء ،وذلك بناء
على اكت�شاف الهيئة وجود خلل يف جودة
امل�ستح�ضر �أو عدم مطابقته للموا�صفات
قوانين واشتراطات
املعتمدة �أو غ�شه.
لضمان مأمونية األدوية
�أم��ا م�س�ؤولية �سحب ال ��دواء فتقع
ف �ج��أة ينقطع دواء م��ن الأ� �س��واق،
ه��ل للهيئة دور يف ذل��ك� ،أو دور يف منع على عاتق وكيل امل�ستح�ضر امل�سجل لديه،
حيث يقوم بالتن�سيق مع اجلهات ال�صحية
االنقطاع؟
ل� �ق ��د و�� �ض� �ع ��ت ال��ه��ي��ئ��ة ق ��وان�ي�ن املعنية وامل�ست�شفيات ل�سحبه ،مع العلم ب�أن
وا�شرتاطات وا�ضحة لكي ت�ضمن م�أمونية الهيئة العامة للغذاء والدواء تقوم مبتابعة
و�سالمة الأدوي� ��ة يف ال�سوق ال�سعودي ،عملية �سحب الأدوية من قبل الوكيل.
وع ��دم ال �ت��زام ال��وك�لاء ب �ه��ذه ال�ق��وان�ين
وال �� �ش��روط يت�سبب يف ان�ق�ط��اع ال ��دواء.
تسعير الدواء مسؤوليتنا
وق��ام��ت الهيئة بجهود يف منع انقطاع
�سعر الدواء من يتحكم فيه ،وهل
امل�ستح�ضرات ،وذلك ب�إن�شاء ق�سم متابعة للهيئة ر�أي يف ذلك؟
توفر امل�ستح�ضرات ملتابعة هذه احلاالت
الهيئة العامة للغذاء وال ��دواء هي
والعمل على حلها.
اجلهة املنظمة لأ�سعار الأدوية يف اململكة،
ك �م��ا مت ت�ع�م�ي��م ق��ائ �م��ة ب ��الأدوي ��ة وذلك بنا ًء على املادة الرابعة ع�شرة من
ال�ضرورية حلياة املر�ضى وغري امل�سجلة نظام املن�ش�آت وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
وال�ت��ي مت �إع�ف��ا�ؤه��ا م��ن ر��س��وم الت�سجيل ال ��ذي ُي �ل��زم امل�ن���ش��أة ال�صيدالنية ببيع
ل��دى الهيئة لت�سهيل توفريها وت�سجيلها امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية امل�سجلة يف
يف ال�سوق ال�سعودي� ،إ�ضافة �إلى اعتماد عبوات حتددها الهيئة ،ويحظر بيعها قبل
برنامج الت�سجيل ال�سريع للم�ستح�ضرات ت�سعريها.
غري املتوفرة للتقليل من الوقت امل�ستغرق
و�إدرا ًك� ��ا منها مل��دى �أهمية حتديد
لت�سجيل هذه امل�ستح�ضرات.
ال�سعر املنا�سب للأدوية �سواء للمري�ض �أو
كما �أن الهيئة تقوم بالتفتي�ش الدوري لل�شركة ال�صانعة ،قامت الهيئة بت�شكيل
ع�ل��ى م���س�ت��ودع��ات ال��وك�ل�اء ل�ل�ت��أك��د من جلنة متخ�ص�صة بت�سعري الأدوية ي�شارك
توفر امل�ستح�ضرات امل�سجلة ،وخماطبة فيها ممثلون عن اخلدمات ال�صحية يف
ال��وك�لاء حل��ل امل���ش��اك��ل ال �ت��ي تواجههم اململكة ،ووزارة االقت�صاد والتخطيط،
حيال توفر امل�ستح�ضرات وت�سهيل �إعطاء وكلية ال�صيدلة بجامعة امللك �سعود.
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يقولون عنا...ونقول
نشرح هنا االلتباس في الفهم لدى بعض الناس حول
عمل الهيئة العامة للغذاء وال���دواء ،وتصحيح بعض
األفكار المغلوطة عن طبيعة عملها.

ال تأخير في التحذير من
المستحضرات الضارة

ي ��رى ال �ب �ع ����ض �أن ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للغذاء وال��دواء تت�أخر يف الإع�لان �أحيانًا
ع��ن حت��ذي��رات م��ن م�ستح�ضرات طبية،
وي�ق��وم م�ستهلكون با�ستخدامها بعد �أن
تلحق �أ�ضرار بهم.
ال ي��وج��د ت ��أخ�ير فعلي يف التحذير
من بع�ض امل�ستح�ضرات الطبية ،حيث �إن
مثل هذه التحذيرات لها �إجراءات حمددة
,ف��امل�ن�ت�ج��ات غ�ير امل��رخ���ص��ة ال �ت��ي تدخل
اململكة العربية ال�سعودية بطرق غري نظامية
عن طريق جتار ال�شنطة� ،أو يتم الرتويج
لها عن طريق املنتديات وو�سائل التوا�صل
االجتماعي عند ثبوت �ضررها لدى الهيئة,
تقوم بالتحذير من �إ�ستخدامها ومعاقبة كل
من يقوم بالرتويج والت�سويق لها.
وفيما يخت�ص بالأدوية ،ف�إنه عند ظهور
درا�سات جديدة تثبت �ضررها ف�إن الهيئة
تقوم مبا�شرة بن�شر حتذير عما قد ي�سببه
للعامة واملمار�سني ال�صحيني ,ويتم خماطبة
اجلهات ذات العالقة لوقف �صرف الدواء
وكذلك �سحبه عن طريق وكالء الأدوية.
آليات متنوعة لسحب
المنتجات الخطرة

يقول م�ستهلكون �إن الهيئة العامة
للغذاء وال��دواء حت��ذر من خطورة تناول
م�ستح�ضرات طبية �أو �أدوية �أو �أنواع معينة

من املياه �أو الأغذية ،وال تقوم ب�سحبها من
الأ��س��واق ،ف��إذا كان املنتج خطرًا فلماذا ال
ت�سحبه الهيئة ومتنع ا�ستخدامه؟
يف حال كان املنتج ي�ؤثر على ال�صحة
العامة للم�ستهلكني ف��إن الهيئة تقوم على
ال�ف��ور ب�سحب املنتج م��ن خ�لال ع��دد من
الآل �ي��ات� ،أهمها �سحبه بوا�سطة ال�شركة
املنتجة �أو وكيلها ،بالإ�ضافة �إيل التعميم
على منافذ البيع ووزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية.
كما تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء
بن�شر التحذير ع�بر موقعها الإل �ك�تروين
وو� �س��ائ��ل ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي (ت��وي�تر
وفي�سبوك وغريهما) ،وم��ن خ�لال و�سائل
الإع�لام ،وذلك للت�أكد من خلو املنازل من
ه��ذا املنتج ،ع�لاوة على حتذير املواطنني
كافة وب��ال��ذات من قد يح�صلون عليه من
خ��ارج اململكة ب�شكل �شخ�صي ،كما يعمل
مندوبو الهيئة يف املنافذ على منع دخول
املنتج و�إيقاف �شحناته يف حال ورودها.
�أم��ا يف ح��ال ك��ان امل�ستح�ضر امل�سوق
غري مرخ�ص من الهيئة ،ويتم ت�سويقه يف
من�ش�آت ال تخ�ضع لنظام الهيئة وثبت �ضرره
على �صحة امل�ستهلك ،فتقوم الهيئة بتحذير
امل�ستهلك وخماطبة اجلهات ذات العالقة
مثل م�صلحة اجلمارك بعدم ف�سحة ،ووزارة
ال�ش�ؤون البلدية والقروية ل�سحب املنتج من
جميع منافذ البيع.
العدد األول نوفمبر 2014
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المفسوحة قدرت بحوالي  20مليار ريال

إحباط دخول منتجات
وأجهزة طبية “مخالفة”
بقيمة  227مليون ريال
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أحبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء دخول منتجات وأجهزة
طبية مخالفة تقدر قيمتها بأكثر من  227مليون ري��ال حتى
نهاية الربع األول من العام الحالي  1435هـ ،كما أتلفت الهيئة
أكثر م��ن  4ماليين و 600أل��ف جهاز ومنتج طبي خ�لال الفترة
نفسها بعد ج��والت ق��ام بها مفتشو الهيئة على ع��دد من
المنشآت الطبية.

العدد األول نوفمبر 2014
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وق �دّرت الأج�ه��زة واملنتجات الطبية
امل�ف���س��وح��ة م��ن خ�ل�ال م�ن��اف��ذ احل ��دود
ب�ـ ( )19.912.817ري ��االً ،وب�ل��غ عدد
امل�صانع الأجنبية التي عينت ممثلني
قانونيني لها يف اململكة  2.895م�صنع ًا
�أجنبياً ،بينما و�صل عدد �أذونات الت�سويق
ال�صادرة للأجهزة واملنتجات الطبية �إلى
(� )7.408أذون.
جاء ذلك يف ورقة عمل قدمها قطاع
الأجهزة واملنتجات الطبية بالهيئة خالل
«امل�ل�ت�ق��ى الهند�سي العلمي للهند�سة
ال �ط �ب �ي��ة» امل �� �ص��اح��ب مل���ؤمت��ر ال�صحة
ال�سعودي.
و�أو�صت ورقة العمل باالرتقاء مب�ستوى
ج��ودة الرعاية ال�صحية يف اململكة من
خ�لال �ضمان �سالمة وج ��ودة وفاعلية
الأجهزة واملنتجات الطبية ،ودع��ت �إلى
رفع م�ستوى ال�صناعة ال�سعودية لتحاكي
ال�صناعات العاملية ولتحقيق املناف�سة
العاملية ،مطالبة بت�شجيع نقل وتوطني
تقنية الأج �ه��زة وامل�ن�ت�ج��ات الطبية يف
اململكة ب��الإ��ض��اف��ة �إل ��ى �ضبط ال�سوق
ال�سعودي ومنع تدفق الأجهزة املغ�شو�شة
واملقلدة للمملكة.
و�شددت على �ضرورة احلر�ص على
�ضمان التناف�س ال�شريف وال�ع��ادل بني
�شركات الأجهزة واملنتجات الطبية وفقًا
لآل�ي��ة م��وح��دة ،وح�ث��ت على رف��ع الوعي
قدرت األجهزة
والمنتجات الطبية
المفسوحة من خالل منافذ
الحدود بـ ( )19.912.817رياالً،
وبلغ عدد المصانع األجنبية
التي عينت ممثلين قانونيين
لها في المملكة 2.895
مصنع ًا أجنبي ًا
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حجم الطلب على األجهزة والمنتجات الطبية في السوق السعودي

قيمة اإلنفاق على األجهزة الطبية

 3٫7مليار ريال

أصناف األجهزة والمنتجات الطبية المصنعة محلي ًا

كشفت الجوالت
التي قام بها مفتشو الهيئة
العامة للغذاء والدواء على
عدد من المنشآت الطبية ،عن
وجود مشكالت في تغليف
ونقل وتخزين العديد من
األجهزة والمنتجات الطبية

لدى املواطن واملقيم مبخاطر وم�شكالت
الأجهزة واملنتجات الطبية ،وبناء عالقة
تكاملية م��ع مقدمي الرعاية ال�صحية
وامل�ستهلكني من خالل تبادل معلومات،
وكذلك �إيجاد فر�ص وظيفية للكفاءات
ال�سعودية.
و�أك ��دت ال��ورق��ة نف�سها �أن التفاعل
ال�سريع مع بالغات احل��وادث و�إن��ذارات
�إ� �ش �ع��ارات ال�سالمة ال���واردة �إليها من
خالل اتخاذ الإجراءات الالزمة ،ي�صب
يف حماية املر�ضى والعاملني يف املجتمع
ال�صحي يف اململكة العربية ال�سعودية.
وك�شفت اجلوالت التي قام بها مفت�شو
الهيئة العامة للغذاء والدواء على عدد من
املن�ش�آت الطبية ،عن وجود م�شكالت يف
تغليف ونقل وتخزين العديد من الأجهزة
واملنتجات الطبية والتي مت �إتالف العديد
منها يف املنافذ اجلمركية و�أثناء جوالت
التفتي�ش ،وذلك لعدد من الأ�سباب ،تكمن
يف عدم مراعاة ال�شركات طريقة تخزين
الأج �ه��زة وامل�ن�ت�ج��ات الطبية ،وانتهاء
ال�صالحية ،بالإ�ضافة �إل��ى ع��دم وجود
بطاقة تعريفية للجهاز واملنتج الطبي �أو
التعديل عليه ،وعدم االلتزام باملتطلبات
الوطنية للأجهزة واملنتجات الطبية.
وتذمر ع��دد من املمثلني وال�ضباط

ال �ت��اب �ع�ين مل �ق��دم��ي ال��رع��اي��ة ال�صحية
احلكومية يف مداخالت خ�لال امل�ؤمتر،
م ��ن ع� ��دم جت � ��اوب ب �ع ����ض ال �� �ش��رك��ات
والوكالء وامل��وردي��ن يف �صيانة الأجهزة
الطبية يف حالة الأعطال ،ال�سيما �أجهزة
التعقيم على الرغم من حداثتها و�سريان
�ضمانها.

كما �شكا عدد منهم من تخلي بع�ض
امل�ن���ش��آت الأج�ن�ب�ي��ة ع��ن ال��وف��اء بعقود
ال�صيانة ،وبينوا �أن امل�شكلة تكمن يف
تغيري وكالء �شركات الأجهزة واملنتجات
الطبية داخل اململكة ،كما طالب �آخرون
منهم ب�ضرورة اختيار �أف�ضل املوا�صفات
يف املنتجات الطبية.
العدد األول نوفمبر 2014
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المضمار

منح «قطاع الدواء» شهادة الجودة في  13مجال

«الغذاء والدواء» تحاصر األعراض
الجانبية لألدوية بخدمة «تيقظ»

أطلقت الهيئة العامة للغذاء
والدواء ،عبر موقعها اإللكتروني
( ،)www.sfda.gov.saخدمة
«تيقظ» ،والتي تهدف إلى
رصد األعراض الجانبية لألدوية
وجودة المستحضرات الصيدالنية
والعشبية.

تتيح اخل��دم��ة للمواطنني واملقيمني
وامل��م��ار���س�ي�ن ال �� �ص �ح �ي�ين ،الإب� �ل��اغ عن
الأعرا�ض اجلانبية للأدوية وم�شاكل جودة
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،وذل��ك عرب
تعبئة «مناذج �إلكرتونية» معدة لهذا الغر�ض
باللغتني العربية والإجنليزية ،حيث ت�ساعد
هذه النماذج املخت�ص يف املركز الوطني
للتيقظ الدوائي يف �إتخاذ الإجراءات املتبعة
يف التعامل مع املالحظات وال�شكاوى.
18
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وت�صنف الأع��را���ض اجلانبية للأدوية
ك��واح��دة من امل�شاكل ال�صحية الرئي�سة،
ح�ي��ث تبلغ ن�سبة ح ��االت ال�ت�ن��ومي عامليًا
يف امل�ست�شفيات نتيجة حل��دوث �أع��را���ض
جانبية ج��راء ا�ستخدام الأدوي��ة  ،6%وما
يقع ب�ين  5%و  % 10م��ن تكاليف �إقامة
املر�ضى يف امل�ست�شفيات ،وي�سعى برنامج
«تيقظ» �إل��ى امل�ساعدة يف جتنب ح��دوث
�أغلب هذه الأعرا�ض بالإبالغ عن جميع ما

يتعلق بالدواء وامل�ستح�ضرات الع�شبية من
�أعرا�ض جانبية �أو �أخطاء دوائية �أو رداءة
يف اجلودة.
�شهادة الآيزو
�إل��ى ذل��ك ،مُنح قطاع ال��دواء بالهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل �غ��ذاء وال � ��دواء � �ش �ه��ادة الآي ��زو
الدولية  9001:2008لتحقيقه اجل��ودة
يف  13جم � � اً�ال ،ه��ي ت��رخ�ي����ص عمليات
ت�صنيع الأدوي��ة وا�ستريادها وت�صديرها

يسعى برنامج
«تيقظ» إلى المساعدة
في تجنب حدوث أغلب هذه
األعراض باإلبالغ عن جميع ما
يتعلق بالدواء والمستحضرات
العشبية

وت��وزي �ع �ه��ا وت��روي �ج �ه��ا والإع� �ل��ان عنها،
وتقييم م�أمونية امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
وفعاليتها وجودتها و�إ� �ص��دار الرتاخي�ص
بت�سويقها ،وتفتي�ش م�صانع وم�ستودعات
ووك�لاء الأدوي��ة ،وو�ضع الأنظمة واللوائح
واملوا�صفات الالزمة قبل ال�سماح بت�سويق
ال��دواء يف اململكة ،وو�ضع وتطبيق لوائح
ف�ضل عن مراقبة
و�أنظمة ت�سعري الأدوية ،اً
الأدوي��ة املتداولة يف ال�سوق والتحقق من
جودتها وفاعليتها وم�أمونيتها� ،إ�ضافة
�إل��ى ر�صد وم��راق�ب��ة الآث ��ار ال���ض��ارة التي
ق��د تنجم ع��ن ت �ن��اول الأدوي � ��ة ،و�إي���ص��ال
الر�سائل ال�صحية واملعلومات املوثقة عن
ال� ��دواء للمهنيني وامل�ج�ت�م��ع� ،إل ��ى جانب
التحقق من �سالمة م�ستح�ضرات التجميل،
وال�ت��وع�ي��ة والتثقيف ال ��دوائ ��ي ،ومتابعة
الدواء بعد الت�سويق ومنع و�سائل الت�سويق
غري امل�شروعة ،وتقييم وت�سجيل وتفتي�ش
الدرا�سات ال�سريرية ،والرقابة على الأدوية
املخدرة.
وت�سلم الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة
للغذاء و ال��دواء الأ�ستاذ الدكتور حممد
بن عبدالرحمن امل�شعل ال�شهادة ،خالل
احلفل الذي �أقيم يف مقر «الهيئة» لتكرمي
امل���ش��ارك�ين يف ب�ل��وغ ق�ط��اع ال� ��دواء �إل ��ى د
املرحلة املتقدمة من حتقيق اجلودة املتعلقة
بالأدوية و�سالمتها وم�أمونية �إ�ستخدامها
وتوعية املجتمع وتثقيفه ح��ول �إ�ستعمالها
والأ�ضرار املرتتبة على تناولها وفقًا لإجتهاد
�شخ�صي ولي�س بناء على ا�ست�شارة طبية.

الدكتور محمد المشعل يتسلّم شهادة اآليزو الدولية
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هيئة الغذاء والدواء تضع اشتراطات قاسية على استيرادها

«لحوم»..
تحت الحراسة المشددة
تستورد المملكة العربية السعودية أكثر من ثالثة ماليين طن سنوي ًا من
اللحوم ومنتجاتها بجميع أنواعها المبردة والمجمدة والمعلبة ،وبما
قيمته  26مليار ريال.
وأمام هذا الكم الهائل من اللحوم المستوردة ،تقوم الهيئة العامة
للغذاء وال��دواء ب��دور كبير في تأمين وصولها إلى المستهلك بسالم
هدد حياته ،وتفرض حظر ًا
أي ملوثات أو غش ُي ِّ
بشكل يضمن خلوها من ّ
على االستيراد أو ترفعه وفق آخر مستجدات األمراض الوبائية في العالم.
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�إجراءات و�أنظمة
تتبع الهيئة ع���دد ًا م��ن الإج� ��راءات
والأنظمة يف ما يتعلق با�سترياد باللحوم،
من خالل متابعة دقيقة يقوم بها مركز
الإن��ذار ال�سريع يف قطاع الغذاء بالهيئة،
لا ع��ن م �ت��اب �ع��ة �آخ� ��ر م���س�ت�ج��دات
ف �� �ض� ً
الأم��را���ض الوبائية يف ال��دول املختلفة،
وبنا ًء عليه تتخذ الهيئة ق��رارات حظر �أو
رفع احلظر عن الدول واملن�ش�آت امل�صدرة.
وت�أتي ق��رارات الهيئة بفر�ض احلظر
على ا�سترياد اللحوم ومنتجاتها من بع�ض
ال ��دول ،انطالق ًا م��ن دوره��ا يف الرقابة
على �سالمة وم�أمونية الأغذية امل�ستوردة
و�ضمان جودة و�سالمة الغذاء.
وتقوم الهيئة باال�ستف�سار من الدولة
التي �سيتم احلظر عليها ع�بر قنواتها
املخت�صة �أو من خالل اال�ستعانة ب�سفارة
اململكة يف تلك الدولة �أو من خالل �صدور
تقرير �أو تو�صية م��ن �إح ��دى املنظمات
العاملية املخت�صة بوجود ح��االت م�ؤكدة
بتف�شي عدوى �أو �أمرا�ض معدية لها �آثار
�سلبية لها على �صحة امل�ستهلك كمر�ض
جنون البقر (� )BSEأو مر�ض �أنفلونزا
الطيور �أو مر�ض احلمى القالعية �أو حمى
ال��وادي املت�صدع �أو الطاعون البقري� ،أو
ب�سبب وجود تلوث معني نتيجة ا�ستخدام
م��واد ممنوعة يف الأع�ل�اف والأغ��ذي��ة �أو
ب�سبب وج��ود غ�ش بها ،وذل��ك كما حدث
م�ؤخرا بغ�ش منتجات حلوم الأبقار بلحوم
اخليل.
مربرات احلظر
تتخذ الهيئة ق��رارات احلظر امل�ؤقت
على ا�سترياد حلوم الأبقار وال�ض�أن واملاعز
املربدة ومنتجاتها من خالل �إعداد قطاع
الغذاء يف الهيئة تقارير ت�شرح فيها مدى
خطورة اللحوم امل�ستوردة مع التو�صية
ب ��إ� �ص��دار ق���رار ف��ر���ض احل �ظ��ر امل ��ؤق��ت

 60في المائة
من استهالك المملكة من
اللحوم مستورد من الخارج

والأ�سباب الداعية لذلك ،ومتى ما توافرت
املربرات الكافية ي�صدر الرئي�س التنفيذي
للهيئة قرار ًا بفر�ض احلظر امل�ؤقت اللحوم
ومنتجاتها من ال��دول��ة املعنية ،وم��ن ثم
يُعمم ق��رار احل�ظ��ر على ك��اف��ة اجلهات
احلكومية وم�صلحة اجل�م��ارك وجمل�س
ال �غ��رف ال�ت�ج��اري��ة ال�صناعية والأم��ان��ة
العامة لدول جمل�س التعاون وكافة فروع
الإدارة التنفيذية للرقابة على الغذاء
امل�ستورد التابعة للهيئة.
وي�ستمر ق���رار احل �ظ��ر حل�ين زوال
الأ�سباب التي �أدت �إل��ى ات�خ��اذه ،وذلك

