
X�uJ�« W�Ëœ ‡ ACMLS

W‡‡‡O�B�« W‡‡‡‡‡‡�UI��« W‡‡‡K‡�K‡�

ÊU�F� u�√ Âö� Æœ ∫ nO�Qð

WO�B�« ÂuKF�« V�dF	 e
d� ∫ WFł«d�

lL�:« W��Ë WF�d��« �U�	u�«

60



 

 

  المحتويات   

  ج ......................................................................   .........المقدمـــة

  هـ........................................................    ........................التمهيــد 

  ز ......................................................................المؤلف في سطور

  ط   ........................................................................  مقدمة المؤلف

  1 ...............................حب الوجبات السريعةنلماذا  :      الفصل األول 

    5 ...................................... مال أقل... طعام أآثر  :     الفصل الثاني

   9.. ................................... ثقافة الوجبات العائلية :      الفصل الثالث

  15 ................. خطر الوجبات السريعة على األصحاء :     الفصل الرابع
   19 ................. البحث العلمي حول الوجبات السريعة :لخامس   الفصل ا

  31..  .تأثير الوجبات السريعة على المرضى والمجتمع : لسادس   الفصل ا

    39........ .......................................... معرآة القيم :سابع     الفصل ال

  47 ................................................................... :             المراجع

                     

                     

 ـ أ ـ 



 

 

  المقدمــــة

ستثن     انتشرت في السنوات األخيرة وبصورة آبيرة مط       م ُي سريعة، ول  اعم الوجبات ال
ة                        ين المجتمعات من ناحي ر ب رغم من االختالف الكبي ى ال بلد واحد من هذا االنتشار عل

ام اول الطع اليب تن اعم  . أس ك المط ات تل اول وجب د أصبح تن زءوق اة ًاج ط الحي ن نم  م
راد                 اة وصحة األف . الحالي، مما استوجب دراسة أثر هذا التغيير في نمط التغذية على حي

ينو ذا يب ابه ع          الكت راد المجتم حة أف ى ص سريعة عل ات ال اول الوجب شار تن ر انت أث
  . بهذا التغير في تناول الطعامنهم الفئة األآثر تأثرًاإ حيث ، فئة األطفالوخصوصًا

ا ال                   أثوقد   ة بم دول المتقدم د من ال ا في العدي م إجراؤه ي ت بتت الدراسات الحديثة الت
ة      صورة الملحوظ سريعة بال ات ال اول الوجب شار تن ورة انت دى خط شك م اًال لل دع مج ي

ى مستوى صحة                     ،حديثًا ك عل ذاء في معظم المجتمعات وذل  آنمط أساسي في تناول الغ
جليًا في انتشار العديد من األمراض بدءًا من       أفراد المجتمع آبارًا وصغارًا، ويظهر ذلك       

ة                دورة الدموي سكر وأمراض القلب وال سمنة ومرض ال ى ال تسوس األسنان ووصوًال إل
  .وحتى السرطان

ام،                  عميقاً إن األمر يتطلب فهماً    اول الطع ة وتن نمط في التغذي ذا ال ة له ار المختلف  لآلث
 يعرض حيث ،الغذاء الذي نتناولهوآذلك استيعاب ما هو ضار وما هو نافع من مكونات 

اب    صادية والثقاف    هذا الكت ار االقت صلة اآلث ة    وة ي بصورة مف ات الغذائي ة للوجب االجتماعي
   .السريعة بجانب اآلثار الصحية

  

  ،،،واهللا ولي التوفيق  

  

   عبد الرحمن عبد اهللا العوضي الدآتور

   األمين العام                                         
  مرآز تعريب العلوم الصحية                                            

ـج ـ     



 

 

  



 

 

  التمهيــــــــــــد

موضوعًا هامًا، حيث أصبح " الوجبات السريعة وصحة المجتمع"يتناول آتاب 
تناول الوجبات السريعة في السنوات األخيرة جزءًا رئيسيًا من نظام حياتنا اليومية 

 المتتالية من علماء التغذية من خطورة تناول هذه الوجبات، والتي بالرغم من التحذيرات
إال أن اإلقبال من جانب ... تسبب العديد من المشكالت الصحية للشباب من الجنسين