بناء على تقارير املنظمة العاملية لل�صحة
احليوانية التي تفيد بخلو هذه الدولة من
�أي �أمرا�ض وبائية ،ومن ثم تقوم الدولة
التي مت حظر اال��س�ت�يراد منها ب�إر�سال
ط�ل��ب للهيئة برغبتها يف رف ��ع احلظر
املفرو�ض عليها ثم يتم در�س الطلب من
قبل خمت�صني بالهيئة وال��ذي��ن بدورهم
يرفعون مذكرة للرئي�س التنفيذي للهيئة،
مو�ضح ًا فيها �إمكانية رف��ع احلظر من
عدمه ،مع ذكر املربرات التي تدعم ذلك.
وبعد موافقة الرئي�س التنفيذي ،يتم
تعميم قرار رفع احلظر على كافة اجلهات
احلكومية وم�صلحة اجل�م��ارك وجمل�س
ال �غ��رف ال�ت�ج��اري��ة ال�صناعية والأم��ان��ة
العامة لدول جمل�س التعاون وكافة فروع
الإدارة التنفيذية للرقابة على الغذاء
امل�ستورد التابعة للهيئة.
العدد األول نوفمبر 2014
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و�ضعت الهيئة �ضوابط
للحد م��ن دخ���ول �أي حل��وم
تخالف اال�شرتاطات ،ومنها:
االل��ت��زام ال �ت��ام مبتطلبات
ال��ل��وائ��ح ال �ف �ن �ي��ة وامل��وا� �ص �ف��ات
املعتمدة اخلا�صة بالأغذية.
�أن ت��ك��ون و���س��ائ��ل ال�ن�ق��ل
جمهزة ،بحيث ميكن تعليق ذبائح
و�أن�صاف و�أرباع اللحوم املربدة� ،أو
يتم و�ضعها على طاوالت منا�سبة.
يجب �أال تزيد درجة حرارة
اللحوم امل�بردة �أثناء النقل على
 5و.1-�أن ت�ت�رك م���س��اف��ات ت�سمح
ب�ت�ه��وي��ة ج �ي��ده ب�ي�ن ال��ذب��ائ��ح �أو
اللحوم امل�بردة ،مع تزويد و�سيلة
النقل مبقيا�س درجة حرارة يعطي
ق��راءة دقيقة لدرجة ح��رارة حيز
ال�شحن ،على �أن يكون م�ؤ�شره يف
مكان ي�سهل قراءته من اخلارج.
�أن يتم تربيد احلاوية م�سبقًا
كاف.
قبل التحميل بوقت ٍ
�أن ت �ت��م ع�م�ل�ي��ة التحميل
والتنزيل ب�أ�سرع م��ا ميكن ،و�أال
يتم �إي�ق��اف جهاز التربيد �أثناء
التحميل والتنزيل حتى و�صولها
�إلى م�ستودعات امل�ستورد.
ي� ��� �ش�ت�رط ��� �ض� ��رورة ق �ي��ام
امل���س�ت��وردي��ن بت�ضمني عقودهم
ب�ن����ص ي�ضمن ح�ق��وق�ه��م كاملة
جت���اه امل �� �ص��در يف ح��ال��ة ث�ب��وت
ع� ��دم م �ط��اب �ق��ة م �� �س �ت��وردات �ه��م
لال�شرتاطات.
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ضوابط االستيراد
و�ضعت الهيئة عدد ًا من ال�ضوابط واال�شرتاطات ال�صارمة عند
ا�سترياد اللحوم بكل منتجاتها املربدة واملجمدة واملعلبة �إلى اململكة.
�أن تكون اللحوم املراد ا�ستريادها من املن�ش�آت امل�سجلة لدى الهيئة.
�أال تكون من بلدان موبوءة ب�أمرا�ض حيوانية.
مطابقتها للموا�صفات ال�سعودية اخلليجية.
الت�أكيد على امل�ستوردين ب�ضرورة �إرفاق �شهادة الذبح احلالل مع جميع �إر�ساليات
اللحوم.
�أن تتوافر يف امل�سلخ ال��ذي مت الذبح فيه كافة اال�شرتاطات ال�صحية ال��واردة يف
املوا�صفات ال�سعودية ،و�أال يكون امل�سلخ م�ستخدما لذبح اخلنازير.
�إرف��اق �شهادة �صحية معتمدة من ال�سلطة الر�سمية املخت�صة تو�ضح نوع اللحوم
و�أ�سماء العينات.
�أن احليوانات �أو الدجاج التي مت ذبحها مل تتم تغذيتها ب�شكل خمالف.

Ωƒë∏dG øe ájOƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG ∑Ó¡à°SG ºéM

خطة محكمة
في المنافذ
تعتمد الهيئة بالتعاون مع وزارة
التجارة وال�صناعة وهيئة املقايي�س
خطة حمكمة يف كافة منافذ اململكة،
تتبع خاللها منهج حتليل املخاطر
والرقابة عليها قبل الفح�ص ،ومن
ذلك �إخ�ضاع عينة منها �إلى نتائج
خم�بري��ة ،ل�ضمان �سالمة اللحوم
امل�ستوردة ،من خالل رقابة �صارمة
ت�شرف عليها ك��وادر وطنيَّة م�ؤهلة
وم��د ِّرب��ة تدريب ًا عالي ًا يف ع��دد من
املختربات العامليَّة.
وت �ق��وم ال�ه�ي�ئ��ة مب��راق �ب��ة تلك
اللحوم ومنتجاتها ع�بر ع��دد من
االخ �ت �ب��ارات ال�لازم��ة للت�أكد من
�سالمتها وجودتها ب�شكل م�ستمر
مب��ا ي�ضمن خلوها م��ن الأم��را���ض
الوبائية واملنتجات املغ�شو�شة ،من
خالل فح�صها من قبل خمت�صني
م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ي �ت��واج��دون يف جميع
منافذ اململكة احلدودية.
وه�ن��اك خم�ت�برات ذات ج��ودة
ع��ال �ي��ة يف م �ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة ت�ق��وم
بفح�ص اللحوم امل�ستوردة للت�أكَّد
م��ن ��س�لام�ت�ه��ا ،ك�م��ا ت��وج��د خطة
م�ستقبلية للمختربات تركز على
�إن �� �ش��اء خم�ت�بر م��رك��زي مرجعي
باملركز الرئي�سي للهيئة ،و�إن�شاء
مركز �أبحاث متخ�ص�ص يف جمال
�سالمة الأغذية.

3

26

ƒëf É¡àØ∏c

Ék jƒæ°S øW ÚjÓe

∫ÉjQ ¿ƒ«∏H

.ôLÈeÉ¡dGh ΩhôØŸG ºë∏dGh ≥é°ùdGh ÓjóJôŸG É¡«a ÉÃ ,á©æ°üŸG É¡JÉéàæeh IóªéŸGh IOÈŸG QÉ≤HC’G Ωƒ◊ πª°ûJ »gh

OQƒà°ùŸG

»∏ëŸG êÉàfE’G

Ωƒë∏dG øe É¡cÓ¡à°SG øe áÄŸG ‘ 60

ájOƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG áLÉM øe áÄŸG ‘ 40

á«LQÉÿG ¥Gƒ°SC’G øe á«≤ÑàŸG äÉ«ªµdG ÒaƒJ ºàj
¿OQC’Gh ÚàæLQC’Gh ÉjQƒ°Sh ∑QÉ‰ódGh É«côJh Ú£°ù∏ah É«Hƒ«KEGh ¿Éà°ùcÉHh óæ¡dG
¿ÉªYo áæ£∏°Sh »JƒÑ«Lh ¿GOƒ°ùdGh Góæch äGQÉeE’Gh GóædôjGh Góædƒgh ¿GôjEGh

◊ΩÉæZC’G Ωƒ
.Ωƒë∏d …Oƒ©°ùdG OôØdG ∑Ó¡à°SG ‹ÉªLEG øe áFÉŸG ‘ 29

العدد األول نوفمبر 2014

23

الملف

األدوية المغشوشة

تقتل
بصمت!

تعد ظاهرة األدوية المغشوشة من أخطر الظواهر التي تعاني منها دول العالم،
وإن كانت شدة المعاناة تتفاوت من دولة إلى أخرى ،وخطرها األكبر يتركز في بلدان
العالم الثالث.
وف��ي تقريرها ال��ذي ص��در أخ��ي��راً ،ح��ذرت منظمة الصحة العالمية  WHOمن تنامي
حجم تجارة األدوية المغشوشة في الدول النامية ،ودعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات
ملموسة وعاجلة لمكافحة الظاهرة التي بدأت تأخذ أبعاد ًا وبائية.
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الأدوية املغ�شو�شة
تعرف الأدوي��ة املغ�شو�شة ب�أنها تلك
ال �ت��ي تنتج وت �ب��اع حت��ت م�سميات غري
مرخ�ص بها م��ن ال�سلطات املخت�صة،
ويدخل يف ت�صنيعها  -عمد ًا  -مكونات
غري مطابقة ل�ل�أدوي��ة الأ�صلية ،وتكون
م �ع �ب ��أة ب �� �ص��ورة ت��وح��ي ب ��أن �ه��ا «�أدوي� ��ة
حقيقية» ،وهي لي�ست كذلك بالطبع.
وي� ��� �ص� �ن ��ف ع� �ل� �م���اء ال�����ص��ي��دل��ة
امل�ستح�ضرات الدوائية املغ�شو�شة يف �إطار
�أربع فئات رئي�سة هي:

الفئة الأول��ى :م�ستح�ضرات حتتوي
نف�س املادة �أو املواد الدوائية الفعالة التي
يحتويها الدواء الأ�صلي ،ولكن بكميات �أو
تركيزات ذات هام�ش �أمان منخف�ض ،وقد
تكون هذه املكونات منتهية ال�صالحية،
ومكمن اخلطورة يف هذه امل�ستح�ضرات
�أن املري�ض املتعاطي لها ال ي�ستفيد منها
على الإط�ل�اق و�إذا مت��ادى يف تعاطيها
ت�سبب ل��ه م�ضاعفات جانبية خطرية،
كما هو احلال يف �أدوية مثل الديجوك�سني
 digoxinاملقوي للقلب� ،أو الوارفارين
 Warfarinاملميع للدم� ،أو الكلوزابني
 clozapineامل�ضاد النف�صال ال�شخ�صية،
حيث �إن العبث باملادة الفعالة له عواقب
كارثية على املري�ض.

قرابة مليون
شخص يلقون حتفهم
سنوي ًا بسبب غش
الدواء

الفئة الثانية :امل�ستح�ضرات التي
حتتوي على مادة �أو مواد فعالة ،ولكنها
بديلة ع��ن امل ��ادة �أو امل ��واد ال�ت��ي يتكون
منها املنتج الأ�صلي ،وعادة ي�ضاف �إليها
م�سحوق الأملونيوم كمادة مالئة (ح�شوة)،
وه ��ذه �إذا �أ�ضيفت بكمية ت�ف��وق احلد
امل�سموح به ت�صيب املري�ض مب�ضاعفات
خطرية ،وميكن �أن ت��ؤدي �إلى الوفاة يف
غ�ضون �أيام قليلة.
الفئة الثالثة :امل�ستح�ضرات التي
تخلو من �أية مادة فعالة ،وهذه ال ت�ستنزف
املري�ض مادي ًا وكفى ،بل جتعله فري�سة
للوهم ب�أن املواظبة على التعاطي �ستحقق
يف النهاية ال�شفاء من مر�ضه ،وبد ًال من
ذل��ك فهي تفاقم م��ن حالته ال�صحية،
وتزيد من �أوجاع مر�ضه الذي يتطور بل
بالأحرى يتدهور ب�شكل مت�سارع.
الفئة الرابعة :امل�ستح�ضرات التي
يتم ترخي�صها يف بع�ض الدول ،والتي ال
متتلك هيئات متطورة للرقابة على جودة
الأدوي��ة ،ويكون الرتخي�ص على �أ�سا�س
�أنها م�ستح�ضرات ع�شبية خال�صة ،بينما
ق��د مت غ�شها ب��إ��ض��اف��ة م��ادة كيميائية
دوائ �ي��ة فعالة �أخ��رى كما ه��و احل��ال يف
غ�ش امل�ستح�ضرات ال��دوائ�ي��ة النباتية
املخ�ص�صة لعالج البدانة بامل�ستح�ضر
الدوائي �سيبوترامني ،Sibutramine
وغ�ش املقويات النباتية باملادة الدوائية
املعروفة با�سم �سيلدينافيل Sildenafil
�أو م�شابهاتها ،ومثل هذه امل�ستح�ضرات
العدد األول نوفمبر 2014
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ل�ه��ا ع��واق��ب وخ�ي�م��ة ع�ل��ى ال�صحة �إذا
متادى املري�ض يف تعاطيها.
وعادة ما يتم ت�صنيع امل�ستح�ضرات
ال��دوائ��ي��ة امل�غ���ش��و��ش��ة يف �أم ��اك ��ن غري
نظامية �أو غ�ير مرخ�صة ،وال تتوافر
فيها ا�شرتاطات ومعايري الإنتاج اجليد،
وترتاوح م�ساحتها ما بني الغرفة العادية
وامل�صنع الكبري املجهز مبعدات و�أجهزة
ت�ستخدم يف عمليات الغ�ش التجاري،
كتلك التي تتواجد �أحيان ًا يف بع�ض املناطق
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التجارية احلرة� ،أو يف مناطق تغيب عنها
رقابة ال�سلطات ال�صحية املخت�صة.
وخالل ال�سنوات القليلة املا�ضية �صار
ف�ضاء الإنرتنت �سوق ًا كبرية لتداول هذه
الأدوي��ة من خالل مواقع �إلكرتونية غري
مرخ�صة تعطي ع�ن��اوي��ن وه�م�ي��ة� ،إل��ى
جانب بيعها يف �إط��ار ما يعرف بخدمة
«التو�صيل املبا�شر» ،وكذا بيعها يف �أماكن
الأدوي��ة املعتادة ،خا�صة يف ال�صيدليات
التي ال تخ�ضع للرقابة الدقيقة .ويف كثري

من بلداننا العربية ت��روج ه��ذه الأدوي��ة
املغ�شو�شة ل��دى الباعة على الأر�صفة،
وميكن م�شاهدة هذه الظاهرة اخلطرية
يف م ��دن وح��وا� �ض��ر م���ص��ري��ة وع��راق�ي��ة
وم �غ��ارب �ي��ة ،ح�ي��ث ي�ق�ب��ل ع�ل��ى �شرائها
حم��دودي الدخل الذين ال ميلكون ثمن
الدواء الأ�صلي ،ويتم�سكون بها على �أمل
ال�شفاء ،دون الت�أكد من مطابقة الدواء
للمعايري وامل��وا��ص�ف��ات ال�صحية ،التي
ت�ضمن �سالمته وفاعليته.

لغة الأرقام
وبلغة الأرقام التي ال تكذب وال تتجمل،
ف��إن ال�سنوات الأخ�يرة �شهدت ت�صاعد ًا
كبري ًا يف �إنتاج وت�سويق الأدوية املغ�شو�شة،
وبح�سب تقرير منظمة ال�صحة العاملية
حول «تنامي جت��ارة الأدوي��ة املغ�شو�شة»،
ف ��إن املتو�سط ال�سنوي ملبيعات الأدوي��ة
املغ�شو�شة يف العامل ي�صل �إل��ى نحو 75
مليار دوالر ،و�أن م��ا ب�ين ن�صف مليون
وم�ل�ي��ون �شخ�ص يلقون حتفهم �سنوي ًا
نتيجة تناول هذه الأدوية ،يف حني �أ�شارت
الإح���ص��اءات �إل��ى �أن ا�ستخدام الأدوي��ة
الأ�صلية يف عالج �أحد الأمرا�ض ال�ساري
كفيل ب�إنقاذ نحو � 200ألف حالة من املوت
�سنوياً ،وتبني �أن نحو  48٫7يف املائة من
حاالت غ�ش الأدوي��ة تتم يف دول �آ�سيوية،
يف مقدمتها ال�ه�ن��د وال���ص�ين والفلبني
و�إ�سرائيل وفيتنام ،ويف الدول الأفريقية
بن�سبة  18٫7يف املائة ،ويف بع�ض الدول
الأوروب �ي��ة ت�صل الن�سبة �إل��ى  13٫6يف
املائة.
وكانت نيجرييا �شهدت يف العام 1995
�أكرب عدد يف حاالت الوفاة ب�سبب تناول
عقار مزيف لعالج مر�ض ب�أغ�شية الدماغ،
حيث ق��درت الوفيات ب ��الآالف ،دون �أن
يذكر م�صدر ر�سمي العدد ب�شكل حمدد.
وكان تقرير منظمة ال�صحة العاملية
� WHOأ�شار �إلى �أن نحو � 200ألف �شخ�ص
يف لبنان يتناولون �أدوي��ة مغ�شو�شة ،و�أن
نحو � 700شخ�ص يلقون حتفهم �سنوي ًا يف
ظل تدين الرقابة على �سوق الدواء هناك.
وت�شري �سباين ك��وب مديرة برنامج
األدوية المغشوشة
تصنع في غرف عادية
ومصانع مجهزة بمعدات
للغش

المسكنات والمضادات األكثر غش ًا

ط�ب�ق� ًا لإح �� �ص��اءات ن�شرتها هيئة ال� ��دواء الأوروب� �ي ��ة ،ف� ��إن الأدوي � ��ة الأك�ث�ر
غ�ش ًا ت�شمل امل�سكنات بكافة �أن��واع�ه��ا ،ث��م �أدوي ��ة الأوب �ئ��ة (امل�لاري��ا واحلمى
ونحوهما) ،ث��م امل���ض��ادات احل�ي��وي��ة ،ث��م �أدوي ��ة امل�ق��وي��ات ،ف ��أدوي��ة التنحيف،
ث��م الأدوي� ��ة النف�سية و�أدوي� ��ة الإدم� ��ان ،و�أخ �ي�ر ًا ت��أت��ي الأدوي� ��ة الأغ �ل��ى ثمناً.
ونق ًال عن منظمة التجارة العاملية ،ذكرت وكالة �أنباء «�شينخوا» ال�صينية يف تقرير
لها� ،أن عقاقري املالريا املقلدة تقتل ما يزيد عن � 100ألف �إفريقي �سنوياً ،و�أن ما ال يقل
عن � 200ألف �شخ�ص يلقون حتفهم يف ال�صني �سنوي ًا ب�سبب �أدوية مغ�شو�شة ،و�أن وراء
هذه التجارة «ع�صابات منظمة تبحث عن الك�سب املايل على ح�ساب �صحة الإن�سان».
منظمة ال�صحة العاملية �ضد غ�ش الدواء
�إلى �أن «�أكرث ما يزعجنا لي�س بال�ضرورة
�أن يكت�شف الأ�شخا�ص �أن ال��دواء الذي
يتناولونه ك��ان مغ�شو�شاً ،فحتى وج��ود
ح��ال��ة واح ��دة فقط م��ن دواء مغ�شو�ش
غري مقبول ،لأنه يدل على �ضعف نظام
الإم��داد ال�صيدالين ويقو�ض م�صداقية
الأنظمة ال�صحية» .وت�ضيف�« :أن مبيعات
الأدوية املغ�شو�شة عرب الإنرتنت فاقت كل
الت�صورات ،حيث �صارت تقدر ب�أكرث من
 50يف املائة».
نحو مواجهة فاعلة
من املفارقات العجيبة �أنه يف الوقت
ال��ذي اتفقت فيه ج��ل دول ال�غ��رب على
�أن جت��ارة الأدوي� ��ة املغ�شو�شة «ظ��اه��رة
خطرية» ،ف�إن كثري ًا من دول العامل الثالث
ت��رى �أن �ه��ا جم��رد «ف �ق��اع��ة» ،وت �ل��ك هي
الإ�شكالية الكربى يف التعامل مع مافيا
هذه الأدوية� .إن ال�شفافية مطلوبة وبقوة،
فال مواجهة حقيقية ت�ؤتي ثمار طيبة يف
احل��د من ه��ذه الظاهرة �إال باالعرتاف
�أو ًال بوجودها و�إدراك حجمها احلقيقي
بال تهوين �أو تهويل.
ومن خالل النتائج التي �أف�ضت �إليها
كثري من الدرا�سات والأب�ح��اث املتعلقة
بهذا ال���ش��أن ،ف ��إن هناك جمموعة من

الأ�س�س واملبادئ التي يجب �أن تقوم عليها
�أي��ة خطة فاعلة ملواجهة ظ��اه��رة غ�ش
الدواء منها:
• ت�ف�ع�ي��ل ال �ق��وان�ين وال�ت���ش��ري�ع��ات
وتطويرها ،بحيث تكون رادع��ة لكل من
ت�سول له نف�سه امل�شاركة يف غ�ش الدواء،
ال��ذي يعد جرمية تتوافر فيها �شروط
العلم ب��وق��وع ال���ض��رر ،والإ�� �ص ��رار على
الإيذاء ،بغية جمع الأموال الطائلة.
• زي��ادة الوعي ل��دى املجتمع بعدم
�شراء الأدوي��ة وامل�ستح�ضرات الطبية �إال
من امل�صادر امل�صرح لها بت�سويق هذه
الأدوي��ة وامل�ستح�ضرات ،و�ضرورة �إبالغ
اجلهات املعنية بالرقابة والتفتي�ش عند
اال��ش�ت�ب��اه يف وج ��ود دواء مغ�شو�ش� ،أو
جمهول امل�صدر .وبح�سب �إدارة الغذاء
والدواء الأمريكية ف�إن املري�ض �إذا الحظ
عند تناوله لدواء بعينه �أن حالته ال�صحية
ت�ت��ده��ور� ،أو ال تتقدم ف ��إن ه��ذه �إ��ش��ارة
قوية على �أن الدواء مغ�شو�ش ،و�إذا �شعر
بحرقة يف مو�ضع زرق الإبرة فهذه عالمة
لال�شتباه يف الدواء ،كما �أن من عالمات
الغ�ش �أي�ض ًا �سوء التغليف ،وعلى م�شرتي
الدواء الت�أكد من تاريخ ال�صالحية وهل
ثمة تالعب فيه.
و�أي�ض ًا عليه التدقيق يف �سعر الدواء
العدد األول نوفمبر 2014
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وه��ل هو مطابق لل�سعر الر�سمي املعلن
عنه من قبل اجلهة املخت�صة ،والت�أكد
م��ن اال� �س��م ال�صحيح للمنتج ال��دوائ��ي
وو�ضوحه ،دون �أي �أخطاء كتابية ،والت�أكد
من وجود الن�شرة الطبية داخل العبوة،
و�ضرورة االط�لاع عليها جيداً ،والت�أكد
م��ن وج��ود الرتكيبة ال��دوائ �ي��ة ودواع��ي
اال�ستخدام وموانعه والأ�ضرار اجلانبية.
•�إ�صدار وتوزيع ن�شرة دورية تت�ضمن
�أ�سماء الأفراد وال�شركات واجلهات التي
تثبت �إدانتها وتورطها يف جرمية غ�ش
الدواء.
• االجت� ��اه اجل� ��اد ن �ح��و وق ��ف جت��ارة
الأدوي��ة عن طريق �شبكة الإن�ترن��ت وو�ضع
ت�شريعات رادعة يف هذا ال�ش�أن ،مع �ضرورة
تكثيف التعاون بني كافة اجلهات املعنية،
م��ن منتجي وم��وزع��ي الأدوي � ��ة والأط �ب��اء
وال�صيادلة واجلمعيات املدنية.
• التحكم وال�سيطرة يف دخول الأدوية
امل�ستوردة ،وذلك بتحديد منافذ جمركية
معينة لدخول الأدوية.
• رب ��ط ف���س��ح الأدوي� � ��ة يف امل�ن��اف��ذ
�آل�ي� ًا بهيئة ال�غ��ذاء وال ��دواء بالتن�سيق مع
اجلمارك.
• تعيني �صيادلة م�ؤهلني للعمل باملنافذ
اجلمركية.
• العمل على زيادة التعاون بني دول
اجل� ��وار ال �ت��ي جتمعها م�ن��اط��ق جغرافية
واح��دة ،ملنع انتقال الأدوي��ة املغ�شو�شة عرب
احلدود امل�شرتكة.
• توثيق ال�ت�ع��اون وت �ب��ادل املعلومات
واخل�برات مع ال�شركات العاملية �أ�صحاب
العالمات التجارية ،ملا لها من خربات يف
اكت�شاف الأدوية املغ�شو�شة.
• اال��س�ت�ف��ادة م��ن معطيات التقنية
املتقدمة يف حماربة الغ�ش الدوائي ،ويف هذا
االجت��اه كان الدكتور علي �إبراهيم الأمني
العام الحتاد الأطباء العرب �أعلن �أنه بعد
ع�شر �سنوات من اجلهود البحثية املتوا�صلة.
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متكن نفر م��ن العلماء والباحثني
ب��احت��اد ال�صيادلة ال�ع��رب م��ن اخ�تراع
و�صفة تتمثل يف و�ضع باركود جديد ملون
على املنتج ال��دوائ��ي ،من خ�لال عالمة
مائية ي�ستحيل تزييفها ،وميكن بوا�سطة
التقاطها بكامريا اجلوال معرفة الدواء
الأ�صلي من املغ�شو�ش.
وك��ان��ت م�ن�ظ�م��ة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة
�أطلقت ما يعرف بالنظام الإل�ك�تروين،
لتعقب الأن�شطة اخلا�صة بغ�ش الدواء يف
�إقليم غرب املحيط الهادي ،ومن خالل
�شبكة االت�صاالت التابعة للنظام الذي
يطلق عليه نظام الإن ��ذار ال�سريع ،يتم
نقل تقارير عن توزيع الأدوي��ة املغ�شو�شة
�إلى ال�سلطات املعنية ،لتمكينها من اتخاذ
تدابري م�ضادة على وج��ه ال�سرعة .ويف
بع�ض ال�ب�ل��دان ثمة جت��ري��ب ل �ل�ترددات
ال�صوتية ،وتكنولوجيات �أخ ��رى �أك�ثر
تعقيد ًا من �أجل تعقب املنتجات املزيفة،
�ضمن نظم �إدارة �سال�سل الإمداد.
• �ضرورة �إحكام ال�سيطرة الرقابية
على املطابع ل�ضبط م��ا يتم طبعه بها
ب�ش�أن املوا�صفات التي تو�ضع على الدواء،
و�إح� �ك ��ام ال��رق��اب��ة ع�ل��ى م ��زاي ��دات بيع
املاكينات القدمية مل�صانع الأدوية و�إحكام
الرقابة على خمازن الأدوية.
• ��ض��رورة الق�ضاء على م��ا يعرف
ب �ـ«�أدوي��ة الأر�صفة» ،فهي ظاهرة �سيئة
 48,7في المائة
من غش األدوية يتم في
دول آسيوية
عقاقير المالريا
المقلدة تقتل  100ألف
إفريقي سنوي ًا

فريق دولي لمحاربة تزييف الدواء
يف �إطار جهودها للحد من ظاهرة غ�ش الدواء على امل�ستوى الدويل ،قامت
منظمة ال�صحة العاملية بت�شكيل ما يعرف بـ ( )IMPACTوهو فريق العمل
الدويل امل�ضاد لتزييف املنتجات الطبية الذي اجتذب �أع�ضاء من املنظمات
الدولية ذات ال�صلة.
ومنذ �إن�شائه ي�شرتك �أع�ضاء الفريق ب�شكل مبا�شر يف حتريات اجلرائم
الدولية ،وي�سعى �إلى م�ساعدة الدول يف تقوية �أنظمتها لالكت�شاف و�إنفاذ
القانون ،والعمل مع امل�صانع على تطوير �إجراءات يغدو التغليف ال�صيدالين
معها �آمن ًا ورفيع التقنية.
وبح�سب م�صدر ر�سمي يف االحتاد الأوروبي ،مت ر�صد  14مليون يورو ،لدعم
م�شروع مكافحة �إنتاج وت�سويق الأدوية املغ�شو�شة ،الذي �سيطبق على مدى
ال�سنوات الثالث القادمة يف كل من ال�سنغال وغانا والكامريون واملغرب،
باعتبار هذه البلدان تقع على امتداد الطريقني الرئي�سيني لإنتاج وتهريب
الأدوية املغ�شو�شة ،القادمة من ال�شرق الأو�سط نحو غرب وو�سط �إفريقيا من
جهة ،ومن �شرق �أوروبا والقرن الإفريقي نحو و�سط �إفريقيا عرب ال�سودان
من جهة �أخرى.
ويتمحور هذا امل�شروع حول حتديث الإطار التنظيمي املتعلق ب�إنتاج وتداول
الأدوية املغ�شو�شة ،و�إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية يف خمتلف البلدان امل�ستهدفة،
وتعزيز التعاون بني الوكاالت ،وحت�سني ال�ضبط احلدودي� ،إلى جانب حمالت
التوعية.
وجدير بالإ�شارة ،ف�إن الإ�شكالية مل تعد قا�صرة على غ�ش الأدوية ،بل امتدت
�إل��ى الأجهزة الطبية حيث ر�صدت ح��االت غ�ش لعدد كبري من الأجهزة،
وبخا�صة �أجهزة قيا�س ال�سكر وال�ضغط والأك�سجني ،وهذه م�س�ألة بحاجة
�إلى تقرير مطول ،ميكن �أن نرجع �إليه يف عدد قادم.
تعاين منها كثري من بلدان العامل الثالث،
ومنها بع�ض الدول العربية.
• �إعطاء دورات تدريبية متقدمة
للمفت�شني ملعرفة ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف
جمال مكافحة غ�ش الأدوية ،مع �ضرورة
تكثيف زيارات املفت�شني امليدانية.
• تفعيل وتطوير دور اللجان الطبية
يف ال �غ��رف ال�ت�ج��اري��ة ،باعتبارها �أح��د
�صمامات الأمان �ضد غ�ش الأدوية.

• توطيد العالقة بني منظمة ال�صحة
ال�ع��امل�ي��ة وم�ن�ظ�م��ة ال���ش��رط��ة اجلنائية
الدولية للعمل باجتاه تفكيك ال�شبكات
الإجرامية التي جتمع مليارات الدوالرات
من هذه التجارة البائ�سة .ويف هذا ال�ش�أن
جنح الإنرتبول يف تفكيك �شبكة مقرها
جنوب �شرق �آ�سيا ،ومت اعتقال  33ع�ضو ًا
فيها ،و�أغ �ل��ق �أك�ث�ر م��ن  100منفذ بيع
باملفرق تابعة لها.
العدد األول نوفمبر 2014
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الدواء «المغشوش»..
ضحاياه ثالثة!
«لكل داء دواء» ،تلك المقولة الشهيرة قد يبطل مفعولها
م��ع ف��س��اد ال��ع�لاج المقدم إل��ى المريض ف��ي ص���ورة أدوي��ة
مغشوشة ال تثمن وال تعين المبتلين باألمراض على مواجهة
ضربات األلم التي توجه لكمات متتالية ألجسامهم الضعيفة،
بل قد تأتيهم الضربة القاضية من ع��دو يتخفى في صورة
صديق وهو الدواء.
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�إن من املثري للحزن �أن يجد الإن�سان
املوت حيث ين�شد احلياة ،و�أن يفاج�أ بالأمل
حينما يبحث عن الراحة ،و�أن يكون م�صريه
ال�شقاء �إذا جتر�أ وبحث عن ال�سعادة التي
يريدها.
ظاهرة غ�ش ال��دواء حت�ضر بقوة على
م�سرح القطاع الطبي ال�ع��امل��ي ،وامل�شهد
�شديد امل�أ�ساوية يف عدد من الدول العربية،
والتي يباع يف بع�ضها ال��دواء املزيف على
قارعة الطريق.
ال�صيد الثمني يف جتارة الدواء املغ�شو�ش
هو الأدوية املرتفعة ال�سعر ،فبح�سب ت�أكيد
متخ�ص�صني ف�إن جتار املخدرات ي�شكلون
الن�سبة الأكرب يف هذه ال�سوق ،حيث جل�أوا
�إلى تو�سيع �أن�شطتهم بعد �أن �أ�صبحت �أرباح
تلك التجارة تفوق االجت��ار يف املخدرات
اعتماد ًا منهم على خرباتهم يف التهريب
وتعاونهم مع �شبكات عاملية.
منظمة ال�صحة العاملية املخولة بر�صد
الو�ضع ال�صحي يف جميع �أنحاء املعمورة
قدرت انت�شار الأدوي��ة املغ�شو�شة ب�أقل من
 10يف امل��ائ��ة يف ال��دول املتقدمة ،وترتفع
الن�سبة �إلى  30يف املائة ،بل وقد ت�صل �إلى
 50يف املائة يف ال��دول النامية التي تدخل
حتت مظلتها معظم الدول العربية.
و�أطلق رئي�س احتاد ال�صيادلة العرب
الدكتور حممد الأغ�ضف حتذير ًا �شديد ًا
من تنامي ظاهرة غ�ش الدواء على هام�ش
امل�ؤمتر ال�صيدالين اخلام�س ع�شر الذي
عقد يف ب��داي��ة ال�ع��ام اجل ��اري � ،2014إذ
�أ�شار �إلى �أن ن�سبة الدواء املزيف يف الدول
العربية ت�تراوح ما بني  25و 30يف املئة،
و�أن معظم ال��دواء املغ�شو�ش مرتفع الثمن
واال�ستهالك ،الفت ًا �إل��ى �أن ن�سبة ال��دواء
املغ�شو�ش ترتفع �إلى  70يف املائة يف بع�ض
دول القارة الأفريقية.
والأخ�ط��ر يف تزييف ال��دواء �أن عددا
من جتاره وم�سوقيه هم من جتار املخدرات
ال��ذي��ن �أرادوا تو�سعة جت��ارت�ه��م وزي ��ادة

 30في المائة
نسبة الدواء المزيف في
الدول العربية

�أرب��اح �ه��م ،وه � ��ؤالء يحكمه امل ��ال وح��ده،
ال�سيما �أن م��ردود ال��دواء امل��زور بالن�سبة
لهم بات يفوق مردود االجتار باملخدرات،
بح�سب الأغ�ضف الذي دعا الدول العربية
�إلى �إيجاد تر�سانة قانونية وت�شريعية تغلظ
العقوبات على املتاجرين بالدواء امل��زور،
م�شري ًا �إل��ى �أن االحت��اد ي�سعى �إل��ى متتني
العالقات الدوائية بني الدول العربية على
امل�ستوى العلمي وال�صناعي و�إ�صدار د�ستور
دوائ��ي عربي موحد لتوحيد الت�شريعات
ال�صيدالنية واملهنية على م�ستوى ال��دول
العربية ،وخا�صة فيما يتعلق بت�سجيل الدواء
العربي
�إنتاج حملي وم�ستورد
اعتماد ال��دول العربية على ا�سترياد
معظم احتياجاتها الدوائية من اخل��ارج
جعلها فري�سة لنوعني من الغ�ش يف هذا

امل�ج��ال ،الأول ال�ق��ادم من اخل��ارج ،حيث
تعد املنطقة العربية هدف ًا �صريح ًا لعمليات
تزييف الأدوية العابرة للحدود ب�سبب عدم
قدرة الكثري من ال�سكان على حتمل تكلفة
الأدوية الأ�صلية ،و�ضعف الرقابة القانونية
يف �أغلب الأح�ي��ان� ،إ�ضافة �إل��ى التوترات
الأمنية يف بع�ض الدول العربية ،مما يجعل
ال�سيطرة الأم�ن�ي��ة على احل ��دود م��ع هذه
الدول يف �أدنى م�ستوياتها ،وتكون بالتايل
ج���س��ر ًا لعبور ه��ذه الب�ضاعة �إل��ى بلدان
�أخرى.
ال� �ن ��وع ال� �ث ��اين م ��ن ت �ل��ك ال�ب���ض��اع��ة
�إن�ت��اج حملي خال�ص خلقته احلاجة عند
امل�ستهلكني ملنتج رخي�ص ملواجهة �أمرا�ض
مزمنة يف معظم احل��االت ملر�ضى يعانون
من �ضيق ذات اليد ،ليظهر يف بع�ض دول
املنطقة ما بات يعرف مب�صانع «بئر ال�سلم»
ال�ت��ي ا�ستغلت ��س��وء احل��ال��ة االقت�صادية
لتجمع من الأمل مليارات الدوالرات.
�ضعف الرقابة وقلة الوعي
يعزو خرباء ال�صيدلة يف العامل العربي
غ�ش ال��دواء �إلى عدة عوامل ،منها قلة �أو

األدوية المزيفة تغزو اإلنترنت

• �شكل التطور والتو�سع يف جمال التجارة الإلكرتونية حتدي ًا �إ�ضافي ًا يف احلرب
الدوائية املغ�شو�شة ،حيث تقدر منظمة ال�صحة العاملية مبيعات تلك الأدوية عرب
الإنرتنت بـ 50يف املائة.
• الأدوية التي تُ�شرتى عن طريق الو�سيط الإلكرتوين غالب ًا ما تكون من جهات
غري م�شروعة حتجب عنوانها وهويتها ،مما يجعلها تدخل القائمة املحظورة
للمنظمة الدولية امل�س�ؤولة عن الو�ضع ال�صحي العاملي.
• حددت العملية املن�سقة لفريق العمل الدويل امل�ضاد لتزييف املنتجات الطبية
ومنظمة ال�شرطة اجلنائية الدولية يف عام  2009ومب�شاركة  25دولة� ،أكرث من
 1200موقع �إل�ك�تروين ذي ن�شاط غري م�شروع تتاجر ب��الأدوي��ة املزيفة �أو غري
امل�شروعة.
• قرابة ن�صف مبيعات الأدوية املزيّفة على الإنرتنت كانت لإنقا�ص الوزن ،تلتها
�أدوية الإنفلونزا وال�ضعف اجلن�سي ،بح�سب درا�سة رعتها �شركة «فايزر».
• قدرت �إح�صائية هولندية نُ�شرت يف املجلة الدولية للممار�سة ال�سريرية �أنَّ 10
يف املائة فقط من  370عينة فياجرا م�صادرة كانت �أ�صيلة.
العدد األول نوفمبر 2014
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نق�ص املعرو�ض من بع�ض الأ�صناف ،مما
يدفع امل�ستهلك �إل��ى ��ش��راء البديل ال��ذي
غالب ًا ما يكون غري مطابق للموا�صفات،
�إ�ضافة �إل��ى ارت�ف��اع �أ�سعار �أن ��واع �أخ��رى،
وخا�صة املرتبطة بعالج الأمرا�ض املزمنة.
كما ترتبط تلك الظاهرة بقلة الوعي
وت�ن��اول الكثري م��ن املر�ضى ال ��دواء ب��دون
ا�ست�شارة الطبيب املتخ�ص�ص ،مما يجعلهم

عر�ضة للن�صب ال��دوائ��ي .وتبلغ �أن�شطة
تزييف ال ��دواء ذروت �ه��ا يف الأم��اك��ن التي
توجد فيها �أ�ضعف �آليات التنظيم والرقابة.
وي ��رى ال��دك �ت��ور ع ��ادل عبداملق�صود
رئي�س �شعبة ال�صيدلة يف الغرفة التجارية
بالقاهرة� ،أن امل�شكلة يكمن ج��زء منها
يف التو�سع غري املقنن للمن�ش�آت الدوائية
وال�صيدليات و�ضعف الرقابة على خمازن

الأدوية التي متثل الو�سيط يف تلك التجارة
واململوكة يف معظمها لأفراد ال ينتمون �إلى
مهنتي الطب وال�صيدلة ممن ي�شكل الربح
بالن�سبة لهم الهدف الأ�سا�سي دون النظر
�إلى جودة اخلدمة �أو املنتج املقدم للمري�ض.
املذهل يف الأمر كما يقول عبداملق�صود
�أن  90يف امل��ائ��ة م��ن �أدوي � ��ة اخل�صوبة
وال �� �س��رط��ان ت �ب��اع م �ب��ا� �ش��رة يف امل��راك��ز
العالجية اخلا�صة دون فواتري ،وهي متثل
 20يف املائة من الدواء املغ�شو�ش يف بلد مثل
م�صر .ويرى �أنه لن ين�صلح حال املنظومة
ال�صحية يف م�صر ما دامت النظرة لقطاع
الدواء على �أنه �صيدليات فقط بدون الأخذ
يف االعتبار باقي عنا�صر القطاع.
ف�ضائيات تخدع املر�ضى
دخلت الأدوية املزيفة كل بيت دون طرق
على الأبواب عرب ع�شرات من الف�ضائيات
العربية ال�ت��ي ت�سبح بهوية غ�ير معلومة
ودون رقيب ،تطلق �إعالنات متعددة باجتاه
امل�شاهد لت�صيب الكثري من حاجاته ،وتركز
ب�شكل �أ�سا�سي على امل�ستح�ضرات الع�شبية
ومتتد �إلى و�صفات �شعبية جمهولة امل�صدر
ومل ت�سجل ر�سمي ًا ومل حت�صل على ترخي�ص
ومل يتم حتليلها� ،أدخ�ل�ه��ا جت��ار الأدوي ��ة
املزيفة رغبة منهم يف غزو جيوب اجلمهور.
هذه الف�ضائيات تروّج لأدوية قد ت�صيب
الباحث عن ال�شفاء من علله يف مقتل ،فهي
ت�صور ال ��دواء املعلن عنه على �أن��ه احلل
ال�سحري للمر�ضى ،ومل تت�أكد من الت�صريح
بهذا الدواء �أو ذاك امل�ستح�ضر الذي هو يف
الغالب مقلد ًا من ناحية ال�شكل �أو اللون� ،أو
�أن عبوته مزيفة ،والأخطر يف هذه العملية
�أن تكون امل��ادة الفعالة يف ال ��دواء املعلن
دخلت األدوية
المزيفة كل بيت دون طرق
على األبواب عبر عشرات من

أحد موظفي الهيئةيفحص دواء بواسطة جهاز «رامان» ليعرف إذا ماكان مغشوشاً.
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الفضائيات العربية

كشف تقرير
استقصائي أن أكثر األدوية
المغشوشة هي الخاصة
بعالج فيروس سي ،نظر ًا
الرتفاع أسعارها وانتشار
المرض بين شريحة كبيرة
في المجتمع.

عنه �أقل ت�أثري ًا �أو ا�ستخدامها بن�سبة �أقل،
وبع�ضها قد يت�ضمن ا�ستخدام مواد �سامة
كطالء الطرق �أو الأحذية �أو �شمع اجلدران.
�أدوية ال�سرطان يف ال�صدارة
منظمة ال�شرطة اجلنائية الدولية التي
ا�شرتكت يف رئا�سة جمموعة فريق العمل
ال��دويل امل�ضاد لتزييف املنتجات الطبية
ك�شفت ع��ن ات�ساع جم��ال تزييف الأدوي��ة
لت�شمل �أدوي ��ة منقذة للحياة واملو�صوفة
ل�ع�لاج ال���س��رط��ان و�أم��را���ض القلب تباع
عن طريق الإن�ترن��ت� ،إ�ضافة �إل��ى تنظيم
الن�سل وم�ضادات املالريا و�أدوي��ة ال�ضعف
اجلن�سي.
وك�شف تقرير ا�ستق�صائي تلفزيوين
م�صري �أخرياً� ،أن �أكرث الأدوية املغ�شو�شة
ه��ي اخلا�صة ب�ع�لاج ف�يرو���س ��س��ي ،نظر ًا
الرت �ف��اع �أ��س�ع��اره��ا وان�ت���ش��ار امل��ر���ض بني
�شريحة ك�ب�يرة يف املجتمع ،حيث ت�شري
التقارير �إلى �أن  10يف املائة من امل�صريني
م�صابون بهذا املر�ض.
ويف م�صر تظهر �أرق��ام وزارة ال�صحة
وغرفة ال�صناعة� ،أن  10يف املائة �إلى 20
يف امل��ائ��ة م��ن ال ��دواء امل �ت��داول يف ال�سوق
مغ�شو�ش ،و�إذا ك��ان حجم جت��ارة ال��دواء
يف م�صر يقدر بنحو  24مليار جنيه� ،إذ ًا
فاحلديث هنا عن �أكرث من  4مليارات جنيه
دواء مغ�شو�ش بفعل ارتفاع الأ�سعار وقلة
املنتج �أو اختفائه من �أرف��ف ال�صيدليات،

جهاز «رامان» للكشف عن األدوية المغشوشة

حيث ت�شري ال��درا��س��ات �إل��ى �أن لكل دواء
يختفي من ال�سوق بديله املغ�شو�ش.
ومن م�صر �إلى ال�سودان ،ترى جمعية
حماية امل�ستهلك �أن ا�ستمرار تلك الظاهرة
يرجع �إلى �أن الأدوية املغ�شو�شة ظلت تدخل
بطرق خمتلفة على خلفية النزاعات التي
�شهدتها البالد ،مما �أ�ضعف قب�ضة الدولة
على بع�ض املنافذ.
ويف ال��وق��ت ال� ��ذي حت�ت�ك��ر ��ش��رك�ت��ان
حكوميتان يف العراق �إنتاج  58يف املائة من
ال��دواء �إلى جوار وجود  20م�صنع ًا دوائي ًا
خا�صاً ،حذرت جملة الدوائية املتخ�ص�صة
التي ت�شرف عليها وزارة ال�صناعة العراقية
من ظاهرة انت�شار الأدوية املغ�شو�شة ب�شكل