والمشكلة الكبرى تكمن في نوعية هذه الوجبات وما بها من . الشباب في تزايد مستمر
افظة وهي مرآبات شديدة الضرر إضافات آيميائية آمكسبات الطعم أو المواد الح

بالصحة العامة، وأيضًا ما تحتويه من المواد الدهنية والمواد السكرية بنسبة آبيرة مما 
آما أن . مرتفعة جدًايتسبب في حدوث البدانة، التي أصبحت تتفشى بين الشباب بنسبة 

 من الفيتامينات والمعادن واأللياف النباتية وآلها هذه الوجبات فقيرة للمغذيات األساسية
إضافة إلى أن الوجبات السريعة المجهزة خارج . تعمل على سالمة وصحة الجسم

. المنزل تعَرض اإلنسان للتسمم الغذائي بسبب عدم تطبيق المعايير الصحية في إعدادها
م مما يؤدي إلى تفتيت واألهم من ذلك أنها تفقد األسرة الجلوس سويًا على مائدة الطعا

  .شمل األسرة

تناول الكتاب هذا الموضوع بشكل شيق وسلس مع االستعانة ببعض الدراسات 
البحثية التي عملت في هذا المجال، وأآد على أهمية تغير النمط الغذائي مما يعمل على 

تجنب التعرض و تعود بالنفع على صحة أفراد المجتمع، ترسيخ ثقافة غذائية جديدة
هذا الكتاب مفيدًا لكل من يطَلع عليه ويحقق الفائدة نرجو أن يكون . ر من األمراضلكثي

 .المرجوة منه

 ،،،واهللا ولي التوفيق
   يعقوب أحمد الشراحالدآتور

  األمين العام المساعد                                                          

  ةحيمرآز تعريب العلوم الص                                                         

ـهـ ـ   



 

 



 

 

  المؤلف في سطور

 سالم أبو شعبان الدآتور •

 .م1956 يونيو 19مواليد  -

 .)1984(حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة ـ جامعة اإلسكندرية  -

 .)1999(حاصل على شهادة الماجستير بالصحة العامة ـ جامعة سومرست  -

دآتورا   - ة سومرست       هحاصل على درجة ال شفيات ـ  جامع  في مجال إدارة المست
)2002(. 

ي أآث - ديل وعضو ف ن رباحث بالطب الب ة حول )40( م ة دولي ة، ومنظم  جمعي
 :العالم مختصة بالطب البديل وخاصة في المجاالت التالية

 .الشيخوخةمكافحة  .1

 .العالج بمنتجات النحل .2

 .عباداتناوطب الطاقة  .3
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  مقدمة المؤلف

رغم ى ال صحي   عل ر ال ر غي ضاح األث ي إي دة ف صوًال ع رد ف اب أف ذا الكت ن أن ه  م
ا       شامل وأثره للوجبات السريعة؛ إال أنه يتناول الوجبات السريعة بمفهومها الحضاري ال

ضاً        على المجتمع آكل من نواحٍ     ة أي صادية واجتماعي المؤلف ينظر    .  متعددة ثقافية واقت ف
وم حضاري، يعكس تطور أو      إلى الطعام على أنه أآثر من مجرد وجبة؛ ب    ل فعل ومفه

  ).أنت ما تأآله(تدهور الحضارة انطالقًا من فهم أعمق للمثل القائل 

وما يطرأ عليها من مواد  وإذا ما أخذنا بعين االعتبار طريقة إعداد الوجبات السريعة
شكل اللحوم سوى      ة ال ت اقي فضالت    ) %20(دخيل سبته، والب ة أخرى    من ن  من أطعم

)Junk food(          ة اره ثقاف ا يمكن اعتب ى م ة إل ا سنصل في النهاي  Junk)الفضالت  فإنن
culture).  