الفت على خلفية عدم اال�ستقرار الأمني يف
البالد .وي�شري تقرير موقع «�أريبيان بزن�س»
�إلى �أن العراق يعد �أحد �أكرب �أ�سواق املنطقة
يف جت��ارة الأدوي� ��ة امل��زي�ف��ة ،وال�ت��ي يهرب
ق�سم كبري منها �إل��ى �سوريا عرب احل��دود
امل�شرتكة.
ويف م��وري�ت��ان�ي��ا ،ت�ع��اين ��س��وق ال ��دواء
من فو�ضى عارمة ،فح�سب تقرير ل�شبكة
 SciDev.Netاملوريتانية ،ف ��إن الفو�ضى
يف ال�سوق و�صلت �إل��ى حد بيع امل�ضادات
احليوية املغ�شو�شة يف الطرقات يف وقت
تقدم فيه � 650صيدلية وم�ستودع ًا دوائي ًا
خدماتها �إل��ى  3ماليني م��واط��ن ،ومثلت
ال�صيدليات التي ت��وزع تراخي�صها دون
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�ضوابط باب ًا خلفي ًا ال�ستمرار تلك التجارة.
ويف دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة،
وعلى رغم الرقابة ال�صارمة ،تدخل الأدوية
املغ�شو�شة البالد وفق ًا لت�صريح عمر �شتيوي
رئي�س جمل�س �أ�صحاب العالمات التجارية
كغريها من ال�سلع املزيفة ،بهدف �إع��ادة
الت�صدير من خالل املناطق احلرة .وت�صل
العقوبات يف الإمارات �إلى �إلغاء الرتخي�ص
التجاري ملن يبيع هذه الأدوية ،ويتم حتويل
ملفه �إلى اجلهات الأمنية.
�سوق الفياجرا املغ�شو�شة
و�إذا كان هناك من يقوم بغ�ش الدواء
م�ستغ ًال ح��اج��ة ال �ف �ق��راء لال�ست�شفاء
وم��واج�ه��ة امل��ر���ض ،ف���إن ه�ن��اك �آخ��رون
تخ�ص�صوا يف غ����ش �أن� ��واع معينة من
العقاقري ي��أت��ي علي ر�أ��س�ه��ا املن�شطات
اجلن�سية ،وه��ي جت ��ارة حققت رواج� � ًا
كبري ًا يف الأعوام الأخرية ،خ�صو�ص ًا مع
ارتفاع �أ�سعار الأدوية الأ�صلية منها ،حيث
انطلقت هذه التجارة من قاعدة «علي قد
فلو�سك».
فالفياجرا التي تباع يف م�صر مثال
ويف بلدان العامل الثالث هي غري تلك التي
تباع يف �أماكن �أخ��ري من العامل توفرت
فيه ظ��روف اقت�صادية �أف�ضل مع و�ضع
وفر الرقابة علي كل �شيء و�ضمن احلد
املعقول من ال�صحة وال�سالمة العامة.
والأخ �ط��ر �أن امل�ك��ون الرئي�س لأق��را���ص
الفياجرا املغ�شو�شة قد يكون عبارة عن
مواد م�ستخل�صة من خملفات اخلفافي�ش
والطيور واحل�شرات.
وبهدف احتواء الفياجرا املغ�شو�شة
يف م�صر امل�صنعة حملي ًا وتلك امل�ستوردة
من اخلارج وبخا�صة من ال�صني ،قررت
وزارة ال�صحة امل�صرية قبل �أك�ثر من
ع ��ام تخفي�ض ��س�ع��ر ع �ق��ار ال�ف�ي��اج��را
الأمريكى بن�سبة  60يف املائة لي�صل �سعر
البيع للجمهور �إلى �أقل من دوالرين (10
جنيهات م�صرية) ب��د ًال من  4دوالرات
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األدوية
المغشوشة تصيب ثالثة
وتلحق بهم أضرار ًا جسيمة
هم المواطن العادي
والشركات المصنعة والدولة

( 27جنيهاً) ،بناء على طلب ال�شركة
املنتجة ،وذل��ك ملحاربة الغ�ش التجارى
والتهريب لتلك النوعية من الأدوية.
اخلا�سرون ..مر�ضى و�شركات ودول
الأدوي � ��ة املغ�شو�شة ت�صيب ثالثة
وتلحق بهم �أ�ضرار ًا ج�سيمة هم املواطن
العادي وال�شركات امل�صنعة والدولة.
ف��أ��ض��راره��ا املبا�شرة ت��دم��ر �صحة
املري�ض امل�ستهلك للدواء ب�شكل قد ي�سبب
ال��وف��اة ،حيث ذك��رت منظمة ال�صحة
ال�ع��امل�ي��ة �أن ال��وف �ي��ات الإج�م��ال�ي��ة التي
تُعزى �إل��ى الأدوي��ة املزيفة غري معروفة
بالتحديد ،ولكنها ميكن �أن ت ��ؤدي �إلى
مقاومة �أدوية تعالج الأمرا�ض التي تعد
�أ�سباب ًا رئي�سة للوفيات .وم��ن الأمثلة
ال �ب��ارزة على ذل��ك امل�لاري��ا ال�ت��ي تقتل
قرابة مليون �شخ�ص �سنوياً.
املت�ضرر ال�ث��اين م��ن جت��ارة الأدوي��ة
املغ�شو�شة هي �شركات ال��دواء امللتزمة،
ح�ي��ث ت �ك��ون امل�ن��اف���س��ة غ�ير ع��ادل��ة مع
مناف�سني غري �شرفاء� ،إ�ضافة �إلى التعدي
على حقوق امللكية الفكرية ،والتي ت�شملها
ب��راءات االخ�تراع والعالمات التجارية
امل��رت�ب�ط��ة ب �ه��ذا ال �ن��وع م��ن امل�ن�ت�ج��ات،
ويربز املت�ضرر وهو الدول يف ا�ستنزاف
املليارات ملواجهة تلك الب�ضاعة الرديئة
و�إن �ف��اق م�ل�ي��ارات �أخ ��رى على معاجلة
�آث��اره��ا ال�سيئة ع�ل��ى ال�صحة العامة
للمواطنني.
رقابة وعقوبات وتوعية
م��واج �ه��ة ت��زي �ي��ف ال� � ��دواء تتطلب
العمل على حماور عديدة ،يف مقدمتها
ال��رق��اب��ة ال�صارمة على منافذ ال��دول
العربية لإحباط حماوالت تهريب الأدوية
املغ�شو�شة �إلى الأ�سواق ،وت�شديد العقوبة
على من تتكرر منه املخالفة يف تهريب
�أو ت��روي��ج الأدوي ��ة املغ�شو�شة ،و�إحالته
�إلى الق�ضاء بتهمة حماولة القتل العمد
املتكرر ،ورف��ع م�ستوى الوعي بخطورة

المتضرر الثاني من
تجارة األدوية المغشوشة
هي شركات الدواء الملتزمة

جلب �أي دواء من م�صادر غري موثوق
بها.
ومن هذا املنطلق يكون عبء مقاومة
ه��ذا ال�ن���ش��اط غ�ير ال���ش��رع��ي م�س�ؤولية
م�شرتكة يف وق��ت ينتقد البع�ض �ضعف
الرادع للمخالفني يف البالد العربية والذي
ي�ت�راوح ب�ين م �� �ص��ادرة امل���واد املغ�شو�شة
و�إغالق املن�ش�أة ،ويف بع�ض الأحيان ت�صل
العقوبة �إل��ى احلب�س ،فمن املهم تغليظ
العقاب مبا يتوافق مع حجم اجلرم ،وفتح
قنوات ات�صال عربية لتوحيد جهود مكافحة
غ�ش الأدوية بو�صفها جرمية قومية.
ويف هذا امل�سار تتطلب املواجهة جهد ًا
يتعدى احل ��دود ،حيث �أك��د ف��ري��ق العمل
الدويل امل�ضاد لتزييف املنتجات الطبية،
�أن القانون ال ي��زال عاجز ًا ب�شدة ب�سبب
�ضعف الأنظمة والقوانني املتعلقة باملزيفني
يف ظل غياب الإجماع الوا�ضح عاملي ًا حول
ما يعد دوا ًء مزيفاً ،فهناك �أن�شطة تعد
غري م�شروعة يف بلد ،غري �أنها قد تكون
م�شروعة يف �آخر.
ويف يناير من � ،2014أطلقت منظمة
الأم��م املتحدة حملة دولية جديدة لرفع
م���س�ت��وى ال��وع��ي ال �ع��امل��ي ح ��ول ال��رواب��ط
ب�ين اجل��رمي��ة املنظمة واالجت���ار بال�سلع
املزيفة التي تقدر تكلفتها بنحو  250مليار
دوالر ،ب�ه��دف توعية امل�ستهلكني ب�أنهم
ب�شرائهم ال�سلع املزيفة ومن بينها الأدوية
املغ�شو�شة ي�ق��وم��ون بتمويل اجل�م��اع��ات
الإجرامية املنظمة ،مما يعر�ض �صحتهم
للخطر ،ف�ض ًال عن م�شاركتهم يف الق�ضايا
الأخالقية والبيئية الأخرى.
العدد األول نوفمبر 2014
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«الهارب»..
يفضح مافيا الدواء

هار
سون فورد
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«الهارب» ..معلومات وأرقام
احتل فيلم «ال��ه��ارب»  The fugitiveمرتبة متقدمة بين أفضل
أف�لام الحركة (األكشن) في تاريخ السينما العالمية ،حيث جاء
رابع ًا في تصنيف هذه الفئة من األف�لام بعد فيلم «استسلم
بعد نضال»  Die hardالذي جاء في الترتيب األول ،وفيلم «تحت
الحصار»  Under siegeال��ذي جاء ثاني ًا ،وفيلم «الصخرة» The
 ،rockالذي جاء ثالث ًا.
الصحة في العصر
ويتناول فيلم الهارب قضية من أخطر قضايا ِ
الحديث ،وهي قضية مافيا تجارة األدوية ،وذلك في إطار درامي
شيق م��ل��يء بمشاهدة ال��ح��رك��ة واإلث����ارة ال��ت��ي تحبس أنفاس
المشاهد ..فماذا عن فيلم الهارب؟ وكيف نجح في طرح قضية
ِ
مافيا تجارة األدوية؟

اتهموه بقتل زوجته
تبد�أ �أحداث الفيلم ،يف �إحدى �ضواحي
�شيكاغو عند م�ن��زل ال��دك�ت��ور ريت�شارد
كيمبل( ،الذي ي�ؤدي دوره املمثل هار�سون
ف���ورد) وه��و �أح ��د �أم �ه��ر ج��راح��ي والي��ة
�شيكاغو ،حيث يجل�س باكي ًا حزين ًا على
مقتل زوجته ،وي�أتي بع�ض رج��ال الأم��ن
لي�أخذوه �إل��ى ق�سم ال�شرطة لإج��راءات
التحقيق معه.
وت�ف���ض��ي ا َمل �� �ش��اهِ ��د والأح� � ��داث �أن
ريت�شارد كان مدعو ًا مع نفر من زمالئه
الأط�ب��اء حل�ضور احتفالية ،فا�صطحب
معه زوجته ،وعقب االحتفالية ان�صرف
ريت�شارد �إل��ى امل�ست�شفى لإج��راء جراحة
ع��اج�ل��ة لأح ��د امل��ر� �ض��ى ،بينما اجتهت
زوجته �إلى البيت.
وما �إن انتهى ريت�شارد من العملية،
حتى غ��ادر ب�سيارته �إل��ى املنزل ،ليفاج�أ
ب�أن زوجته تعاين من �آالم حادة ،وتتنف�س
ب���ص�ع��وب��ة ،و�أن ث �م��ة رج �ل� ًا ي �ق��ف �إل��ى
جوارها ،يحاول قتلها ،ليدخل ال��زوج يف
�صراع معه ،وقد الحظ �أن يد هذا الرجل

مقطوعة ،وا�ستعو�ضها بيد �صناعية،
هذا كل ما الحظه قبل �أن تلفظ زوجته
�أنفا�سها الأخ �ي�رة ،و�أدل ��ى ب��ذل��ك �أم��ام
قا�ضي التحقيق ال��ذي مل يقتنع ب�صدق
روايته.
ووج���ه ال�ق��ا��ض��ي �إل���ى كيمبل تهمة
القتل العمد لزوجته طمع ًا يف مرياثها،
وي�ست�شـَف من طريقة �سري هذا التحقيق
�أن��ه مل يكن ج ��اداً ،و�إمن��ا جم��رد حتقيق
روتيني �سطحي ،يبدو �أن وراءه �أ�صابع
خفيّة ،ت�ستهدف انتهاءه يف اجتاه حمدد،
وب�أ�سرع وقت ممكن.
وي �ح��ال كيمبل �إل ��ى امل�ح��اك�م��ة التي
ت�صدر حكمها ب�إعدامه مب��ادة �سامة يف
موعد يحدده النائب العام للوالية ،وتتوالى
الأح � ��داث وي�ن�ق��ل كيمبل م��ع جمموعة
م �� �س��اج�ين ع �ل��ى م�ت�ن �إح � ��دى � �س �ي��ارات
الرتحيالت ال�شرطية يف منت�صف الليل،
وبينما �سيارة الرتحيالت يف طريقها� ،إذ
ب�أحد امل�ساجني ينفذ خِ طة �سبق الإعداد
لها للهروب من ال�سيارة ،ونتيجة لهياج
امل���س��اج�ين وح���دوث �إط�ل�اق ن��ار تنقلب

• تاريخ ال�صدور� 6 :أغ�سط�س 1993م.
• مدة العر�ض 130 :دقيقة.
• اللغة الأ�صلية :الإجنليزية.
• كاتب ال�سيناريو :ديفيد توهوي.
• منتج الفيلم� :آرنولد كربيل�سون.
• املو�سيقى :جامي�س نيوتن هاورد.
• التوزيع :ورنر برذرز.
• املخرج� :أندرو دايف�س.
• ميزانية الفيلم 40 :مليون دوالر.
• �إيرادات الفيلم :يف نهاية �أ�سبوع افتتاحه
ح�ق��ق �إي � ��رادات يف � �ص��االت ال�ع��ر���ض داخ��ل
الواليات املتحدة الأمريكية وحدها بلغت نحو
 24مليون دوالر .وظل يف املركز الأول بالن�سبة
ل�ل�إي��رادات على مدى �سِ تة �أ�سابيع متتالية،
وبلغ �إجمايل �إي��رادات��ه يف الواليات املتحدة
نحو  184مليون دوالر ،بينما و�صلت �إيراداته
عاملي ًا �إلى  368,9مليون دوالر.
امل�شاركون يف البطولة:
• هاري�سون فورد (يف دور الدكتور ريت�شارد
كيمبل).
• تومي يل جونز (يف دور �صمويل جريارد).
• �سيال وارد (يف دور هيلني كيمبل).
• ج��ول �ي��ان م ��ور (يف دور ال��دك �ت��ورة �آن
�إي�ستمان).
• جو بانتو الينو (يف دور كوزمور ينفريو).
• �أندريا�س كات�سوال�س (يف دور �سايك�س
فريدريك).
• جريوين كراية (يف دور الدكتور ت�شالز
نيكولز).
• دانيال روبوك (يف دور روبرت بيغز).
• ل� .سكوت كالدويل (يف دور �إيرين بول).
• توم وود (يف دور نوانيومن).
• رون دين كيلي (يف دور املخرب).
• ج�ين لين�ش (يف دور ال��دك �ت��ورة كاثي
ووهالد).
• نيل فلني (يف دور ال�شرطي العابر).
• نيل �سري�سي (يف دور العمدة رولينز).
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ال �� �س �ي��ارة وت �� �ص �ط��دم ب �ق �ط��ار ،فيموت
ال�سائق ،و�أح��د امل�ساجني ،وي�صاب �أحد
احلرا�س ،وب�أعجوبة ينجو كيمبل ويهرب.
وب �ع��د وق ��ت ق�صري ي ��أت��ي امل��ار� �ش��ال
�صمويل جريارد (ي�ؤدي دوره املمثل تومي
يل جونز) ،يرافقه ع��دد من م�ساعديه
بجانب حمققني من قِ�سم �شرطة �شيكاغو،
وتبد�أ بعد ذلك �سل�سلة طويلة من م�شاهد
الإث��ارة التي ي�ؤديها برباعة بطل الفيلم
الدكتور كيمبل ،ال��ذي �صار مطارد ًا من
ف��ري��ق م��ن رج ��ال الأم ��ن ال ��ذي يتزعمه
املار�شال جريارد الذي ا�شتهر عنه عدم
�إفالت �أي جمرم من قب�ضته.
ويف املقابل ،قرر كيمبل عدم ت�سليم
نف�سه مهما كانت ال�ظ��روف� ،إال بعد �أن
يثبت ب��راءت��ه ،وي �ب��د�أ يف مالحقة هذا
الرجل ذي اليد اال�صطناعية قاتل زوجته،
ويف ظل ت�صاعد وترية املطاردات ،يغري

كيمبل من �شكله عن طريق حلق حليته
وق�ص �شعره ،ويلج�أ �إلى �صديقه الدكتور
ت�شارلز نيكونز للح�صول على بع�ض املال
منه ،وكان هذا ال�صديق على يقني برباءة
كيمبل ،ويف كل مقابلة له مع املار�شال،
ي ��ؤك��د ذل ��ك وب ��إ� �ص��رار � �ش��دي��د� ،إال �أن
املار�شال كان له هدف واحد هو القب�ض
على الطبيب.
ع�صابات الدواء
وو�سط الأح��داث وامل�ط��اردات ،يقرر
أثار الفيلم ضجة كبيرة
في أوساط صناعة الدواء
العالمية وكان بمثابة صرخة
تحذيرية من تنامي ظاهرة
مافيا الدواء

فورد في أحد مشاهد الفيلم

38

الغذاء والدواء

كيمبل الذهاب �إل��ى م�ست�شفى«كوك» يف
�شيكاغو ،وهناك تبد�أ خيوط احلقيقة
تتك�شف م��ن خِ �لال ا�ستنتاجات ودالئ��ل
�أولية لبع�ض الألغاز املحرية ،التي كانت
ت ��راود ت�ف�ك�يره ،حيث �أدرك �أن �إح��دى
�شركات الأدوي��ة ،وتدعى «�شركة دافلن
ماكجرجور» ،والتي �سبق لها �أن �أنتجت
دواء ،ادعت �أنه ذو مفعول قوي يف معاجلة
�أحد الأمرا�ض اخلطرية ،وروجت له على
نطاق وا�سع خِ الل العام املا�ضي ،هي من
تقف وراء جرمية قتل زوجته ،و�أنها فعلت
ذلك انتقام ًا منه بعد �أن �أذاع بني زمالئه
عدم جدوى الدواء الذي �أنتجته ال�شركة،
وحذر من خطورته على الكبد ،وذلك بناء
على جتارب و�أبحاث قام بها ،معتمد ًا على
توثيق علمي بت�شريح عينات م�أخوذة من
املر�ضى.
�أم��ا �صاحب اليد اال�صطناعية ،فقد

كان حار�س ًا �أمني ًا كلفته ال�شركة بتنفيذ
عملية القتل مقابل مبلغ م��ايل كبري،
ويكت�شف كيمبل �أن بع�ض زمالئه كانوا
متواطئني �ضده بعد �أن كان يح�سن الظن
بهم.
فيلم ال �ه��ارب ال��ذي ب��د�أ عر�ضه يف
ال��ع��ام 1993م ،وح �� �ص��د ال �ع��دي��د من
اجلوائز العاملية ،م�ستوحى من �أح��داث
ذات ِ�صلة بوقائع حقيقية �شهدتها احلياة
الأمريكية ،وي�برِز خفايا و�أ�سرار عالقة
�شركات الإق�ط��اع «ال�برج��وازي» بربامج
االحتواء ال�سرية ،لتحقيق ثروات �ضخمة،
من خالل �أعمال خطرية ،مبا فيها ت�سويق
�أدوي ��ة وعقاقري طبية م�ضادة للأوبئة
والأمرا�ض.
وق ��د �أث� ��ار ال�ف�ي�ل��م ��ض�ج��ة ك �ب�يرة يف
�أو� �س��اط �صناعة ال ��دواء العاملية ،وك��ان
مبثابة �صرخة حتذيرية من تنامي ظاهرة
مافيا ال��دواء التي ال حتكمها �أية �أخالق
�أو مبادئ �إن�سانية ،و�إمنا يحكمها اجل�شع
والر�أ�سمالية يف �أب�شع �صورها.
و� �س��اه��م ه���ذا ال �ف �ي �ل��م يف اخ�ت�راق
دوائ��ر الف�ساد اخلا�صة ب�صناعة ال��دواء
يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وك�شف
تقرير ن�شرته �صحيفة ل��و���س �أجنلو�س
التفتيش الدوري
الجاد على شركات الدواء
أي ًا كان اسمها أمر شديد
األهمية.

تسويق عقاقير
خطيرة لألوبئة يجلب
ثروات ضخمة للشركات
البرجوازية.

تاميز �أن عدد ًا من ال�شركات الكربى،
ومنها �شركة ميتلكها وزي��ر ال��دف��اع
الأمريكي الأ�سبق دونالد رام�سفيلد،
متول �أبحاث ًا للرتويج لأدوية وعقاقري
بعينها ،ك��ان �أط �ب��اء ق��د �شككوا يف
جدوى نفعها للمر�ضى ،بل وحذروا من
خطورتها� ،إال �أن هذه ال�شركات م�ضت
يف طريقها غري الأخالقي الذي كان
�سبب ًا يف قتل كثري من املر�ضى حول
العامل ،ولنا يف ال�صفقات املربمة يف
ظِ ل ما يعرف بربنامج النفط مقابل
ال�غ��ذاء وال ��دواء م�ث��ا ًال وا�ضح ًا لهذا
الف�ساد ،حيث كان باب ًا وا�سع ًا لتجارة
الأدوية املغ�شو�شة ،التي دمرت ِ�صحة
الآالف من �أطفال العراق.
وع �ل��ى ��ص�ع�ي��د ذي � �ص �ل��ة ،ف� ��إن
ع��دد ًا ك�ب�ير ًا م��ن الأط �ب��اء �شككوا يف
فاعلية اللقاحات امل�ضادة لأنفلونزا
اخل�ن��ازي��ر عند ظ�ه��وره��ا الأول ،بل
�سجلت �شهادات علمية اخت�صا�صية،
ت�ؤكد خطورة الأعرا�ض التي ت�سببها
اللقاحات ،وم��ن ه��ذه ال�شهادات ما
تقدم به الدكتور ليونارد هورويتز ،وهو
من �أب��رز العلماء يف جمال الأمرا�ض
ال�سارية ،حيث ك�شف عن وجود عملية
ف�ساد �ضخمة ،ق��ام��ت بها �شركات
دوائية م�ستغِلة احلملة الدعائية التي
�صاحبت انت�شار املر�ض.
و�إ�ضافة �إل��ى الأداء ال�سينمائي
الرائع ،الذي �أثنى عليه جل النقاد،
وح�صل على �أعلى درجات التفوّق من
جل��ان التقييم ،ك��ان هاري�سون فورد
متمكن ًا وناجح ًا يف جت�سيد �شخ�صية
الطبيب الباحث العامل ،الذي ال يعنيه
��س��وى البحث ع��ن احلقيقة دائ �م �اً،
وي�ؤمن ب�أهمية التوثيق العلمي ،كما
جن��ح يف �إث���ارة ق�ضية مافيا جت��ارة
الأدوية �أمام الر�أي العام ،ودق ناقو�س
اخلطر بقوة �أمام �ضمري امل�س�ؤولني.

حقق فيلم «الهارب» الر�سالة ،و�أراد من
م�شاهديه �أن يدركوا :
�أوالً� :أنه حني تغيب �سلطة القانون وت�سود
�سطوة الف�ساد وي�صبح امل ��ال وال�ث�راء
ال�سريع هو ال�ه��دف ،ف�أنت تتحدث عن
مافيا جت��ارة الأدوي� ��ة ،ال�ت��ي تنت�شر يف
ده��ال�ي��زه��ا خفافي�ش ب�شرية تعبث يف
الظالم.
ثانياً :الت�أكيد على �أهمية منهج البحث
العلمي التجريبي باعتباره الأ�سا�س يف
الو�صول �إلى منتَج دوائي ذي ت�أثري فاعل
�ضد الأمرا�ض.
ثالثاً� :ضرورة الرقابة والتفتي�ش الدوري
اجلاد على �شركات �إنتاج الدواء ،ومراجعة
الأدوي��ة والعقاقري املتداولة يف الأ�سواق،
بغ�ض النظر عن ا�سم ال�شركة املنتجة،
ف��ال��دواء الفا�سد كالطعام الفا�سد ،بل
�أكرث منه خطورة على ال�صحة.
راب �ع �اً :دائ �م � ًا تن�شط حمالت �شركات
الأدوي � ��ة لت�سويق ع �ق��ار ج��دي��د وت��دع��ي
ف��اع�ل�ي�ت��ه و� �س�لام �ت��ه م��ن امل���ض��اع�ف��ات
اجلانبية يف ذروة الوقت الذي تربِم فيه
هذه ال�شركات �صفقات تعاقد لبيع العقار
على امل�ؤ�س�سات ال�صحية املتعددة .ويف
هذا ال�ش�أن كان عدد كبري من الأطباء
قد �شككوا يف فاعلية اللقاحات امل�ضادة
لأن �ف �ل��ون��زا اخل �ن��ازي��ر ( )H1N1عند
ظهورها الأول ،بل �سجلت �شهادات علمية
اخت�صا�صية ت�ؤكد خطورة الأعرا�ض التي
ت�سببها اللقاحات ،ومن هذه ال�شهادات
ما تقدم به �أ.د .ليونارد هورويتز ،وهو من
�أبرز العلماء يف جمال الأمرا�ض ال�سارية،
حيث ك�شف عن وجود عملية ف�ساد �ضخمة
قامت بها �شركات دوائية م�ستغِلة احلملة
الدعائية التي �صاحبت انت�شار �أنفلونزا
اخلنازير.
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أول من ُحقن بـ «األنسولين»..
مات في حادث مروري!..
ي��ص��ن��ف األن��س��ول��ي��ن ض��م��ن أه���م األدوي������ة ال��ت��ي
يتعاطها كثير م��ن المرضى ح��ول العالم ،فهو
العالج األمثل المعروف حتى اآلن لمن يعانون
من داء السكري.
أما مكتشفه فهو طبيب كندي يدعى فريدريك
ب��ان��ت��ن��غ ،وق���د واج����ه ك��ث��ي��را م���ن اإلخ���ف���اق���ات في
مقتبل حياته ،إال أنه لم يستسلم لها ،وكان يوم
السادس من مايو عام 1921م محطة فارقة في
حياته العلمية حين اكتشف هرمون األنسولين
الذي أهله للحصول على جائزة نوبل في الطب.
.فماذا عن المكتشف واالكتشاف؟
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املكت�شف
املكت�شف هو فريدريك غرانت بانتنغ
 ،Frederick Grant Bantingول��د يف
 14نوفمرب ع��ام 1891م ،و�أرادت �أ�سرته
�أن ي�صبح رج��ل دي��ن ف�أحلقته مبدر�سة
طويل حيث
الالهوت ،لكنه مل يدم فيها اً
هجرها ليوا�صل تعليمه ال�ع��ام ويلتحق
بجامعة تورنتو ويتخرج يف كلية الطب.
ومل ميهله ان� ��دالع احل ��رب العاملية
الأول� ��ى ف��ر��ص��ة الف �ت �ت��اح ع �ي��ادت��ه ،حيث
ا�ستُدعي للخدمة وعمل �ضابط ًا طبيب ًا
يف اجلي�ش الكندي ،ويف �إح��دى الغارات
�أُ�صيب يف يده بجرح خطري نقل ب�سببه �إلى
�أحد م�ست�شفيات �أونتاريو للعالج ،ومنحه
اجلي�ش «و�سام اجلندية» ل�شجاعته ،ثم
اف�ت�ت��ح ع�ي��ادت��ه امل�ت��وا��ض�ع��ة وظ��ل ينتظر
طويل ،ولكنهم مل ي�أتوا ،فا�ضطر
املر�ضى اً
�إلى غلق العيادة وتراكمت عليه الديون.
ومل ت�ك��ن ح�ي��ات��ه الأ� �س��ري��ة ب�أ�سعد
حال وت�شاءمت منه خطيبته فرتكته ،وملا
و�صل �إل��ى �أوج �إحباطه ق��رر �أن ي�ستعيد
حيويته وينه�ض ،واجته �إلى درا�سة جتارب
�أ��س��ات��ذت��ه م��ن ج��دي��د ،وب�ح��ث ع��ن كنوز
الكتب الطبية ليجد م�ؤلفات قيِّمة للدكتور
الأملاين �أو�سكار منكوف�سكي.
وبينما يطالع �إح��د كتبه ا�ستوقفته
واقعة رواها الدكتور منكوف�سكي مفادها:
«�أنه �أ�ست�أ�صل بنكريا�س �إحد الكالب لريى
هل ميكن للكلب �أن يعي�ش بدونه �أم ال ،ويف
اليوم التايل من اجلراحة ظل الكلب على
قيد احلياة وكانت املالحظة �أن بول الكلب
جتمعت عليه �أعداد هائلة من الذباب».
التفت بانتينغ �إل��ى ه��ذه املالحظة
املثرية وب��د�أ يتتبعها على نحو ج��اد عرب
�سل�سلة من التجارب واالخ�ت�ب��ارات التي
�أف�ضت يف النهاية �إل��ى اكت�شافه هرمون ًا
�أطلق عليه �آن��ذاك ا�سم «ايليتني» الذي
ا�شتهر بعد ذلك بالأن�سولني.
وت��اري��خ�� ًي��ا ك� ��ان ال �ف �ت��ى امل��ري ����ض

فريدريك غرانت بانتنغ

بال�سكري ليونارد توم�سون البالغ من العمر
� 14سنة �أول من حقن بالأن�سولني وذلك
يف اخلام�س ع�شر من يناير 1922م ،حيث

كان على �شفا حفرة من املوت لكنه عا�ش
ب�صحة ج�ي��دة بف�ضل ه��ذا االكت�شاف،
وع��ا���ش حتى ال��راب�ع��ة واخلم�سني ،حيث
توفى نتيجة ح��ادث م��روري ولي�س نتيجة
مر�ضه بال�سكري.
وت �ق��دي �رًا ل��ه ع�ل��ى ه��ذا االكت�شاف
الكبري مُنح بانتنغ جائزة نوبل يف الطب
عام 1923م مُنا�صفة مع الأ�سكتلندي جون
مكليود ال��ذي ك��ان قد �شكَّل فريق ًا بحثي ًا
للعمل يف خمتربه من �أج��ل تطوير تقنية
لإن�ت��اج وتنقية الأن�سولني ،واع�ترا ًف��ا منه
ب��دور تلميذه ومُ�ساعده ت�شارلز هربرت
ب�ست ال��ذي رافقه يف العمل على تطوير
الأن�سولني مل��دة ثمانية �أ�شهر فقد �أ�صر
بانتينغ على �أن يتقا�سم ن�صيبه يف اجلائزة
م��ع تلميذه وم�ساعده ال��ذي ك��ان ال ي��زال

الحقن تحت الجلد
شيوعا
األسلوب األكثر
ً
الستخدام األنسولين

طالبًا �إذ مل يكن قد جت��اوز من العمر 22

ربيعـًا ،وفعل جون مكليود ال�شيء ذاته مع
تلميذه وم�ساعده جيم�س برترام كوليب.
وا�صل بانتينغ ن�شاطه العلمي و�أبحاثه
من خالل م�ؤ�س�سة حتمل ا�سمه «م�ؤ�س�سة
بانتينغ» ومقرها مدينة تورينتو� ،إلى جانب
قيامه بتدري�س علم وظائف الأع�ضاء يف
جامعة غرب انتاربو .و�إبان اندالع احلرب
العاملية الثانية ان�خ��رط يف اخل��دم��ة من
جديد �ضمن �صفوف اجلي�ش الكندي برتبة
رائد ،وكانت وفاته يف حادث حتطم طائرة
فوق نيو فاوندالند �صبيحة يوم  21فرباير
عام 1941م وهو يف طريقه �إلى اجنلرتا.
العدد األول نوفمبر 2014
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االكت�شاف
�أما الأن�سولني  Insulinفهو عبارة عن
هرمون ذو طبيعة بروتينية ،يُفرز يف خاليا
بيتا يف البنكريا�س وحتديـدً ا يف جزء منها
يدعى ح�ج�يرات الجن��ر هانز ن�سبة �إل��ى
مكت�شفها العامل الأملاين بول الجنر هانزـ
والهرمون يتكون من جمموعتني من
الأحما�ض الأمينية ،وحتتوي املجموعة «»A
على  28حام�ضـًا �أمينيًا واملجموعة «»B
حام�ضا �أمينيًا.
ً
على 30
وقد �أمكن ف�صل هرمون الأن�سولني يف
�صورة نقية من البنكريا�س احليواين ،ثم
�صار بالإمكان ت�صنيعه من خالل الهند�سة
الوراثية.

وتتمثل الوظيفة الرئي�سية للأن�سولني
يف التحكم مب�ستوى ال�سكر يف الدم ،حيث
�أن��ه يعمل على نقل اجل�ل��وك��وز م��ن ال��دم
�إلى خاليا الع�ضالت يف الكبد والأن�سجة
ال��ده �ن �ي��ة ،والأ�� �س� �ل ��وب الأك�ث��ر ��ش�ي��وعً ��ا
ال�ستخدام الأن���س��ول�ين ه��و احل�ق��ن حتت
اجللد� ،إ َّال �أن ثمة طرق �أخرى ال�ستخدامه
منها بخاخة  inhalerالأن�سولني ،كما
�صار بالإمكان زرع كب�سوالت الأن�سولني
حتت اجللد.
فاعلية الأن�سولني
ي�صنف الأن�سولني �إل��ى خم�س فئات
رئي�سة من حيث فاعليته هي:
 -1الأن�سولني �سريع املفعول «�صايف»
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ليونارد تومسون
أول من ُحقن باألنسولين
مطلع 1922م

ومنه �أن�سولني لي�سريو «هومالوج» الذي يت�سم
ب�سرعة امت�صا�صه ،حيث يبد�أ مفعوله ما بني
� 5إلى  15دقيقة ،ويكون ق�صري الأجل حيث
ي�ستمر ملدة ترتاوح بني � 3إلى � 4ساعات.
 -2الأن���س��ول�ين ط��وي��ل امل�ف�ع��ول «ع�ك��ر»
وم�ن��ه ال�ترال�ن��ت  ultralenteوج�لارج�ين
 ،Glargineوع��ادة يبد�أ مفعوله بعد فرتة
تراوح ما بني � 4إلى � 6ساعات ،وي�ستمر ملدة
ترتاوح بني � 24إلى � 48ساعة.
� -3أن�سولني معتدل املفعول «عكر» ومنه
 NPHال��ذي ي�ب��د�أ مفعوله داخ��ل اجل�سم
خ�لال ف�ترة ت�ت�راوح ب�ين � 1إل��ى � 3ساعات
وي�ستمر ملدة ترتاوح بني � 16إلى � 24ساعة.
� -4أن�سولني ق�صري املفعول «��ص��ايف»،
وعادة يبد�أ مفعوله يف حدود الن�صف �ساعة،
وي�ستمر املفعول مل��دة ت�ترواح بني � 5إل��ى 8
�ساعات.
� -5أن�سولني خملوط «��ص��ايف ـ�ـ عكر»،
وهو يجمع بني �أن�سولني خمتلفني من الفئات
ال�سابقة يتم خلطهما ب��دق��ة ِوف��ق معايري
حمدودة بحيث يعطي موا�صفات الأن�سولني
�سريع املفعول وموا�صفات الأن�سولني طويل
املفعول يف نف�س الوقت.
وه �ن��اك �أن � ��واع ث�لاث��ة م��ن الأن���س��ول�ين
تداول هي:
املخلوط الأ�شهر اً
ــ نوع يحتوي على � %70أن�سولني معتدل
املفعول و� %30أن�سولني ق�صري املفعول.
ــ نوع يحتوي على � %50أن�سولني معتدل
املفعول و� %50أن�سولني ق�صري املفعول.
ــ نوع يحتوي على � %75أن�سولني معتدل
املفعول و� %25أن�سولني �سريع املفعول.
 كما مُيكن خلط �أن��واع �أخ��رى ح�سباحلالة ووفق تعليمات الطبيب املعالج .
وي�شرتط قبل �إعطاء جرعة الأن�سولني

األنسولين يصنف
إلى  5فئات رئيسة من حيث
فاعليته

�أن يتم قيا�س م�ستوى ال�سكر يف دم املري�ض
وذل��ك عن طريق �أجهزة خم�ص�صة لذلك
��ص��ارت يف متناول اجلميع ،وب�ع��د حتديد
ال �ق��راءات و�إظ�ه��اره��ا �أم��ام الطبيب يقوم
بتحديد اجلرعة املنا�سبة.
اليوم العالـمي ملر�ضى ال�سكري
احتفاء باملُكت�شف واكت�شافه فقد �أعلنت
منظمة ال�صحة العاملية ب��داي��ة م��ن عام
1991م جعل ي��وم  14نوفمرب وال��ذي يوافق
يوم ميالد فريدريك بانتينغ يوماتً عامليًا
ملر�ضى ال�سكري ،و�أك��دت الإح�صاءات �أنه
بف�ضل الأن�سولني �أمكن التخفيف من معاناة
املر�ضى والقدرة على التعاي�ش مع مر�ضهم
ل�سنوات طويلة.
ويف تقرير ن�شرته �صحيفة تورينتو �ستار
الكندية مبنا�سبة االحتفالية العاملية باليوم
ال�ع��امل��ي ل�ه��ذا ال�ع��ام ورد «�أن ه��ذا ال��دواء
الأعجوبة �أزال الهلع من داء ال�سكري ،وفك
طال�سم املر�ض الذي احتار يف �أمره الأطباء
قدميًا ،وكان �سببًا رئي�سً ا يف وفاة املاليني
من الب�شر عرب التاريخ».

• �إذا كنت ت�ستخدم الأن�سولني املعتدل املفعول �أو الطويل املفعول فينبغي �أن ت�أخذه
قبل الوجبة الغذائية بفرتة ترتواح بني  30 :15دقيقة.
• �إذا كان الأن�سولني «لي�سربو» فينبغي �أن ت�أخذه قبل الوجبة ب�أقل من  15دقيقة.
• معظم �أنواع الأن�سولني املتداولة يف ال�صيدليات هي  100وحدة /ملليمرت ،ومن ثم
يراعي يف حقن الأن�سولني �أن تق�سَّ م ب�شكل مياثل هذا الرتكيز.
• املري�ض بال�سكري يكون �أكرث عر�ضة للإ�صابة بااللتهابات ،ومن ثم يجب �أن يكون
أي�ضا �سرعة تنظيف وتعقيم
حري�صا على نظافة الفم والأقدام على نحو م�ستمر ،و� ً
ً
�أي جرح.
• يُن�صح بقيا�س م�ستوى ال�سكر يف الدم بوا�سطة الأجهزة املخ�ص�صة لذلك� ،أو
بالأ�شرطة البال�ستيكية الطبية وذلك بعد ا�ستخدام الأن�سولني.
• احلر�ص على احلمية.
• عدم ا�ستخدام الأن�سولني الذي جتمَّد وذاب.
• التخل�ص من �أي عبوة مفتوحة �إذا مر عليها �شهر دون ا�ستخدام.
• يف حال الأن��واع املخلوطة يجب �أن يكون ال�سحب � اًأول من الأن�سولني ال�صايف ثم
العكر ،ويجب احلقن فورًا عقب اخللط مبا�شرة.
• عدم تناول جرعات الأن�سولني عن طريق الفم لأن ع�صارات املعدة تتلفه.
• �أف�ضل طريقة حلفظ عبوات الأن�سولني غري املفتوحة وك��ذا املفتوحة يكون يف
الثالجة دون التجمُّد ،و�إن مل يكن فتحفظ يف درجة حرارة الغرفة العادية بعيدً ا عن
ال�ضوء واحلرارة العالية.
• يف حال تناول املري�ض جرعة زائدة من الأن�سولني ف�إن هذا من �ش�أنه تخفي�ض
م�ستوى اجللوكوز يف الدم ،ومن ثم ي�شعر املري�ض بالتعب الذي قد ي�صاحبه خفقان
وعرق ،ويف بع�ض احلاالت ي�صل �إلى حد الغيبوبة ،وللتغلب على هذه الأعرا�ض ف�إنه
يتعني تناول وجبة خفيفة �أو قطعة من احللوى �أو ال�سكر.
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لـ «تكتشف» ماذا يحدث داخل جسمه

«اكشف» على طفلك..

باتت مشكلة سوء التغذية مشكلة عالمية ،يعاني منها الكثير من الناس
حول العالم ،وبخاصة األطفال في المراحل األولى من العمر.
إن نقص العناصر ذات القيمة الغذائية األساسية المقدمة للطفل ،سواء
في نوعيتها أو كميتها يعد مشكلة كبيرة ،وقد يكون طريق ًا متفرع ًا ألحد
مسببات األم���راض التي قد يتعرض لها في سن المراهقة على المدى
البعيد .فسوء التغذية أمر ال يجب اإلغفال عنه ،لذلك يجب االهتمام بتغذية
الطفل في كل مراحله العمرية منذ والدته.
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يكمن ال �غ��ذاء ال�صحي يف ال�ت��وزي��ع
ال�صحيح للعنا�صر الغذائية املتكاملة
(ال��ده��ون وال �ك��رب��وه �ي��درات وال�بروت�ين
وال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات وامل� �ع ��ادن) ع�ن��د ت�ن��اول
امل�أكوالت ،فكل تلك العنا�صر ذات القيمة
الغذائية يحتاجها الطفل لينمو ب�شكل
طبيعي.
وحتى نت�أكد من ح�صول الطفل على
ما يحتاجه من قيمة غذائية من خالل
توزيعنا للم�أكوالت ،يجب علينا �أن تكون كل
الوجبات الأ�سا�سية والتابعة لها متنا�سبة
بكميات تتالءم مع عمر الطفل� ،أي تكون
متزامنة مع مرحلته العمرية ،كما يف قوله
�صلى اهلل عليه و�سلم« :املعدة بيت الداء
واحلمية ر�أ�س كل دواء و�أعط كل بدن ما
عودته».
�سوء التغذية:
�سوء التغذية عند الأط �ف��ال ل��ه عدة
�أ�سباب� ،إذ �إنه يت�سبب ب�شكل كبري جد ًا يف
وفيات ،خ�صو�ص ًا يف الدول النامية ،حيث
ت�صل ن�سبة الوفيات به �إلى  50يف املائة،
ب�سبب ع��دم ح�صول الطفل على القدر
الكايف من الطعام اليومي� .إن عدم كفاية
الطعام وتنوعه �سيعر�ض الطفل للإ�صابة
ب�سوء التغذية يف مراحل عمرية خمتلفة.
ففي ع��ام 2001م كانت ن�سبة الوفيات
نتيجة ل�سوء التغذية ت�صل �إلى  54يف املائة
من �إجمايل ن�سبة وفيات الأطفال ،وقدرت
منظمة الأم��م املتحدة �أن ن�سبة الأطفال
الذين �سيعانون من نف�س اخللل بحلول
2015م �ست�صل �إل��ى  17.6يف املائة من
تعداد �سكان العامل.
�إن نق�ص الغذاء للأطفال ب�شكل خا�ص
ي�ؤثر يف كل �أن�سجة اجل�سم ،فيحدث تغري
كبري يف اجلهاز املناعي عند الطفل.
جدير بالذكر �أن لفظ �سوء التغذية
لنق�ص ال�بروت�ين مت ا�ستخدامه للمرة
الأولى عام 1920م ،ويتم ا�ستخدامه بكرثة
الآن ،خ�صو�ص ًا يف ال��دول النامية ،حيث

سوء التغذية
يتسبب في  50بالمائة من
وفيات أطفال الدول النامية

يلعب افتقار ال�ظ��روف البيئية للنظافة
والتهوية اجليدة والرعاية ال�صحية دور ًا
يف زيادة ن�سبة الإ�صابة بالعدوى الفطرية
والطفيلية التي ت�ؤثر بدورها على �صحة
الطفل وت�ضعف من منوه.