هذا باإلضافة لثقافة األلعاب المرافقة لوجبات األطفال التي ال تخلو من التشجيع على 
ًا               تشبعهم بثقافة معينة قد تخالف حضارات وثقافات دول عديدة اخترقتها هذه الثقافة رغم

  .د من العديدينعنها فالقت الرفض والصدو
راد األسرة حول                  رة حيث يجتمع أف ة أو فقي إن مجرد النظر لجلسة غذاء عند أسرة ريفي
ة           سمونه باللقم ا ي شارآتهم م اتهم وم الغذاء بكل الحب تترسخ في عقول أطفالهم مدى حي

شمل األسرة               ،الهنية سريعة من تفتيت ل ات ال ه الوجب ا ذهبت إلي ه    ، يناقض م رد ل  فكل ف
ستقل ومشروبه   صندوق غذائه    اول                ،الم راد األسرة يجتمعون لتن ى فرض أن أف ذا عل  ه

ه          نهم بغرفت ستقل آل م راد األسرة بتنظيف            . وجباتهم ولم ي شارآة أف اد م باإلضافة الفتق
ذاء         بخ الغ ا بط ت وتفننه ة البي زاز رب واب واعت ي واألآ سل األوان ذائهم وغ ان غ مك

صندوق          فاقتصرت العالقة على دقائق من المضغ وا        ،وإعداده ا تبقى ب اء آل م ع وإلق لبل
اهيم        ،القمامة ا   " فتفتت الرابط األسري وتالشت مف روا آب اؤآم    ءب رآم أبن  واختفت   ،"آم يب

بخ وصورة ا ي تط فألم الت ن    ،تنظ واطًا ع دت أش ة بع أن الجن ات ب كت األمه ى ش  حت
  . وتساءل األبناء ماذا فعلتي لنا،أقدامهن

  
   سالم أبو شعبان/دآتورال

  

  ـط   ـ 
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  الفصل األول

  لماذا نحب الوجبات السريعة

سابقة التجهيز والتي نسميها الوجبات السريعة ظاهرة ليست بجديدة على          الوجبات  
ات،          ،  ومية، وال على المجتمعات الدولية    الحياة الي  ة بعض الوجب د هو نوعي ولكن الجدي

ا،                    ة ال تتناسب معن ات مختلف ستوردة من مجتمعات وثقاف ك  التي أصبحت دخيلة وم فتل
دنا،              المجتمعات ونمطها االستهالآي تختلف تمامًا مع طبيعة بيئتنا، ودرجة الحرارة عن

ع  راد المجتم صحية ألف ة ال ة والحال ة المبذول شطة اليومي ذلك األن رى ،آ شكلة الكب  والم
م أو                       ون وطع سبات ل ة آُمْك ا من إضافات آيميائي ا به تكمن في نوعية هذه الوجبات وم

ي، ة، أو شكل إغرائ ة نكه ه بدرج ا تحتوي ضًا لم ات، ولكن أي واد حافظة أو ُمحلي  أو م
دًا  رة ج ىآبي ة أو عل واد دهني شوية وم م ة  واد ن دوث البدان ي ح سبب ف ا يت كرية مم س

  .الشديدة، التي أصبحت تتفشى بين الشباب بنسب مرتفعة جدًا

ات    بإمكان الدراسات العديدة التي أجريت في العالم أن تتحدث عن خطورة الوجب
ن         )Fast food(سريعة ال  ة، ولكن ل صنيع األغذي ى شرآات ت ة عل ، وأن تلقي بالالئم

ذي يرضي              يكون ديل ال ى عرض الب د إل ا تفتق اس؛ ألنه ر عادات الن أثير في تغيي لها ت
ظل الضغوط االجتماعية التي تقود هذا التوجه، فصناعة الغذاء تقوم على  المستهلك في
اول  ،سابق اإلعداد  يب للطعام ط، والسوق اليوم يستجفق إرضاء السوق م  .  الجاهز للتن ث

در                    إن عادات العمل عامل مؤثر يقود رغبات الناس؛ فالعمالة التي تعمل في وظائف ت
الي المرتب         الربح القليل مضطرة إلى أن الث، والمحترف الع ين أو ث تعمل في وظيفت

اذ .. األسبوع على األقل ساعة في) 60(مضطر إلى أن يعمل  ذه   وهذا يفسر لم ل ه ا تمي
ًا اول طعام ة ألن تتن اط الوظيفي صاد الوقت األنم ي اقت ساعدها ف ك أن . ي ى ذل أضف إل