وب �ج��ان��ب ن�ق����ص ال�ب�روت�ي�ن ،ي�ع��اين
ماليني الأط�ف��ال يف العامل كله ،وخا�صة
يف الدول النامية من نق�ص الفيتامينات
وامل�ع��ادن ال�ضرورية للنمو ،مثل احلديد
واليود والزنك وفيتامني �إيه ،بينما �شهدت
معدالت نق�ص فيتامني بي وفيتامني �سي
تراجع ًا يف ال�سنوات الأخرية.
وحت���ص��ر �أخ�صائية التغذية �أن��وار
عبدالعزيز ال�صليح� ،أعرا�ض �سوء التغذية
عند الطفل يف التايل:
نق�ص احليوية والن�شاط:
يفقد الطفل ال�شهية ،ويكون لديه عدم
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رغبة يف الأكل ،مما ي�ؤدي �إلى نق�ص منوه
امللحوظ ،وع��دم اكت�ساب ال��وزن بال�شكل
الطبيعي� ،إ�ضافة �إل��ى الت�أخر يف امل�شي
�أو النطق ،كما يتعر�ض الطفل حلالة من
القلق واال�ضطراب والبكاء امل�ستمر دون
وجود عر�ض خارجي ظاهر ،بجانب عدم
قدرته على النوم ،وغالب ًا ما ي�صاب الطفل
ب�إ�سهال متكرر ،مع حدوث مقاومة للعالج
يف ك�ث�ير م��ن الأح� �ي ��ان ،و�إ��ص��اب�ت��ه بعدد
من الأمرا�ض اجللدية كالطفح اجللدي
والأكزميا ،عالوة على تكاثر الطفيليات يف
اجل�سم ،ومنها الديدان يف الأمعاء ،و�أنواع
الفطريات املختلفة التي تتكاثر على اجللد

والأغ�شية املخاطية ،والتي قد ال تنتهي مع
العالج يف ظل وج��ود وا�ستمرار امل�شكلة
الأ�سا�س ،وهي �سوء التغذية عند الأطفال.
نق�ص املعادن:
نق�ص م ��ادة احل��دي��د :ي� ��ؤدي نق�ص
تلك امل��ادة �إلى فقر ال��دم .ويحدث غالب ًا
بعد ال�شهر ال�ساد�س من عمر الطفل،
الحليب ال يزال العامل
الغذائي المهم لألطفال

يجب اإلهتمام بتغذية الطفل منذ الصغر
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وخ��ا� �ص��ة ال���ذي يعتمد على الر�ضاعة
الطبيعية ،وال ي�ضاف له الغذاء املكمل بعد
ال�شهر ال�ساد�س ،حيث �إن كمية احلديد
يف حليب الأم بعد هذا العمر غري كافية
ويحتاج الطفل� إلى غذاء مكمل غني مبادة
احلديد ،وكذلك الطفل الذي يتغذى على
الر�ضاعة اال�صطناعية ،وال ت�ضاف له
الأغ��ذي��ة املكملة املنا�سبة ،والتي حتتوي
على عن�صر احلديد.
نق�ص م��ادة الكال�سيوم :ي�ؤدي نق�ص
ال�ك��ال���س�ي��وم �إل� ��ى ن�ق����ص ك�ل����س العظم
وتلينها (لني العظام �أو الك�ساح) ب�سبب
نق�ص فيتامني «د».
نق�ص مادة الزنك :ي�ؤدي نق�ص مادة
الزنك �إل��ى ت�أخر يف النمو ،وا�ضطراب
يف حا�ستي ال��ذوق وال�شم ،وخ�شونة جلد
الطفل ،وت�أخر يف الن�ضج اجلن�سي ،عالوة
على ت�أخر اندمال اجلروح.
ن �ق ����ص م � ��ادة ال� �ي ��ود :ت ��دخ ��ل م ��ادة
اليود يف تركيبة هرمون الغدة الدرقية
(الثريوك�سني) ،وي�سبب نق�ص اليود لدى
الأطفال مر�ض «عوز الدرقية».
نق�ص الفيتامينات
نق�ص فيتامني  :Aينتج ب�سبب �سوء
االمت�صا�ص من الأم�ع��اء �أو ا�ضطرابات
اله�ضم املزمنة ،وبن�سبة قليلة نق�ص يف
الوارد من الغذاء ،وي�سبب �ضعف الر�ؤية يف
الظالم ،وجفاف ملتحمة العني والقرنية،
وجفاف وتغريات اجل�ل��د ،وب��طء النمو،
و�ضعف العظام ،ووج��ود فيتامني  Aله
دور مهم يف مقاومة الأمرا�ض التنف�سية.
ويتم ت�شخي�ص نق�ص الفيتامني يف الدم
خمربياً.
وميكن معاجلة نق�ص فيتامني  Aلدى
الطفل ب�إعطائه الغذاء الذي يحتوي على
كميات منا�سبة من منتجات الألبان والكبد
والبي�ض وال�ف��واك��ه احل �م��راء والربتقال
واخل�ضراوات اخل�ضراء الورقية.
ويف احلاالت املر�ضية يعطى مكمالت

فيتامني  Aعن طريق الفم �أو �إبر ع�ضلية
ب�إ�شراف طبي.
نق�ص فيتامني د :ي�سبب نق�ص هذا
الفيتامني مر�ض الك�ساح عند الأطفال.
نق�ص ف�ي�ت��ام�ين  :B1نق�صه ي�سبب
مر�ض بري بري.
نق�ص فيتامني النيا�سني :ي�سبب مر�ض
ال�ب�لاغ��را ،وم��ن �أع��را��ض��ه اح �م��رار و�أمل
يف املناطق اجللدية املك�شوفة لل�شم�س،
وخا�صة ظهر اليدين والقدمني ،وحدوث
�إ��س�ه��ال وق��يء وال�ت�ه��اب الل�سان واللثة،
عالوة على القلق والهذيان وبطء الفهم.
وع �ل�اج ال �ب�لاغ��را ي�ك�م��ن يف ت �ن��اول
الأغذية املتوازنة والغنية بالنيا�سني ،مثل
اللحوم والبي�ض والكبد واخلمرية واللنب،
مع �إ�ضافة عنا�صر النيا�سني والثيامني
واحلديد �إل��ى الأرز والدقيق ،خ�صو�ص ًا
لل�شعوب التي تعتمد يف غذائها على الأرز.
نق�ص فيتامني B12
نادر حدوثه يف الأطفال وهو ي�صاحب
�أم��را���ض �سوء االمت�صا�ص وي�سبب فقر
الدم الكبري و�إ�صابات ع�صبية.

ال�صحة تعتمد ب�شكل رئي�سي على نقاوة الدم .والدم يحتاج �إلى �أك�سجني وبع�ض
الكيماويات .ي�ؤخذ الأك�سجني من الهواء والكيماويات من الغذاء.
الهدف احليوي الوحيد لوجباتنا العديدة واملتنوعة تقدمي املواد اخلام للج�سم
لإ�صالح الأن�سجة امل�ستهلكة ،واحلفاظ على حرارة ثابتة.
تناول فائ�ض من الغذاء يجهد عملية الت�صريف الطبيعية ،ويت�سبب يف حدوث
التخمة واخلمول والنزلة ال�صدرية.

نق�ص فيتامني B6

ن�ق���ص��ه ي���س�ب��ب االخ��ت�ل�اج��ات عند
الأطفال وفقر الدم� ،إ�ضافة �إلى �إ�صابات
جلدية وع�صبية.
�إن من �أهم �أ�سباب �سوء التغذية عند
الأطفال:
نق�ص العنا�صر الغذائية الأ�سا�سية
امل �ق��دم��ة ل�ل�ط�ف��ل وال��ت��ي ت�� ��ؤدي ب��ه �إل��ى
ا�ضطرابات نف�سية �أو عاطفية ،مما يجعله
ال ي�أكل ،وكذلك ا�ضطرابات يف امت�صا�ص
الغذاء يف الأمعاء ،فاملجاعات هي واحدة
من �صور �سوء التغذية.
ما هو عالج �سوء التغذية؟
�إن ت�سجيل وزن الطفل ومقيا�س الطول
وق�ي��ا���س حم�ي��ط ال��ر�أ���س� ،أ� �س��رع و�أق ��وى
الطرق الكت�شاف وت�شخي�ص �ضعف النمو
�أو �سوء التغذية ،وينبغي اال�ستفادة من

التحاليل املخربية للت�أكد من �أي ا�شتباه،
يف حني �أن الفحو�ص الإ�شعاعية ت�ساعد
كثري ًا يف حتديد �أمرا�ض العظام.
ي �ب��د�أ ال �ع�لاج �أو ًال ب�ع�لاج الأع��را���ض
والأمرا�ض احلادة ،وبعد حتديد النق�ص
الغذائي ونوعه ،تبد�أ عملية رفع القيمة
الغذائية والأغ��ذي��ة الأ�سا�سية تدريجي ًا
مع متابعة التح�سن �أو ًال ب ��أول ،حيث �إن
الأطباء واخت�صا�صيي التغذية يحر�صون
على ع��دم الت�سرع يف ال �ع�لاج ال ��ذي له
�أي�ض ًا �سلبياته اخلا�صة ،وغالب ًا ما يظهر
التح�سن ب�سرعة� ،إال �أن الطول قد يت�أخر
لعدة �أ�شهر من بدء العالج.
ويتم العالج غالب ًا من خ�لال �إم��داد
اجل�سم ب��امل��واد الغذائية التي تنق�صه،

ب�ج��ان��ب ع�ل�اج الأع ��را� ��ض ال �ت��ي ت�صيب
الطفل با�ضطرابات �صحية ونف�سية ،والتي
تن�ش�أ من �سوء التغذية عند الطفل.
ويُجرى اتباع نظام غذائي متنا�سب
مع حالة الطفل وع�م��ره ،يتم من خالله
ح�ساب ال�سعرات احلرارية املنا�سبة لكل
ط�ف��ل ،كما بالن�سبة ل�ل�أم�لاح وامل �ع��ادن
املختلفة والفيتامينات الالزمة مثل حم�ض
الفوليك واحلديد وفيتامني بي � ،12إ�ضافة
�إلى الربوتني الذي يتم �إعطا�ؤه بالتوازي
مع ال�سعرات احلرارية املنا�سبة.
وال يغيب عن ذهننا �أن كل تلك الأمور
تتواجد يف الأكل ال�صحي ،فالطفل ما دون
�سن اخلام�سة يكون �أكرث ن�شاط ًا يف هذا
العمر ،لذلك فهو بحاجة �إلى نوعية �أغذية
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عالية الطاقة من �أجل منو �صحي و�صحة
جيدة ،و�إذا ركزنا على الأطفال دون �سن
اخلام�سة �سنجد �أن لديهم بطون ًا �صغرية،
فهم لن ي�أكلوا كميات كبرية من الطعام يف
كل وجبة رئي�سية ،وتزامن ًا مع ن�شاطهم يف
تلك ال�سن فهم بحاجة �إلى وجبات �صغرية
خفيفة �صحية بني كل وجبة رئي�سية.
طفلك يحتاج �إلى �أكل متنوع
احلليب ال يزال العامل الغذائي املهم
بالن�سبة للأطفال ب�شكل خا�ص يف هذه
ال���س��ن ،وك��ل �أم ت�ستطيع �أن ت�ستمر يف
الر�ضاعة الطبيعية بعد بلوغ طفلها العام
الأول من عمره �إذا كانت تريد ذلك ،ولكن
حبذا ل��و �أع�ط��ت طفلها ك��وب� ًا م��ن حليب
البقر كامل الد�سم لأن احلليب املنزوع
الد�سم ال يتنا�سب �أب��د ًا مع �أي طفل دون
ال�سن اخلام�سة من عمره ،كذلك ميكن
�أن ن�ن��وع يف الأط�ع�م��ة ال�ت��ي حت�ت��وي على
ال�سكر وال��ده��ون مثل الكيك واحللويات
والب�سكويت والآي�س كرمي ،على �أن تعطى
بكميات حم���دودة وال ت �ك��ون ب��دي�ل��ة عن
الأطعمة الأ�سا�سية.
و�إذا كان الطفل ال يحبذ اللحوم (طفل
نباتي) فال بد �أن نعطيه من اخل�ضراوات
وال�ف��واك��ه �أو املك�سرات يومي ًا حتى يتم
ال�ت��أك��د م��ن ح�صوله على م��ا يكفيه من
الربوتني واحلديد ،والكثري من الأطفال
عك�س النباتيني ال يحبذون اخل�ضراوات
املطبوخة ،لذلك لي�س على الأم �إال �أن
ت�ك��ون مبدعة يف ت�ق��دمي الفاكهة ب�شكل
جذاب حتى يتقبلها الطفل.
وقبل ذل��ك ال بد منك �أيتها الأم �أن
تبيني لطفلك مدى �أهمية �أكل اخل�ضراوات
حتى و�إن �أثار �ضجة كبرية ورف�ض تناولها
ن�ظ��ر ًا ل���ض��رورة و�أه�م�ي��ة اخل���ض��ار ،ومن
امل�ه��م �أن يتناولها جميع الأط �ف��ال دون
�سن اخلام�سة .وقد ن�ضطر �إلى �إعطائهم
فيتامينات (�إذا كانوا ال ي�أكلون بطريقة
�صحية) للت�أكد من �أنهم يح�صلون على
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كل ما يحتاجونه من قيمة غذائية.
الوقاية خري من �ألف عالج
تتم الوقاية من �سوء التغذية بداية من مرحلة احلمل
بالطفل ،وذل��ك من خالل تغذية الأم ،حيث �إن العناية
اجليدة للأم بتغذيتها ال�سليمة �ستقلل كثري ًا من تعر�ض
اجلنني والطفل م�ستقب ًال للإ�صابة ب�سوء التغذية.
وتقول منظمة ال�صحة العاملية  WHOيف تعريفها
ل�سوء التغذية �إن «اخللل يحدث يف اخلاليا بني كمية
الغذاء والطاقة وبني احتياجات اجل�سم ،لي�ستمر يف النمو
والقيام بوظائفه احليوية .ومن �أكرث الفئات ت�أثر ًا ب�سوء
التغذية الن�ساء والأطفال� ،إذ يتعر�ض ما يقرب من 25
الطفل بحاجة لنوعية
أغذية عالية الطاقة من أجل
صحة جيدة

�إلى  50يف املائة من الن�ساء يف �أفريقيا وجنوب �آ�سيا لنق�ص الوزن ،وهو
الأمر الذي ي�ؤدي بال�ضرورة �إلى �إجناب ر�ضع ناق�صي الوزن».
كما يجب ت�شجيع الر�ضاعة الطبيعية يف ال�سنة الأول��ى من
عمر الطفل ،وخا�صة يف ال��دول الفقرية ،حيث �إن البدائل
ال�صحية املعو�ضة للنب الأم ال تكون متوافرة غالب ًا يف مثل
هذه الدول.
وكذلك ينبغي ت�شجيع �إعطاء املعادن والفيتامينات
والأمالح الالزمة للنمو ،وخا�صة احلديد واليود والزنك.
وت�شري درا�سات �إلى �أن �إعطاء الزنك من املمكن �أن
ي�ساعد يف الوقاية من الإ�سهال ،مما ي�ساعد بدوره
يف الوقاية من خماطر الإ�صابة ب�سوء التغذية.

ويجب �أي�ض ًا العمل على حماولة حت�سني
ال�ظ��روف املعي�شية وتوفري املياه ال�صحية
لل�شرب ،ومعاجلة خمتلف �أن ��واع العدوى
مبكراً.
كما �أنه ال بد من معرفة م�صادر املياه
التي ي�شربها الطفل ومعرفة العادات العائلية
اخلاطئة يف تناول الأطعمة التي ال تنا�سب
عمره ،و�إخ�ضاعه �إلى ك�شف �إكلينيكي كامل
ملعرفة �إن ك��ان طوله يتنا�سب م��ع وزن��ه يف
مرحلته العمرية ،وخا�صة الأطفال الذين
تقل �أعمارهم عن خم�س �سنوات.

معلومات مضغوطة
• �أمرا�ض �سوء التغذية تكون �إما بزيادة املتناول من العنا�صر الغذائية �أو بقلة الكميات.
• تقا�س القيمة الغذائية للطعام بالنوعية ،ولي�س بالكمية فقط.
• من املهم تناول الألياف الغذائية يف الوجبات اليومية باعتدال.
• التنوع يف الوجبات املتناولة خالل اليوم يوفر التوازن الغذائي.
• كي حتقق الأنظمة الغذائية الهدف دون �أ�ضرار يجب �أن تكون حتت �إ�شراف خمت�ص
يف التغذية.
• يظل لنب الأم الأف�ضل دائم ًا من الأغذية ال�صناعية ،حتى لو قلت كميات بع�ض
املغذيات فيه ،وهو يحدث يف حالة �سوء التغذية ال�شديد للأم.
• الر�ضاعة الطبيعية خالل الأ�شهر ال�ستة الأولى من عمر الطفل ميكن �أن تزود
الطفل بكل املاء واملغذيات التي يحتاج �إليها.
• تركيب لنب الأم يختلف تبع ًا لعمر الر�ضيع ،ويف بداية الر�ضعة عن �آخرها،
وبني ر�ضعة و�أخرى.
• اللباء هو لنب الأم يف الأيام القالئل الأولى بعد الوالدة ،ويكون غليظ
القوام مائ ًال لل�صفرة ،يحتوي على بروتينات �أكرث مما يحتويه اللنب
النا�ضج.
• وجبة الإف �ط��ار ت��زود اجل�سم بثلث احتياجاته م��ن العنا�صر
الغذائية.
• من عادات الأكل ال�صحية الأكل ببطء وعلى دفعات �صغرية،
لت�سهيل امتزاج الطعام بالع�صارات املعوية و�سهولة ه�ضمه.
• قلة احلركة والتدخني من العوامل امل�ؤثرة يف كمية
الكال�سيوم يف اجل�سم ،وينتج عنها �ضعف عام للعظام.
• بدء الوجبة بتناول مقبالت �صحية يهيئ املعدة
ال�ستقبال ال�ط�ع��ام ،بتن�شيط �إف ��راز ع�صائرها
الها�ضمة.
• حم�ضا الف�سفوريك وال�سرتيك املوجودان
يف امل�شروبات الغازية يقلالن من امت�صا�ص
الكال�سيوم.
العدد األول نوفمبر 2014
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«الدهون» بريئة من أمراض القلب

ُ
«كل زبدة»..
يبدو أن األسطورة التي تقول إن الدهون هي سبب السمنة،
وال��س��ك��ري ،وارت���ف���اع ال��ك��ول��س��ت��رول ،وأم����راض ال��ق��ل��ب واألوع��ي��ة
الدموية ،في طريقها للتالشي ،وأن الحرب علي الدهون انتهت.
فعلماء وأخصائيو التغذية يؤكدون أن التوقف عن تناول الدسم
في الطعام ال يؤدي إلى إنقاص الوزن ،وأن عدم تناول الدسم
لفترة طويلة سيضر بالجسم أكثر مما يفيده ،فالجسم يحتاج
للدسم للقيام بوظائفه بشكل سليم ،ألهميته في امتصاص
المعادن وحماية األعضاء الحيوية.
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خ�ص�صت جملة «ال �ت��امي» الأمريكية
يف ع��دده��ا ال���ص��ادر يف ال�ث��اين ع�شر من
�شهر يونيو املا�ضي ،ق�صة الغالف ملو�ضوع
الدهون ،وعنونت الغالف «كُل زبدة».
وتقول املجلة �إن العلماء اخ�ط��أوا يف
ت�سمية الدهون امل�شبعة بالعدو ،كما اخط�أوا
أي�ضا يف اتهامها ب�أنها ال�سبب يف ال�سمنة
� ً
علي مدي نحو �أربعة عقود ،واكت�شفوا �أن
الكربوهيدرات وال�سكر والأطعمة امل�صنّعة
هي امل�س�ؤول الأ�سا�سي عن ال�سمنة ،ومر�ض
ال�سكري وغريها من الأم��را���ض املرتبطة
ب��ال��وزن ،وذل��ك وف� ًق��ا لعدد م��ن الأب�ح��اث
العلمية عن الدهون.

وال تركز معظم الأب �ح��اث على دور
ال��ده��ون علي وج��ه التحديد يف البدانة
و�أم��را���ض ال�سمنة ،ول�ك��ن ت�شري �إل��ى �أن
الأمريكيني يجب �أن يعيدوا النظر يف الدور
ال��ذي تلعبه الدهون امل�شبعة يف وجباتهم
الغذائية.
و�شكك العلماء م��ن خ�لال درا��س��ة
حديثة من جامعة كامربيدج الربيطانية
خ�لال �شهر م��ار���س 2014م ،يف الربط
ب�ين م��ا ي�سمى ب��ال��ده��ون «ال�سيئة» ،مثل
الزبدة وحلم اخلنزير ،و�أمرا�ض القلب،
ومل يجدوا �أي دليل على �أن الدهون غري
امل�شبعة هي �سبب ال�سمنة و�أمرا�ض القلب.

الكربوهيدرات
والسكر واألطعمة المصنعة
مسؤولة عن السمنة

واعرتفت الدرا�سات برباءة احلميات
عالية الدهون ومنخف�ضة الكربوهيدرات
مثل الكيتون ،و�أتكينز ،وباليو ،مما نُ�سب
�إليها �سابقًا ،و�أثبتت �أن �أك��ل ال��ده��ون ال
ي�سبب ال�سمنة وال تراكم الدهون.
و�أك��د طبيب القلب امل��ؤل��ف الرئي�س
للدرا�سة الدكتور راجيف ت�شودري� ،أنه
ب�ع��د م��راج�ع��ة ال�ب�ي��ان��ات م��ن  72درا� �س��ة
ن�شرت �أخريًا ومتت علي �أكرث من � 600ألف
�شخ�ص من  18بلدً ا� ،أن احلميات عالية
الكربوهيدرات �أو احلمية ال�سكرية هي
التي ينبغي �أن تكون حمور التوعية مبخاطر
تلك احلميات.
وينفي ت�شوردي �أ�سطورة �أن «الدهون
امل�شبعة ه��ي �سبب ال�سمنة ،وال�سكري،
وارت �ف��اع ال�ك��ول���س�ترول ،و�أم��را���ض القلب
والأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة» ،م�ضيفًا �أن امل�س�ؤول
ع��ن ه��ذه الأم��را���ض ه��ي احلميات عالية
الكربوهيدرات.
وخالفًا لالعتقاد ال�سائد ،يرى الدكتور
ويليام ديفيز املتخ�ص�ص يف �أمرا�ض القلب
وم�ؤلف كتاب «وعاء القمح»� ،أن احلميات
عالية الدهون وقليلة الكربوهيدرات تقي
من �أمرا�ض القلب.
حملة �ضد الدهون
يقودها طمع ال�شركات
يف �شهر �أك�ت��وب��ر ع��ام 2013م ،هز
�إعالن الدكتور ا�سيم مالهوترا املتخ�ص�ص
يف �أمرا�ض القلب الأو��س��اط املهتمة بعلم
التغذية بعد �إع�لان��ه �أن ال��ده��ون امل�شبعة
جيدة وغري �ضارة بحياة االن�سان.
ففي تعليق جلريدة الـ BMJالعلمية،
قال مالهوترا« :لي�س هناك �أدل��ة على �أن
العدد األول نوفمبر 2014
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ال��ده��ون امل�شبعة غ�ير امل�ج�ه��زة تت�سبب
يف ال �ن��وب��ات القلبية وداء ال���س�ك��ري �أو
ال�سمنة� .إن ا�ستهالك الدهون ال�صحية
مثل تلك املوجودة يف اللحوم التي تتغذى
ع�ل��ى ال�ع���ش��ب ،وامل �ك �� �س��رات ،وزي ��ت ج��وز
الهند وال��زب��دة وزي��ت الزيتون وال�سلمون
والأفوكادو ،مفيدة وت�ساعد علي احلماية
�ضد هذه الأمرا�ض».
وي �ع��زو م��ال�ه��وت��را احل�م�ل��ة امل���ض��ادة
ل�ل��ده��ون �إيل «ط�م��ع ال���ش��رك��ات الغذائية
التي ا�ستفادت من �إن�ت��اج وبيع املنتجات
قليلة الد�سم ،والوجبات اخلفيفة عالية
الكربوهيدرات».
لقد ا�ستفادت �صناعة املواد الغذائية
م��ن ع �ب��ارة قليل ال��د� �س��م ل�ع�ق��ود ب�سبب
الأط �ع �م��ة ال�ت��ي ي�ت��م ت�سويقها ع�ل��ى �أن�ه��ا
منخف�ضة الدهون ،وغالبًا ما تكون مرتفعة
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ال�سكر والن�شويات ،وهو ال�سبب احلقيقي
لأمرا�ض القلب وزيادة الوزن وارتفاع ن�سبة
ال�سكر يف الدم و�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية.
وبح�سب خ�ب�راء التغذية و�أم��را���ض
ال�سمنة ،ف ��إن ات�ب��اع ن�ظ��ام غ��ذائ��ي عايل
الكربوهيدرات يزيد من احتماالت الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب وزي��ادة ال��وزن من خالل
الت�سبب يف ا��ض�ط��راب ن�سبة الأن�سولني
واجللوكوز يف ال��دم ،الأم��ر ال��ذي ي�ساعد
علي الإ�صابة مبر�ض ال�سكري.
ويبدي الدكتور �إريك وي�ستمان مدير
عيادة ال�سمنة يف جامعة ديوك بوالية نورث
كارولينا ،والذي �ساعد مئات علي ال�شفاء
م��ن مر�ض ال�ب��دان��ة �سعادته ب ��أن و�سائل
الإعالم ف�ضحت �أخريًا �أ�سطورة �أن تناول
الدهون ي�سبب العديد من الأمرا�ض ،وقال:

«على العك�س من ذلك ،ف�إن تناول الدهون
يجعلك �أك�ثر �صحة و�أق��ل وز ًن��ا� .أن��ا �أق��ول
ملر�ضاي ال للخوف من الدهون».
وي�ضيف الدكتور وي�ستمان ،م�ؤلف
ك�ت��اب  Aاتكينز� ،إن ت �ن��اول الكثري من
الدهون يجعلك ت�شعر بال�شبع ،لي�س هناك
م�شكلة مع الدهون يف الواقع ،فهي ترفع
ن�سبة الكول�سرتول اجليد ،وهي من �أف�ضل
الأطعمة التي ميكن �أن ُت�أكل.
وي � ��رى �أن احل��م��ي��ات منخف�ضة
ال�ك��رب��وه�ي��درات ،ومرتفعة ال��ده��ون مثل
نظامي «كيتون» و»اتكينز» ال ت�ساعد فقط
علي فقدان ال��وزن ال�سريع ،ولكن ت�ساعد
علي حم��ارب��ة م��ر���ض ال�سكري وال�صرع
و�أمرا�ض القلب.
من جهته ،يقول الدكتور جيف فوليك
م�ؤلف كتاب عن «فن وعلم احلياة منخف�ضة

الكربوهيدرات»� ،إن النظام الغذائي مثل
«كيتون» و»اتكينز» ي�ساعد يف حت�سني املزاج
وتقليل ن�سبة التعر�ض للإلتهابات ،فنظام
الكيتون مفيد �سواء للريا�ضيني �أو النخبة
�أوالفرد املتو�سط ،وهناك عدد قليل جدً ا
من النا�س ف�شلوا يف خ�سارة الوزن مع اتباع
نظام الكيتون الغذائي ،م�شريًا �إلى �أنه يتبع
نظام الكيتون مع مر�ضاه بنجاح على مدى
الع�شرين عامً ا املا�ضية.
تخفي�ض ال�سكريات
النظام الغذائي ال�صحيح
ي�شري الدكتور ديفيد ل��ودوي��غ مدير
مركز منع ال�سمنة يف م�ست�شفى بو�سطن
للأطفال� ،إل��ى �أن��ه توجد �أدل��ة قوية علي
ان تخفي�ض ال�سكريات ،ال الدهنيات هو
النظام الغذائي ال�صحيح ،على الرغم من
�أنه يوجد علماء �آخرون يقولون غري ذلك.
ويو�ضح �أن «الطعام قليل الد�سم �صار
ج��زءًا من العادات والتقاليد الأمريكية،
وه ��و م��ا ي���س�ت��دع��ي ت�غ�ي�ير من��ط احل �ي��اة
�سهل ،لأن
الأمريكية ،هو �أم��ر لن يكون اً
الكثريين �سيرتددون يف ت��رك احللويات
وال�سكريات».
ويتفق معه الدكتور �إري��ك وي�ستمان
م��دي��ر ع �ي��ادة ال�سمنة يف جامعة دي��وك
قائل« :يعني كل هذا �أن احلكمة القدمية
اً
لن تتغري بهدوء .هذه نقلة نوعية هائلة يف
جمال العلوم».
وي���ؤي��د وي���س�ت�م��ان ن�ظ��ري��ة حم��ارب��ة
ال�سكريات �ضد نظرية حماربة الدهنيات
وي �ق��ول �إن ال��ده��ون يف خ �� �ض��راوات مثل
الزيتون ،ويف حيوانات مثل الأ�سماك ميكن
الحميات
عالية الدهون وقليلة
الكربوهيدرات تقي من
أمراض القلب

األكل قليل الدسم..
يصيب بالسكري ويضاعف السمنة
يناق�ض تقرير جملة «تامي» عن الدهون ،ما حدث قبل نحو �أربعة عقود يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،وحتديدً ا يف العام 1977م ،عندما ن�شرت جلنة يف الكونغر�س
الأمريكي تقريرًا عنوانه «الأهداف الغذائية للواليات املتحدة» ،ومنها �أكل قليل من
اللحوم احلمراء (بقر� ،ض�أن ،ماعز� ..إلخ) ،وكثري من اللحوم البي�ضاء ،من دون
�شحمها مثل الدجاج والطيور ،و�أكل قليل من الدهنيات ،والزيت ،والزبد ،واللنب
الد�سم وكثري من الفواكه واخل�ضراوات.
وبعد ثالثة �أعوام من ن�شر التقرير ،ويف عام 1980م� ،صارت الأهداف قانونًا ،و�أ�صدر
ق�سم �إدارة الطعام والأدوية «�إف دي �إيه» التابع لوزارة الزراعة �إر�شادات بهذا املعنى.
ويف العام نف�سه� ،أ�صدر املعهد الوطني لل�صحة «�إن �إي �إت�ش» تقريرًا باملعنى ذاته.
وبعد عام� ،أ�صدر «�إف دي �إيه» نتائج تقرير كلف  150مليون دوالر ،و�شمل �أبحاثًا عن
كل كبرية و�صغرية يف الأكل الأمريكي ،وكانت ر�سالة التقرير وا�ضحة« :تناول كميات
�أقل من الدهون والكول�سرتول لتقلل من خطر نوبة قلبية».
ولكن بعد نحو �أربعة عقود من �صدور تقرير الكونغر�س ال��ذي يو�صي بتخفي�ض
الد�سم ،حدثت مفاج�آت مل تكن متوقعة ،حيث ت�ضاعفت ن�سبة ال�سمنة عما كانت
عليه يف عام 1980م.
كما ت�ضاعفت ن�سبة مر�ض ال�سكري بن�سبة  170يف املائة ،و�صار واحد من كل ع�شرة
أي�ضا ،ت�ضاعف املر�ض و�سط �صغار ال�سن.
�أمريكيني م�صاب باملر�ض ،و� ً
�أن حتمي ال�شخ�ص �ضد �أمرا�ض القلب.
لقد �أ�صبح وا�ضحً ا وموثقًا �أنه حتى الدهن
يف �شريحة حل��م ع��ادي��ة ميكن �أن يكون
مفيدً ا �أو م�ضرًا ،و�إن ك��ان هو مييل نحو
الفائدة الدهون.
الرتكيز على الدهون �أرب��ك احلياة
الغذائية
يقول الدكتور ماريون ني�ستل �أ�ستاذ
التغذية يف جامعة نيويورك�« :إن هدف
خف�ض النا�س لأك��ل الدهون وا�ستبدالها
ب��ال�ف��واك��ه واخل �� �ض��راوات � �س��اذجً ��ا ،لقد
ا��س�ت�ب��دل��وا ب�ه��ا الآي ����س ك ��رمي ،وال�ك�ي��ك،
وال �ك �ع��ك ،والبيب�سي ك��وال وال�ك��وك��اك��وال
امل�شبعة بال�سكر».
وي �� �ض �ي��ف« :ل �ق��د �أث �ب �ت��ت ال�ب�ح��وث
اجل� ��دي� ��دة �أن اال�� �س� �ت� �ه�ل�اك امل��ف��رط

للكربوهيدرات ،والن�شويات ،وال�سكريات
ه��و امل �� �س ��ؤول الأول ع��ن زي���ادة ال�سمنة
وال���س�ك��ري ،وذل��ك لأن�ه��ا ت�شجع اجل�سم
على تخزين ال�سعرات احلرارية يف �صورة
��ش�ح��وم ،و�أن �ه��ا ت��زي��د اجل ��وع ،كما توجد
نظرية «خوف الكربوهيدرات» ،التي تقول
�إنها جتعل اجل�سم يخاف من اجلوع ،ولهذا
يخزنها ويريد �أكل املزيد منها.
ويتفق معه الدكتور روب��رت ل�ستيج
طبيب الأطفال يف جامعة كاليفورنيا بقوله:
مر�ضا مبر�ض �آخر .كان
«فقط ،ا�ستبدلنا ً
الرتكيز ق�صري النظر على ال��ده��ون هو
�سبب التوتر يف حياتنا الغذائية ،و�ساهم
يف �أك�بر الأزم���ات ال�صحية التي تواجه
البالد «ال�سمنة» ،لهذا حان الوقت لإنهاء
هذه احلرب».
العدد األول نوفمبر 2014
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العلماء يأملون بإنتاج أول «بورجر أنبوبي»..

استنبات اللحوم..
في األفق المنظور يبدو أن العقد القادم يحمل في جعبته تحوالت جديدة تتعلق بتنويع
مصادر الغذاء ،ورسم خارطة لنظم التغذية تعول على نتائج االكتشافات ،التي تمت في علم
المورثات الغذائية واكتمال سلسلة الجينوم ،إلى جانب معطيات التقنية المتقدمة ،وبخاصة
تقنيات النانو التي دخلت إلى عالم الغذاء والتغذية.
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وك��ان تقرير حديث �صادر عن جمعية
الأغ��ذي��ة التجريبية يف بريطانيا �أ��ش��ار
�إل��ى �أن املعلومات احليوية التي يحملها
احلم�ض ال �ن��ووي ،وم��ا يطلق عليه الكود
الوراثي �ست�ساهم يف �إيجاد نظم غذائية
ح�سب الطلب ،و�أن العقد الثالث من الألفية
اجلديدة �سيكون «عقد حتوالت الطعام».
والغذاء يف �أب�سط تعريف له ،هو كل ما
يتناوله الكائن احلي ،ويتحول بعد ه�ضمه
�إل��ى م��واد ب�سيطة متد اجل�سم بالعنا�صر
الغذائية الالزمة� ،أما التغذية فهي جمموع
العمليات احليوية ال�ت��ي يح�صل الكائن
احلي عن طريقها على املواد الالزمة لبناء
اجل�سم ،وجت��دي��د الفاقد م��ن الأن�سجة،
والإبقاء على ال�صحة يف حالة جيدة.
وبح�سب امل�ت�ف��ق عليه يف الأو� �س��اط
االخ�ت���ص��ا��ص�ي��ة ب��ال��غ��ذاء ،ف � ��إن ث �م��ة ما
يعرف بالهرم الغذائي ال��ذي يت�ألف من
ع��دة جمموعات �أ�سا�سية ،ه��ي :جمموعة
احل�ب��وب ،وجمموعة الفاكهة واخل�ضار،
وجمموعة احلليب وم�شتقاته ،وجمموعة
ال�ل�ح��وم ،و�أ� �ض��اف لها العلماء جمموعة
ج��دي��دة ه��ي الدهنيات ،وف�صل اخل�ضار
ليكون جمموعة م�ستقلة ،ليكتمل الهرم
الغذائي ب�ست جمموعات.
ويرى العلماء �أن كلمة ال�سر يف التغذية
ال�صحيحة تكمن يف االعتدال بكمية الطعام
امل�ستهلَكة ،والتنوع يف الأ�صناف املتوافرة،
والتوازن يف جميع املغذيات ال�ضرورية.
حلوم يف املخترب!
ي�شري ال�ب��اح��ث ال�بري �ط��اين ديني�س
وي �ن�ترم��ان �إل ��ى �أن م��ا يقلق اجل�م�ي��ع هو
ارتفاع �أ�سعار الغذاء ،وزيادة عدد ال�سكان
وامل��خ��اوف ال�ب�ي�ئ�ي��ة ،و�أن ه��ذه الق�ضايا
الثالث� ،ستلعب دور ًا كبري ًا يف حتديد ما
�سن�أكله يف العقد القادم ،وي�ضرب لذلك
م�ث��ا ًال بقوله« :م��ن املتوقع ارت�ف��اع �أ�سعار
اللحوم يف بريطانيا ،و�أن ذلك �سيكون له
ت�أثري كبري على وجباتنا الغذائية ،وبح�سب

خارطة مستقبل الغذاء

حتوالت الطعام يف العقد القادم كما �أ�شارت نتائج درا�سات و�أبحاث �أكادميية
حديثة متعلقة بالغذاء والتغذية �سوف ت�ستهدف بالأ�سا�س «الت�أثري االيجابي املبا�شر
ملا ن�أكله على �صحتنا وعافيتنا» ،كما �أن خارطة ت�شكيل م�ستقبل الغذاء هي ال�سبيل
�إل��ى حتقيق ذل��ك ،وقد حدد العلماء عدة مناطق تغيري رئي�سة ،تت�ضمنها هذه
اخلارطة ،من �أهمها :
تطورات التقنية� :سيكون لتلك التطورات ت�أثري كبري يف حتديد خيارات
النا�س حول ما ي�أكلون وي�شربون وكيفية �إنتاج املواد الغذائية وامل�شروبات وطرق
تغليفها وحفظها وتوزيعها.
اال�ستدامة� :ست�شكل �سيا�سات اال�ستدامة عام ًال حا�سم ًا يف فهم العالقة بني
الغذاء وال�صحة و�إ�ضافة بعد نوعي جديد لإنتاج الغذاء من خارج املواد الغذائية
التي �شاهدناها يف املا�ضي ،وه��ذا �سيدفع اجلميع �إل��ى تقييم الأطعمة لتحقيق
اال�ستدامة على املدى الطويل.
اال�شرتاطات واملعايري الدولية يف ما يتعلق بال�سالمة الغذائية ال�صحية،
فالنظر للغذاء والتغذية �سيكون من خالل عد�سة ال�صحة.
ت�صميم نظم غذائية ح�سب الطلب تتوافق مع ب�صمة الدم والكود الوراثي.
تقديرات العاملني يف �صناعة الغذاء ،ف�إن
هذه الأ�سعار قد تت�ضاعف خالل ال�سنوات
اخلم�س �إلى ال�سبع املقبلة ،وهو ما �سيجَ عل
اللحوم �سلعة ترفيهية».
ويف ذات ال�ش�أن ،يقول مورغالني غاي
اخل�ب�ير يف �صناعة ال �غ��ذاء« :يف ال�غ��رب،
الكثري منا تربى على حلوم رخي�صة الثمن
ووف�يرة ،وارتفاع �أ�سعار الغذاء ،يعني �أننا
بد�أنا نرى عودة اللحوم لتكون �سلعة ترفيه،
ونتيجة لذلك ف�إننا نبحث عن �سبل جديدة
ل�سد الفجوة يف اللحوم».
ويف اجتاه البحث عن بدائل ،كان فريق
من علماء جامعة ما�سرتيخت يف هولندا
يقوده مارك بو�ست �أعلن عن التو�صل �إلى
�إنتاج حلوم داخ��ل املخترب� ،أطلقوا عليها
«اللحوم امل�ستَنبَتة �صناعياً» ،حيث قاموا
ب��زراع��ة ��ش��رائ��ط م��ن الن�سيج الع�ضلي،
با�ستخدام اخلاليا اجلذعية امل�أخوذة من
الأبقار ،والتي قيل �إنها ت�شبه الكليماري يف
ال�شكل ،وي�أمل العلماء ب�إنتاج �أول «بورجر
�أنبوبي» يف العامل خالل الفرتة القادمة.

ويقول د .نيل �ستيفنز ،من مركز �أبحاث
«�إي�.إ�س�.أر�.سي�.سي�ساجني» التابع جلامعة
كارديف الربيطانية« :م�ضت ع�شر �سنوات
والعلماء يعكفون على �أب�ح��اث ودرا��س��ات
خا�صة باللحوم املختربية ،وحققوا يف ذلك
نتائج طيبة ،لقد �صرنا قاب قو�سني �أو �أدنى
من �إنتاج وت�سويق حلوم خمتربية� ،ستكون
ج��زء ًا من وجباتنا الغذائية يف ال�سنوات
القادمة� ،إنها �صحية و�أقل �ضرر ًا بالبيئة».
وكانت درا�سة حديثة لفريق بحثي يف
جامعة �أك�سفورد �أف�ضت �إلى �أن �إنتاج اللحوم
يف املعمل واحلد من ذبح احليوانات ميكن
�أن يقلال ب�صورة كبرية من الغازات الدفيئة
وكذلك من ا�ستخدام الطاقة واملياه.
الطحالب البحرية والغذاء امل�ستَدام
�إذا كانت الطحالب البحرية ت�أتي
يف م�ؤخرة �سل�سلة الطعام ،ف�إن كثري ًا من
العلماء ي�ؤكدون �أنها �ستكون �أحد م�صادر
الطعام التي �ستحتمي بها الب�شرية من
خطر اجلوع يف العقد القادم.
ويقول وينرتمان �إنها �ستوفر حلو ًال
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ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ك �ث�ير م ��ن م �� �ش �ك�لات ال �ع��امل
الأك�ثر تعقيداً ،ومن بينها نق�ص الغذاء،
ح�ي��ث مي�ك��ن تنمية م��زارع �ه��ا يف البحار
واملحيطات ،لتكون غذاء للب�شر� ،إلى جانب
�إمكانية اال�ستفادة منها يف �إنتاج الوقود
احليوي ،ومن ثم تقليل احلاجة �إلى الوقود
الأحفوري.
وبح�سب ما ذهبت �إليه غري درا�سة
علمية حديثة ،ف��إن زراع��ة الطحالب على
ن �ط��اق وا� �س��ع �ست�ساهم ب�شكل ك�ب�ير يف
«�صناعة غ��ذاء م�ستَدَ ام» ،حيث ميكن �أن
ت�صبح �أ�ضخم �صناعة لإنتاج املحا�صيل يف
العامل ،وكانت اليابان بد�أت يف ذلك بالفعل
من خالل مزارع �ضخمة للطحالب �أقامتها
حول بع�ض جزرها الغربية.
وي �� �ش�ير م��ورغ��اي��ن غ ��اي �إل� ��ى «�أن
الطحالب متعددة الوظائف ،والكثري من
�أ�سرارها وخ�صائ�صها الفريدة مل تكتَ�شف
بعد� ،إنها مورد عظيم مل ن�ستفد منه على
نحو جيد حتى الآن».
وي�ضيف كريج روز املدير التنفيذي
مل ��ؤ� �س �� �س��ة «� �س �ي��وي��د ه�ي�ل��ث ف��اون��دي �� �ش��ن»
الربيطانية� ،إن��ه يف ظ��ل وج��ود �أك�ث�ر من
ع�شرة �آالف نوع من الطحالب البحرية يف
العامل ،ف�إن ثروة غذائية حقيقية ما زالت
كامنة يف بحار وحميطات العامل تنتظر من
ي�ستفيد منها ،ويف اململكة املتحدة وحدها
ثمة  630نوع ًا من الطحالب البحرية ،كل
منها ميكن �أن ي�صبح مائدة طعام ،ونطمح
لإن�شاء مزرعة جتارية كبرية ،لكي ن�ستفيد
من هذه الرثوة.
�إن ال�شيء العظيم للطحالب البحرية
هو �أنها تنمو مبعدالت ا�ستثنائية� ،إنها متاثل
النبات الأ�سرع من��و ًا على وجه الب�سيطة،
وا�ستخدامها يف اململكة املتحدة �سوف يزيد
ب�صورة هائلة خالل العقد القادم ،حيث
�ست�صبح جزء ًا رئي�س ًا يف منظومة غذائنا».
وك���ان ن�ف��ر م��ن ع�ل�م��اء ال�ت�غ��ذي��ة يف
جامعة �شيفليد ه��االم الربيطانية جنحوا
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يف ا��س�ت�خ�لا���ص ح�ب�ي�ب��ات م��ن الطحالب
البحرية ميكن ا�ستخدامها كبديل للملح
يف اخلبز والأغذية امل�صنعة ،و�أكد العلماء
�أن هذه احلبيبات ميكن �إنتاجها وت�سويقها
على نطاق وا�سع وا�ستخدامها يف الوجبات
اجلاهزة والنقانق ،بل وحتى اجلنب ،حيث
�إنها تتميز بنكتها القوية ،وال ت�سبب ارتفاع
�ضغط ال ��دم ك�م��ا ه��و احل ��ال يف الأم�ل�اح
التقليدية.
�أنظمة غذائية ح�سب الطلب
يف �إط ��ار م��ا �أف���ض��ت �إل �ي��ه الأب �ح��اث
والدرا�سات املتقدمة املتعلقة بعلم املوروثات
الغذائية� ،سي�صبح بالإمكان و�ضع �أنظمة
غذائية تتوافق مع حاجة البنية الوراثية،
ف�م��ن امل�ع�ل��وم �أن ��ه ع�ل��ى ام �ت��داد �أع�م��ارن��ا
نتعر�ض �إل ��ى م��زي��ج معقد م��ن املركبات
الغذائية ،حيث ت�ؤدي العمليات الكيميائية
احليوية املعقدة �إل��ى ا�ستخال�ص الطاقة
وعنا�صر مفيدة �أخ��رى من الأغ��ذي��ة التي
نتناولها ،حتى تتمكن �أج�سادنا من النمو،
و�أداء الوظائف احليوية املختلفة.
لقد �أ�صبحت العديد م��ن املركبات
التي ك��ان ينظر �إليها على �أنها غري ذات

�أهمية تنال االعرتاف الآن باعتبارها ذات
ت�أثري وا�ضح على �صحتنا ،فعلى �سبيل املثال
قد ت�ساعد الليكوبينات الناجتة عن طهي
�صل�صة الطماطم «ال �ب �ن��دورا» على منع
الإ�صابة ب�سرطان الربو�ستاتا.
احل�ق�ي�ق��ة �أن اجل�م�ي��ع ي��درك��ون دور
الطعام يف كونه قد يكون ذا ت�أثري �إيجابي
�أو �سلبي على ال�صحة� ،إن الطعام قد ال
ي�ستطيع �أن ي�ؤدي �إلى �شفاء مر�ض بعينه،
لكن الأنظمة الغذائية التي تكون بح�سب
الطلب ،والتي ع��ادة ما تكون غنية ب�أنواع
معينة من الفواكه واخل�ضراوات واحلبوب
وقليل من الزيوت امل�ستخل�صة من النبات
والأع�شاب ت�ستطيع �أن توفر احلماية �ضد
�أن ��واع ع��دي��دة م��ن ال�سرطانات و�أم��را���ض
القلب والأوعية الدموية والأمرا�ض الأخرى
املرتبطة بالتقدم يف العمر.
�إن فهم الطريقة ال�ت��ي يتفاعل من
خاللها الغذاء مع �أج�سامنا� ،أو بالأحرى
م��ع ال�ك��ود ال��وراث��ي ،ه��و م��ا يجعلنا ن��درك
كيف ي��ؤث��ر الطعام يف �صحتنا ،وم��ن ثم
�إمكانية اعتماد نظام غذائي �صحي ح�سب
الطلب .و�إذا كانت هذه عملية معقدة ويف