ضلة      ىحدإهناك تيارًا جامحًا نحو تناول الطعام خارج البيت، فهو           رويح المف  وسائل الت
ة،   اتهم الحديث دأ في      عند الغالبية العظمى من الناس ويناسب نمط حي ذا األمر ب إال أن ه

د التحذيرات من     اتجاهيرة يأخذ   اآلونة األخ  د تزاي ذا األسلوب       آخر بع االستمرار في ه
ر     وما يشكله من أضرار صحية تمثلت في زيادة أمراض،الغذائي القلب والتحول الكبي

  .بالدهون نحو السمنة جراء تناول الوجبات السريعة المشبعة
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   األطعمة الجاهزة):1الشكل (

  تناول الوجبات السريعة؟لماذا يفضل األطفال 
ة  ون األطعم ال يحب ل األطف ي تجع سية الت ة والنف باب االجتماعي اك بعض األس هن

 :السريعة، وسأذآر هنا أربعة من تلك العوامل
ومي          .1 روتين الي ن ال تخلص م ل لل ة للطف سريعة فرص ات ال اعم الوجب شكل مط ت

 .وتكرار األغذية نفسها في المنزل
د      .2 ي تق ل        الخروج إلى المطاعم الت تح شهية الطف ى ف ساعد عل سريعة ي ات ال م الوجب

ام                      يهم طع ال يفرض عل د من األطف ى أن العدي وزيادة تقبله للطعام، وهذا راجع إل
ة خصوصاً            ات اليومي اول الوجب د تن داء   ،المنزل ويكون الجو النفسي عن ة الغ  وجب

ريح ر م ضون  . غي راهقين يرف ال والم ن خالل الدراسات أن األطف دنا م د وج ولق
وغ           تنا وع   ،ول الحليب وبعض األغذية مثل البيض عند وصولهم سن البل ك آن  وذل

آما أن . من إثبات الوجود ورفض أوامر األسرة إلجبارهم على تناول هذه األغذية  
ل     وبيخ الطف ل ت زل مث ي المن داء ف ة الغ اول وجب اء تن دث أثن ي تح شاحنات الت الم

راد    لتصرفات معينة تجعل الطفل ال يرتاح آثيرًا للجلوس   ام مع أف على مائدة الطع
 . العائلة ويحاول إنهاء طعامه بسرعة
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ن     .3 ة م سبة عالي ًا ن ا وأحيان أس به سبة ال ب ى ن وي عل سريعة تحت ة ال بعض األغذي
ساغًا        وًال ومست دهون يكون مقب الدهون، والمعروف أن الغذاء الذي يحتوي على ال

ال       دهون، وأقرب مث ة ال ك الحليب    بشكل أفضل من األغذية قليلة أو عديم ى ذل  عل
م   زوع الدس ب من م والحلي ل الدس ضون وال   ،آام اس يرف ب الن د أن أغل ث نج  حي

 .يستسيغون الحليب منزوع الدسم، فمن وظائف الدهون تحسين مذاق الطعام
ذي  .4 ل هو ال سريعة نجد أن الطف ات ال دم الوجب ي تق ى المطاعم الت د الخروج إل عن

ه نوع             ا يعطي ده مم ذي يري رار،      يحدد نوع الطعام ال اذ الق تقاللية في اتخ ًا من االس
ه                 ل ويجب علي وهذا الجانب غير متوفر في المنزل حيث يفرض الطعام على الطف

ة        راد العائل ع أف داده لجمي ات       . أن يأآل ما تم إع ا نالحظ في مطاعم الوجب ومن هن
راد اآلخرين               د تختلف عن األف ة ق اول أطعم رد في األسرة يتن  ،السريعة أن آل ف

ة مشروبه الخاص دون     يل حرية واستقاللية في اخت  ويملك الطف  ات ونوعي ار مكون
 .قين المتمردين على قيود الطفولة وهو أمر يرضي غرور المراه،أن ُتفرض عليه

ستخدمها شرآات                 ي ت سويقية الت ل الت حيث تعتبر هذه الخاصية واحدة من أهم الحي
راهقين     ستهدف الم ي ت سريعة الت ات ال اعم الوجب رور ،مط ي غ أهم  وترض هم آ
د عليه           ا تعتم ات    االزبائن فهذه الشريحة من المجتمع هي م  شرآات مطاعم الوجب

 . من مدخولها)%70(السريعة في تحقيق 
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  الفصل الثاني

  ……مال أقل..... طعام أآثر

سريع       لهذا الغرض أن تعد ُأتي التقارير ال  بعض تتحدث ذاء ال سياسة صناعة الغ
ود للحصول ع         شجيع الجه ل      قائمة على ت ر مقاب ام أآث ى طع ل   ل ال أق شجع في    ،م ا ي  مم

راط في ا       ساهم في       الواقع على اإلف ام وي سمين «لطع اس » ت اول . الن من  » بيرجر «  فتن
والي       سم ح ى الج ضيف إل ازي ي شروب الغ اطس والم رائح البط ع ش ر م م الكبي الحج

اب     ) 600( سريعة   «: سعرة حرارية جديدة، وفي آت ة      : األآالت ال الجانب الخفي للوجب
ةاأل ة مريكي ة »التقليدي ر التغذي صف خبي ير«، ي ك شلوس ي » إيري ة ف ار الكامن األخط

ين  «الوجبات السريعة بأنها تلك التي ال تظهر إال في منتصف العمر             لكن  . »بعد األربع
د   دأ من الروضة     الخطر عن ال يب إن     ... األطف ة، ف ادات الغذائي شكيل الع ة ت مطاعم   فبغي

سوق منت    رة ت سريعة الكبي ات ال ذا      الوجب ي ه ذآر ف ال، وي ف لألطف شكل مكث ا ب جاته
صوص أن  د مط       ) %96(الخ رج أح ون مه دارس يعرف ن الم ي س ال ف ن األطف عم ام

  .الوجبات الشهيرة أآثر مما يعرفون أي رمز شعبي آخر
ة                دم وجب ا أن تق وبالطبع فإن الشرآات والمطاعم التي تقدم الوجبات السريعة عليه

نخفض   افس م سعر من صو  ،ب ي الح ا يعن سعر      مم ة ب ية الالزم واد األساس ى الم ل عل
شل آخر وإال فكيف ستغطي                   ،منخفض جداً  م وف  وهنا يكمن سر نجاح واستمرار مطع

ة      الت اإلعالني اليف الحم ا وتك ستحقات موظفيه ب وم ا وروات اعم إيجاراته ذه المط ه
  .الضخمة

تقراء  ي االس ا ف ستخدم عقولن ي أن ن ا يلقب فيكف سوسيس آم ا الهوت دوج أو ال أم
د                     ال ي عن ون البن اللون األحمر الزاهي للحم الطبيعي يتحول لل منطقي لنفهم مكوناتها ف

داً            ،الطهي ه مؤآ م طهي ا ت   أو الشواء في حين يبقى لون الهوت دوج محمرًا وزاهيًا مهم
  .ت الحيوانات المصبوغة صناعيًاأنه من فضال

سم        ضًا ال يمكن أن ت سريعة أي ات ال ة للوجب ة المكمل شرآات والبطاطس المقلي ح ال
ا           شيرها وتقطيعه ة لتق التطور بالبحث العلمي      ،بأن تكون بطاطس طبيعية تحتاج عمال  ف
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ة        ات خاص ا نكه ضاف إليه ناعيًا ت ة ص شويات مرآب ناعة ن ن ص رات م ن المختب مك
ات  ة المصاحبة للوجب ا بتخزين البطاطس المقلي و قمن ذ، ول شهي اللذي م ال ا الطع تمنحه

  .تجف قليًال فقط تتعفن آالبطاطس الطبيعية بل السريعة لشهور وسنوات فإنها لن

شروبات         ن م ر م وب آبي صاحبها آ ب أن ي سريعة يج ات ال ل الوجب ي تكتم ولك
ا               ففي  . الصودا أو المشروبات الغازية لهضم آل تلك الفضالت التي نزج بها في أمعائن