الطحالب البحرية  ..بدائل غذائية

غاية الدقة ،ف�إن معطيات التقنية احلديثة
�ساهمت يف تقدمي حلول متكن من الو�صول
�إل��ى خ��ارط��ة تف�صيلية لل�صحة ت��أخ��ذ يف
االعتبار النظام اجليني و�إنتاج الربوتني،
وا�ستجابة عمليات التمثيل الغذائي.
«تطبيقات النانو» ت�صنع غذاء امل�ستقبل
كغريه من املجاالت ،فقد ا�ستفاد جمال
الت�صنيع ال �غ��ذائ��ي م��ن معطيات تقنية
النانو ،وي��رى الكثري من اخل�براء املعنيني
ب�صناعة ال�غ��ذاء �أن ه��ذه التقنية �سيعول
عليها ب�شكل كبري خالل املرحلة املقبلة يف
تطوير ال�صناعات الغذائية.
ويف نقاط حمددة ميكن �إيجاز �أهمية
تقنية النانو يف تطوير �صناعة الغذاء على
النحو التايل:
الت�أكد من �سالمة الأغذية امل�صنعة،
من خالل �إطالق جم�سات ومتعقبات نانوية
بهدف متابعة وحت�س�س وجود امليكروبات،
واملواد الكيميائية امللوثة �أو �أي خلل ي�صيب
العملية الت�صنيعية.
�ساعدت يف جعل الأج�ه��زة وال�سطوح
�أك �ث�ر �أم ��ان� � ًا ون �ع��وم��ة ،ب�ح�ي��ث ال ي�سمح
للميكروبات� ،أو بقايا الطعام ب ��أن جتد
م�لاذً ا �آمن ًا لها كما يف ال�سطوح اخل�شبية
�أو احلفر �أو الت�شققات الدقيقة ،التي كانت
موجودة يف ظل الأجهزة امل�صنعة قدمياً.
ال�ت�ح�ك��م يف اخل���ص��ائ����ص البنائية
للأغذية ب�صورة �أكرب و�أك�ثر دقة� ،إ�ضافة
�إل ��ى التحكم يف اخل�صائ�ص الكهربية
وامل�غ�ن��اط�ي���س�ي��ة واحل���راري���ة وال���ض��وئ�ي��ة
للأغذية ،ناهيك عن التحكم احليوي الذي
�أ�ضافته هذه التقنية �إلى الغذاء امل�صنع،
واملنتجات الغذائية الأخ��رى ،فمن املعلوم
�أن��ه كلما �صغر حجم احلبيبات و�أ�صبحت
يف مقا�س النانو ،ف��إن �سطح التعر�ض لها
يزداد ب�صورة كبرية جداً ،مما يجعلها �أكرث
فعالية.
ت�ساهم اجلزيئات النانوية يف �إطالة
مدة �صالحية الأغذية الطازجة عن طريق

طعام المستقبل
بح�سب الدكتور �سيان �آ�ستلي العامل مبعهد بحوث الطعام يف نوريت�ش باململكة
املتحدة ،ف�إن العقد القادم �سي�شهد تطبيقات وا�سعة على نظم الأغذية ال�صحية
ح�سب الطلب ،و�أن  22جمموعة رائ��دة يف علم املورثات الغذائية تعمل بتمويل
من املفو�ضية الأوروبية يف هذا االجتاه ،وبح�سب تقرير معهد درا�سات امل�ستقبل
الأمريكي  ،IFTFف��إن االكت�شافات التي حتققت على �صعيد اجلينوم الب�شري
�ستحدث حتوالت حقيقية يف �إنتاج الطعام الذي �سنتناوله يف امل�ستقبل املنظور.
وي�ضيف« :فهم العلماء جيدً ا العالقة بني الغذاء و�صحة الإن�سان على امل�ستوى
اجلزئي ،وهذه املعرفة اجلديدة �ستنتقل �إلى �صانعي الأغذية لتكوين جمموعات
امل�ضافة ،كما �أن هذه املعرفة اجلديدة �ست�صل
متكاملة من املنتجات ذات القيمة َ
�إلى امل�ستهلكني ،بحيث يكون عدد كبري منهم على دراية للتخفيف� ،أو حتى منع
ظهور الأمرا�ض ،من خالل نظام غذائي �صحي ح�سب الطلب».
تخفي�ض كمية الأك���س�ج�ين ال��داخ�ل��ة �إل��ى
العبوة ومنع خروج املاء والرطوبة منها.
تعمل تقنية النانو على �إي�صال بع�ض
الفيتامينات �أو العنا�صر الغذائية ال�ضرورية
�إل ��ى �أم��اك��ن حم ��ددة يف اجل���س��م مل تكن
ت�صلها من قبل ،ومن خاللها �أي�ض ًا ميكن
الت�أكد م��ن �إي�صالها ب��أم��ان ع�بر �سل�سلة
من العمليات التي تتم يف ج�سم الإن�سان،
والتي كانت يف ال�سابق تتك�سر �أو تتلَف قبل
و�صولها �إلى هدفها.
تدخل الكثري من املركبات الكيميائية
يف مقا�سها النانوي مبجاالت حفظ الأغذية
والتدعيم ال�غ��ذائ��ي ،وم��ن �أمثلتها ثنائي
حبيبات الف�ضة � ،Silverأو الف�ضة النانوية
ذات الأث��ر الفاعل كم�ضاد للميكروبات،
حيث ميكن ا�ستخدامها يف �أغلفة الأغذية
و�أوعية التخزين والأ�سطح التي تقطع عليها
الأغذية ،ويف ثالجات التخزين ،ويف مالب�س
العاملني والأق�م���ش��ة ،كما �أن�ه��ا يف الوقت
ذات��ه ت�ضاف �إل��ى الأغ��ذي��ة كمادة مدعمة
للمحافظة على ال�صحة العامة .وبح�سب
الدكتور عبدالعزيز بن عبد اهلل ال�شرثي،
ف�إن ثنائية الأه��داف هذه حتقق «الو�صول
�إلى درجة الأم��ان من ت�أثريات امليكروبات
و�سمومها ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدامها كمواد

لها دور من ناحية التغذية بالن�سبة للج�سم».
وت�ع��د تلك العمليات �إح ��دى تقنيات
الكب�سوالت واحلوي�صالت التي طورتها
تقنية النانو.
ل �ه��ا دور ك �ب�ير يف ت �غ �ي�ير الأمن� ��اط
اال�ستحالبية بني الدهون واملاء ،وبف�ضلها
�أمكن تطبيق �أمناط ا�ستحالب جديدة يف
العديد من املنتجَ ات الغذائية مثل منكهات
ال�سلطات و�سوائل ال�شوكوالتة واملحليات
والزيوت املنكهة و�أغذية الأطفال وامللونات
الغذائية.
دخلت تقنية النانو يف ت�شميع �أن��واع
عديدة من الأغذية ،حيث �صار بالإمكان
ر���ش طبقات ت�شميع نانوية ي�صل قطرها
�إل ��ى ن�ح��و  5ن��ان��وم�ترات ال مي�ك��ن ر�ؤي�ت�ه��ا
بالعني امل�ج��ردة ،ويف ذات الوقت �صاحلة
لال�ستهالك الب�شري على كثري من املنتجات
مثل الأجبان واحللويات والفواكه ومنتجات
امل �خ��اب��ز والأغ ��ذي ��ة ال���س��ري�ع��ة وال �ل �ح��وم.
وتتميز ه��ذه الطبقات ال�شمعية الرقيقة
جد ًا بقدرتها على االحتفاظ باملاء ،ومنع
التبادل الأوك�سجيني والغازي ،كما ميكن
ا�ستخدامها كناقل للم�ضادات امليكروبية
والألوان واملنكهات ،مما يجعلها �أدوم و�أكرث
قابلية لال�ستهالك.
العدد األول نوفمبر 2014
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المائدة

فايز المالكي لـ «غذاء ودواء»:

«طاش ماطاش»
بوفيه مفتوح

على الرغم من أن نجم الكوميديا السعودية الفنان فايز المالكي يعشق األك�لات الشعبية
ً
حفاظا على أجسادهم من الوزن الزائد،
السعودية مثل المندي والجريش ،إال أنه من أكثر الفنانين
ويقف في وجه السمنة بكل قوة ،من خالل التزامه الدائم بتناول األكل الصحي والخفيف ،وخاصة
في المساء.
المالكي ال يمر ي��وم ب��دون أن يحتسي الشوربة ،وه��و يهوى األك��ل في سفره خ��ارج المملكة
العربية السعودية بهدف التعرف على األكالت الشهيرة في الدول التي يسافر إليها ،كما يفضل
أكل البيت ،وال يأكل في المطاعم إال عند الضرورة ،كما أنه ال يثق إال في األكل الشعبي السعودي
 ..في هذا الحوار نتعرف أكثر على عالقة الفنان فايز المالكي بالغذاء والدواء.
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 هل تتبع برناجمً ا غذائيًا؟�أ�سعى دائمًا لإنقا�ص وزين ،رغبة مني يف �أن �أكون �أكرث قدرة
على �أداء امل�شاهد واحلركة ب�أريحية وحيوية .وال �أ�ستعني ب�أي
برامج غذائية ،فقط كل ما �أق��وم به ممار�سة القليل من امل�شي
والريا�ضة ،وعدم الإكثار من الأكل الد�سم.
مر�ضا
 هل تخاف من ال�سمنة؟ وهل تعتقد ب�أنها �أ�صبحت ًخطريًا حاليًا؟
نعم� ،أخاف من ال�سمنة ،فم�شاكل زيادة الوزن كبرية و�أ�صبحت
ت�ؤثر ب�صورة كبرية و�سلبية على �صحة الإن�سان ،وتراكم على كاهله
املتاعب والأمرا�ض ،ومنها :ال�سكري ،وال�ضغط ،وغريهما.
 ما �أ�شهر دواء تعرفه؟بالت�أكيد البنادول.
 ما �أكرث دواء ت�ستعمله؟رمب��ا يكون نوع ًا من «ال��ده��ان» ا�ستخدمه منذ ف�ترة لعالج
م�شكلة جلدية يف يدي.
 هل حتب الدواء �شرابًا �أم حبوبًا؟ال �أحب االثنني ،ولكن احلبوب �أ�سهل.
 هل تلتزم مبواعيد الدواء؟�إلى حد ما.
 ما الدواء الذي تكرهه؟احلقن.
 ما الدواء الذي ت�صرفه لكل فنان ليبدع يف كل عمل فني؟�أدوية الرتكيز وعدم االلتفات للآخرين.
 ما الدواء الذي يحميك من املناف�سني بالو�سط الفني؟اجلمهور بعد حفظ اهلل.
 حتب الذهاب لل�صيدلية بو�صفة �أم بدونها؟بالو�صفة الطبية طبعًا.

 ما الغذاء الذي ال مير يومك بدونه؟�أي نوع من ال�شوربة.
 وما الغذاء الذي ال تفكر فيه �أبدًا؟ال �أدري.
 يف ال�سفر ..هل حتب الغذاء �أكرث؟ رمبا ،لأنني �أحاول التعرف على الأكالت ال�شهرية يف الدولالتي �أ�سافر �إليها.
 من الفنان الذي حتبه طبخه؟خالد العليان.
 ما العمل الدرامي الذي كلما �شاهدته ت�شعر وك�أنك يفبوفيه مفتوح؟
«طا�ش ما طا�ش».
 ومن الفنان الذي ي�شبعك متثيله؟نا�صر الق�صبي.
 قبل ت�صوير �أي عمل فني م��اذا حتب �أن ت�أكل ،وبعدهاماذا حتب؟
ال�شوربة وم�شروب �ساخن قبل الت�صوير� ،أما بعده فيمكن
تناول ال�سلطة والدجاج �أو اللحم امل�شوي.
 هل �أنت مدمن �أكل خارج املنزل؟ل�ست مدمن �أكل خارج املنزل.
ولكن الأمر يتوقف على وجودي خارج املنزل للت�صوير �أو
االرتباط بعمل فني �أو ال�سفر ،ووقتها �أكون م�ضطرًا للأكل من
املطاعم.
�أما يف حال وج��ودي يف املنزل ف�أف�ضل �أكل البيت .وال �أثق
�إال يف الأك��ل ال�شعبي ال�سعودي يف منزل �أ�سرتي وعائلتي ،مع
احرتامي لكل املطاعم.
و�أف�ضل دائمًا الأكل يف بيتي وخا�صة يف الإفطار وال�سحور
خ�لال �شهر رم�ضان امل�ب��ارك ب�صحبة عائلتي حيث الأج��واء
الرم�ضانية اخلا�صة ،ونادرًا ما �أتناول وجبة الفطور �أو ال�سحور
خارج املنزل.
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في غرفة اإلنتظار

كلمات متقاطعة

ر�أ�سي:

 -1من املوالح (معكو�سة).
 -2رجل (مبعرثة)� -أحد الوالدين (معكو�سة).
 -3نبات ت�ستخدم اوراقه يف الطعام.
 -4مت�شابهة –�أغ�صان.
 -5من الطيور-نيل(مبعرثة).
-6عطف(معكو�سة)-زاد و كرث.
 -7مثني جار(معكو�سة)� -أداة للن�صب.
 -8نبت بري �صيني مغزيل ال�شكل  -معكو�سة.

�أفقي:

 -1نبات الكاموميل� -2 .ساكنان فيه-3 .كذب(معكو�سة)  -جمع حار�س -4 .جمع لون� -أداة للن�صب -5 .نبات م�سكن لأمل
الأ�سنان -مت�شابهه� -6 .أعوام -7 .رعاية(معكو�سة) -وجع (معكو�سة) -8 .من اخل�ضراوات لونها �أ�سمر �أو �أبي�ض.

6

لعبة األرقام

اكتب الأرقام من � 1إيل  6بحيث ال يتكرر الرقم يف �أي �صف �أو عمود:

6

1

2

3

1

4

5

مسابقة «أرقام وحروف»
�أمامك  10حروف �شكل منها الكلمات الآتية:

 -1احلروف  5,2,1تناول الطعام.
 -2احلروف  4,2ل�سع بالنار.
 -3احلروف  5,4,3عك�س كلمة نهار.
-4احلروف  10,8,4يحرتم.
-5احلروف  10,9,8طود.

2

1

ك

ا
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ب
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ل

الكلمة المفقودة

�أبحث عن الكلمة املفقودة بعد �أن حتذف ما تعرب عن اجلمل الآتية من كلمات داخل املربع.
نبات عطري يو�ضع على الطعام لفتح ال�شهية.
فاكهة حم�ضية غنية بفيتامني “.”C
من البقوليات ولها �أكرث من نوع وت�أكل مطبوخة.
ت�ستخدم يف حفظ املواد الغذائية.
من �أكرب الدول الإ�سالمية يف جنوب �شرق �آ�سيا ت�شتهر بزراعة املطاط.
نبات ع�شبي غني بفيتامني “ ،”Aو” ”Cي�ساعد يف عالج كثري
من الأمرا�ض يو�ضع على طبق ال�سلطة ،وتكرث زراعته بال�سعودية.

من عجائب الدنيا توجد يف م�صر.
طعام ي�صنع من الفول �أو احلم�ص املطحون على �شكل �أقرا�ص.
حم�صول من احلبوب يح�ضر منه طعام الأرز.
�شجرة حتتوي على نبات الكافايني توجد بكرثة يف الربازيل.
حيوان يعي�ش يف ال�صحراء والرباري ي�شبه التم�ساح وي�أكل الأع�شاب.
ي�ستخرج من ح�شرة النحل.
معنى قوام.
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«كمون – برتقال – فا�صوليا – ثالجة – ماليزيا – جرجري – �أهرامات – فالفل – �أرز – بن – �ضب – ع�سل – قد».
الكلمة املفقودة «نبات طبي يعترب م�ضاد فريو�سي يوجد باملناطق ال�شمالية بالعامل ،ي�ستخدم كعالج لل�سعل والتهاب البلعوم واحلنجرة
والر�شح والإنفلونزا».
الكلمة املفقودة «زيزفون».

�أبحث عن الكلمة املفقودة بعد �أن حتذف ما تعرب عن اجلمل الآتية من كلمات داخل املربع.
حل مسابقة أرقام وحروف

حل الكلمات المتقاطعة

�أفقي:
 -1البابوجن -2 .قاطنان -3 .دجل – حر�س� -4 .ألوان – ان
 -5قرنفل – ج ج� -6 .سنني – 7 .بر � -أمل – 8 .باذجنان.
ر�أ�سي:
 -1برتقال� -2 .أب -3 .بقدون�س� -4 .أ �أ � -أفنان -5 .بط.
 -6حنو – منا -7 .جاران – لن – 8 .اجلن�سنج.

حل لعبة األرقام

 «�أكل  -كي  -ليل  -يجل  -جبل».� ��س  -اب��ح��ث م ��ن خ �ل�ال جميع
الأرق��ام عن نبات موطنه الأ�صلي
حو�ض البحر املتو�سط ،وت�ستخدم
�أوراقه يف الطبخ وله فوائد طبية.
� -أ�سم النبات �« :أكليل اجلبل»
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آخر العالج

االستبداد بـ«واشنطن»

محمد اليامي

mohamdalyami@gmail.com

ال ب��د م��ن ذك��ر �أو ت��ذك��ر ا��س��م عا�صمة
الواليات املتحدة الأمريكية و�أنت جتوب �أي
حي يف الريا�ض ،ويف �أغلب املدن ال�سعودية،
ذل��ك �أن �أه ��ل ال �غ��را���س ال �ت �ج��اري� ،أو من
�سمتهم البلدية بامل�شاتل ،و�سميناهم وجدانيا
«مكافحة الت�صحر الب�صري اجلاف» يطلقون
على نوع �شهري من �أن��واع نخيل الزينة ا�سم
«وا�شنطونيا» ،وال �أعرف ،وال �أريد �أن �أعرف
�إن كان هذا ا�سم النبتة فعالً� ،أم هو ا�شتقاق
م��ن انت�شارها الأم��ري�ك��ي ال��ذي و�صل �إلينا
يف حمى غريبة تناق�ض كل مبادئ الزراعة
والغذاء.
�أب ��د�أ م��ن ه�ن��اك ،م��ن وا�شنطونيا و�أن��ا
�أ��س�ت�ه��ل ع��ودت��ي ل �ه��ذه امل�ج�ل��ة ال �ت��ي ميكن
�إعتبارها الأكرث �أهمية لكل منزل ،بل �أزعم
انها يجب �أن تكون الأك�ثر �أهمية للحكومة
التي تئن وزارات �صحتها وتعليمها و�ش�ؤونها
االجتماعية من الإثالث املعطوبة يف املجتمع،
ثلث م�صاب بال�سكري ،وثلث بال�سمنة ،وثلث
ب��ال��ره��اب ،ف�شكر ًا ل��دار «تغريد امل�ع��اين»،
وع��راب �ه��ا ه��ذا ال��وف��اء مل��ن ك�ت��ب ه�ن��ا لأرب��ع
�سنوات ،قبل انقطاع �شبه ق�سري ،ونرث امللح
على ج��روح ع��ادات�ن��ا الغذائية و�سلوكياتنا
«الطعامية» �إن �صحت العبارة.
كم تتوقعون عدد نخيل «االوا�شنطونيا»
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يف الريا�ض وحدها؟ �أزعم انه عدد الفيالت
م�ضروب يف اثنني على الأقل ،وبع�ض الفنادق
م���ض��روب يف �أرب �ع��ة ،وامل �ق��رات احلكومية
م���ض��روب يف ع���ش��رة ،وال �� �ش��وارع الرئي�سة
م�ضروب يف مئة ،وهكذا دواليك.
نتحدث ع��ن ماليني الأ��ش�ج��ار م��ن هذا
النوع ،ودعوين �أحدثكم عنها� ،إنها تبدو من
بعيد و�إذا طالت وا�ستطالت جميلة املنظر،
جمال ال يتحقق �إال بعد �سنوات طويلة ،ولنوع
واحد من �أنواعها الأربعة �أو اخلم�سة املوجودة
يف ال�سوق ،ذو «اخل�صر» النحيل اجلائع،
والبقية التي غالب ًا ما ينغ�ش بها النا�س كم
ينغ�ش رجل بعرو�س من «البوتك�س» لها جذع
�سميك ،وحت�ت��اج �إل��ى التهذيب والت�شذيب
املكلف م��ادي�اً ،وه��ي ال ظل يذكر لها ،وبها
�أ� �ش��واك ب�شعة ،وعند نزعها ينوء بحملها
الع�صبة من العمال.
كميات م��ن امل��اء وال���س�م��اد ،والأم���وال،
وم��ا ه��ي الثمرة؟ ال ��ش��يء ،وم��ن هنا ،ومن
عامل الغذاء املجلة ،وعامل الغذاء اجل�سدي
وال��روح��ي واملعنوي وال�ترب��وي واالجتماعي
واالقت�صادي ادعو للتوقف عن غر�سها يف كل
بيت جديد ،و�إلى م�شاريع نزعها من كل بيت
قائم ،كما فعلت ،وبع�ض �أ�صدقائي ،الذين
«دندرت» على ر�ؤو�سهم.
يف بلد �صحراوي يكلف برميل املاء املحلى
�أك�ثر من برميل النفط ،يجب �أن يكون ما
ن�سقيه كل يوم �شيئ ًا نرجو ح�صاده ،اغر�سوا
الليمون وال�ل�ارجن وال �ت��وت ،فلو و�صلنا الى
مليون �شجرة مثمرة� ،سن�صل �إلى طن على
الأقل من نوع من هذه الأنواع ،فان مل تريدوا
زراع ��ة مثمرة ،فتغر�سوا ورود ًا م��ن النوع
ال�صبور ،فتح�صلون على االقل على اجلمال
والرائحة.
ن�سمع من البع�ض امتداح مدينة �أو بلد
لأن كل �شرفاتها �أو عتبات و�أر�صفة بيوتها
مزروعة باليو�سفي �أو الليمون �أو غ�يره ،كل

بيت فيه �شجرة او اثنتان ،فلماذا ال نفعل
امل �ث��ل ،ونح�صل ع�ل��ى بع�ض غ ��ذاء ،جم��رد
عينة رمزية ،تغذي �أج�سامنا بحبور ،وتغذي
عقول �أطفالنا ون�سائنا ب�أن هناك رحلة تبد�أ
بالغرا�س ،وتنتهي باحل�صاد و�أكل �شيء على
املائدة ،تلك الرحلة التي ال ي�شاهدونها اال يف
كتب املطالعة.
�سيتعلم �أبنائنا بعد �سنني� ،أن��ه ميكن
�أن تنتج الريا�ض ماليني الثمار ،ومعها كل
املدن ،ولتذهب «الوا�شنطونيا» الى ديارها،
فلنعد ت�صديرها� ،أو نقطعها حطب ًا ب��د ًال
من ا�سترياده� ،أو نبني بها �أك��واخ��ا كما يف
اال�سرتاحات.
يف الأ�شجار املثمرة داخل املنزل درو�س
جميلة ،واقرتاب من الأر���ض ،ورائحة �أجمل
للأوراق والثمار ،واالهداف الأخرى متحققة،
فهناك الظل ،وهناك تقلي�ص الغبار �أو احلد
منه ن�سبيا ،وهناك خربة حياتية جتدنا �أهل
ال�صحراء ت��واق��ون �إليها بدليل ه��ذا العدد
الهائل من امل�شاتل ،وامل�سافرين لأكل الثمار
اليانعة من ال�شوارع.
لي�ست امل�س�ألة بحث عن توفري فاتورة
امل�شرتوات من اخل�ضر �أو الفاكهة ،لكنها
جمرد ن�سبية حياتية ،تخل�ص مما ال فائدة
منه ال��ى ما ميكن �أن يكون حا�ضنة للجهد
وامل��ال ،ومربية للأجيال على ال�صرب لنيل
احل�صاد.
يف كثري م��ن املناطق �سي�صعب حتقيق
معادلة ان « ن��أك��ل مم��ا ن ��زرع» ،ومنتجاتنا
ال��زراع�ي��ة ال ت��زال �أ�سعارها معقولة ،لكن
�أحوا�ض الزينة فقط ،ميكن �أن تكون للزينة
والفائدة ،وهذه جمرد فكرة ب�سيطة ميكننا
النظر �إليها بعمق.
ت�ستبد وا�شنطن �أحيانا بالقرار �أو ببع�ض
�أن�ح��اء العامل ب��دون ثمرة وا�ضحة مرجوة،
فلن�ستبد نحن بنخلتهم يف رجاء ثمرة جميلة
يانعة نقطفها ذات «ربيع».
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