شبعة ب                 ة م اول مشروبات غازي ا نتن اني  الوقت الذي تحتاج فيه أجسادنا لُألآسجين فإنن ث
ا       ،أآسيد الكربون فيتشبع دمنا بذلك الغاز بترآيز عال         ويقل ترآيز اُألآسجين في دماغن

ه   ا ألتف ي تنتابن اج الت ات الهي ره لنوب ررًا غي د مب د عصبيتنا وال نج شكل ملحوظ فتزي ب
سيوم               ،األسباب ذيب آال ذي ي  ناهيكم عن تأثير حمض الُفسفوريك في هذه المشروبات ال

ائعة أن                 عظامنا فيصيبها بال   داول ش غ األمر من الخطورة ت ين، وبل هشاشة والوهن والل
ضيف الد        الم ت ستوى الع ى م هر عل ون األش د تك ريعة ق ات س رآة وجب ى  ش دان عل ي

  .رجر لتزيد من محتويات البروتين فيهاسندوتشات الهامب

واد          ى الم صول عل سريعة للح ات ال اعم الوجب شرآات مط دؤوب ل سعي ال إن ال
عالم من حين آلخر من شحنات لحوم         وما تفضحه وسائل اإل ،ماناألولية بأبخس األث  

دم صالحيتها           مستوردة لفروع هذه المطعم يتم إعدامها من الجهات الرقابية الصحية لع
تقبال             ،لالستخدام اآلدمي   بل وربما خطر على حيوانات حدائق الحيوان التي ترفض اس

ا         ى صحة حيواناته ارة يجم  . اللحوم الواردة خوفًا عل ة من شوارع          فت ار الميت عون األبق
ا     يح ذبحه دي ال يب انون الهن ة والق ار مقدس ذه األبق ر ه ث تعتب د حي سمح ،الهن ه ي  ولكن

إال أنها غالبًا ما تنتهي في أمعاء . بجمعها من الشوارع لتوزيع لحومها على فقراء العالم
  .مدمني الوجبات السريعة

شرة       إن سياسة تحقيق األرباح التي تتبعها شرآات مطاع         سريعة المنت ات ال م الوجب
ضبط                 اذا بال حول العالم تجعلنا نتوقف عند مصادر موادها األولية بعناية حتى نعرف م

لذلك . نزج في جوفنا من فضالت قبل أن نفكر في حقيقة التوازن الغذائي لهذه الوجبات             
ائل اإل             ة عالم المختلف   فإن أي متابع إلعالنات أي من شرآات الوجبات السريعة في وس

اطم طازجة                     ات طم واد بتصوير حب ذه الم ة ه حول العالم يجدها ترآز بشدة على نوعي
اض     ع البي ازج ناص يض ط ب أب ضر وحلي وى    ،وخس ن ة س ي الحقيق ست ف ي لي  وه

ة            ،دعايات استهالآية آاذبة    فإن شراء ِلتر من الحليب الطازج من أي األسواق المرآزي
ل      15راء يكلف دوالرًا على األقل وتحتمل هذه الشرآات ش   ى األق رًا من الحليب عل  ِلت
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ماك       دجاج واألس وم ال ة ولح وم الحيواني سبة للح ر بالن ذلك األم د، وآ دوالر واح ب
المستخدمة وهو األمر الذي يؤآد رداءة وسوء النوعيات التي تغطى عيوبها بالمنكهات            

  .الصناعية الكيميائية الضارة للصحة والمسببة للسرطان
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  لثالفصل الثا

 ةعائليالوجبات الة ثقاف

كي ألطباء األسرة للباحثين من جامعة يكية من المجلس األمير   يحذرت دراسة أمير  
أيوا من مغبة تمادي اآلباء واألمهات في توفير وجبات األطعمة السريعة ألطفالهم، ألن 

الغين                  ل يطال صحة الب ال، ب ى األطف ن يقتصر عل دآتورة    . الضرر آنذاك ل ووجدت ال
ابلي، ال  ارا ج س س ة الرئي ا      يباحث ة آولومبي سوري بوالي ة مي ن جامع ة م ي الدراس ة ف

ة الروضة          )8000(كية، أن متابعة ما يربو على       ياألمير  من أطفال المدارس في مرحل
وحتى المستوى االبتدائي الثالث تدل على أن من يقضون أوقاتًا أطول لمشاهدة البرامج             

ه    فزيونية آان إما لديهم زيادة في الوزن أو         يالتل ر ُعرضة لإلصابة ب دل   . أنهم أآث ا ت آم
راد أسرهم                     ة أف امهم مع بقي ات طع ا وجب على أنه آلما قل عدد المرات التي تناولوا فيه

  .ارتفعت احتماالت الزيادة في عدد آيلوجرامات وزن الجسم لديهم
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  لفازتناول الطعام أثناء مشاهدة الت): 2الشكل (
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الهم                نإ آما ذآرت إحدى الطبيبات    ًا في سبيل محافظة أطف  على األسر العمل مع
سامهم ة ألج ى أوزان طبيعي ل  إوأضافت . عل ساطة مث ة الب ي غاي ياء ف ام بأش ن االهتم

ام            ات الطع اول وجب ى تن ال عن      ،اإلآثار من االجتماع األسري عل اد األطف  قضاء    وإبع
ال    ضرر   حيث إن هناك   لتلفازأوقات طويلة أمام شاشات ا     ار من     آبير على األطف  والكب

وحاول  . وزن الطفل والذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة لفازتناول الطعام أثناء مشاهدة الت   
ادة                   ال أو زي ى سمنة األطف الباحثون في الدراسة التعرف على األسباب التي قد ُتؤدي إل

م سم ا. أوزانه ك ق بيل ذل ي س احثون مجموعة تجاوزت وف ل)8000(لب ى ثالث  طف  إل
ادة   ةة األولى شملت األطفال الذين لم يسبق لهم أن ُأصيبوا بأي            المجموع. مجموعات  زي
وزن  ي الدراسة . في ال دء ف د الب ة عن م طبيعي ذين آانت أوزانه ة ال ة من . والثاني والثالث

ائج المعلومات         . آانت أوزان أجسامهم زائدة طوال الوقت      ل نت ووجد الباحثون من تحلي
د للج             دل وزن زائ اء بمع  مع آل ساعة إضافية         )%3(سم تتجاوز    أن نسبة خطورة البق

وأن تفويت وجبة عائلية . فزيونيةيخالل األسبوع يقضيها الطفل في مشاهدة البرامج التل 
سبة  ع بن بوع يرف ل )%8(خالل األس سم الطف ي وزن ج ادة ف تمرارية الزي ن اس ا .  م آم

ة ألجسامهم آ                    ى أوزان طبيعي افظين عل وا مح ذين ظل ال ال احثون أن األطف ان الحظ الب
ك          . ساعة  )14.12( أسبوعيًا هو      فازمعدل ساعات مشاهدتهم التل    دل ذل في حين أن مع

لدى من آانت أوزانهم طبيعية في بدء الدراسة ثم ظهرت الزيادة في الوزن لديهم الحقًا     
ادة في       لفازلكن معدل ساعات مشاهدة الت .  ساعة )15.63(هو   ديهم زي د من آانت ل  عن

  . ساعة)16.10( تجاوز الوزن منذ البدء في الدراسة
  

  أهمية الوجبات العائلية
عند النظر إلى عدد مرات تناول األطفال وجبات عائلية خالل األسبوع، فإن هناك             

دلها                      غ مع ات بل اولوا وجب ة تن ى أوزان طبيعي افظوا عل  )10.26(دراسة تبين أن من ح
رة راد األس ة أف ع بقي بوعيًا م رة أس دى من اآت. م ك ل دل ذل ي حين أن مع ادة ف سبوا زي

وزن         )9.54(الوزن خالل مدة الدراسة آان       ادة في ال ديهم زي ذلك من آانت ل  مرة، وآ
ة إال                   . منذ البدء  ا قليل ام أنه روق في األرق ى الف وبالرغم من اعتقاد البعض عند النظر إل

  .منبع التأآيد على أهمية نتائجهاأن الفروق القليلة هذه هي أساس أهمية الدراسة و
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ة                  والسبب هو أن   ام عائلي ة طع اول وجب  قضاء الطفل ولو مرة أو أآثر بقليل في تن
ا . م ومن سيكون سمينًا من األطفاليميز بين من سُيحافظ على وزن طبيعي للجس       ن إ آم

ة       ب األطعم وء لجل ى اللج دفعهم إل الغين ت شاغل الب ة لم داول اليومي ي الج ام ف االزدح
ات ال   أمين وجب زل لت ارج المن دة خ سريعة الُمع الهمطعال ابة بأضرار. ام ألطف  واإلص

 آأطعمة تفتقر إلى آثير من العناصر الصحية والقيمة الغذائية مقارنة            السريعة األطعمة
ام الصحي      د الحديث عن الطع ه عن ام علي ات الطع ا يجب أن تكون وجب  وأضافت. بم

لبًا                الطبيبة ؤثر س يس   أن النتائج تؤآد على أن إعالنات األطعمة الموجهة لألطفال قد ُت ل
ى   . على تغذيتهم وحدهم، بل حتى على نوعية تغذية آبائهم أو أمهاتهم            يجب الحرص عل

ان، يجب      . تبني نهج صحي في تغذية أفراد العائلة آلهم        سان، في أي عمر آ ألن آل إن
رين   .عليه تناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية الالزمة للجسم         ولعدم اهتمام الكثي

ة و   ضروات الطازج ل الخ شويات     بأآ م الن ة آ ن ناحي ة م ات المتوازن ة والوجب الفاآه
شدة من                     انون ب ذين يع ر من المرضى ال رى الكثي والدهون والبروتينات فإننا أصبحنا ن

  .أمراض سوء التغذية مع أن أوزانهم تزيد آثيرًا عن المعدل الطبيعي

سريعة والجاهزة       ومن المخاطر الصحية       ات ال احثون       ـ  األخرى للوجب د ب ا أآ  آم
ؤخرًا اس ي      -كتلنديون م رة ف ة آبي سهم بدرج زة ت به المجه سريعة وش ات ال  أن الوجب

ادن             ات والمع ا    إصابة األطفال بالربو؛ لخلوها من الخضروات الطازجة والفيتامين ، آم
اء يخل                       ة لألمع ة الطبيعي اف الضرورية النتظام الحرآ ة من األلي ذه األطعم أن خلو ه

اة الريف      بوظيفتها، ويؤدي إلى اضطرابات في عم     ة االمتصاص، موضحين أن حي لي
سريعة أو         ات ال ا الوجب شر به ي تنت دن الت ي الم يش ف ن الع ال م صحة األطف ضل ل أف

سريعة والجاهزة في            ًاونظر".  المخلفات الغذائية "ألصح  با ات ال  النتشار مطاعم الوجب
ا    ذا لتن ع ه ات، ويرج ك المجتمع ي تل ة ف سبة البدان د زادت ن ة؛ فق ا العربي ول مجتمعاتن

ة    ال الخضروات والفاآه ات، وإهم ين الوجب ل ب اهزة، واألآ سريعة والج ات ال . الوجب
ة من خطورة                       اء التغذي شباب من علم ة لل ة المتتالي وعلى الرغم من التحذيرات العالمي

د من المش             شباب من       كالتتناول الوجبات السريعة، والتي تتسبب في العدي  الصحية لل
وساهمت بالتفكك األسري   . ب الشباب في تزايد مستمر    إال أن اإلقبال من جان    .. الجنسين

رة       راد األس د أف م يع اذة فل ة ش لوآيات عائلي ت س ة وأدخل ات االجتماعي دمير العالق وت
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سية من خالل                     رد حدود نف يجتمعون حول الطعام آما آان يفعل األجداد وأصبح لكل ف
ه   وجبة محددة بعلبة، فتالشت المشارآة وانفصل آل فرد من األسرة في         ه بوجبت غرفت

شأ   ا فن زال أفراده دة وزاد انع رة الواح راد األس شتت أف دد فت ام وقت مح د للطع م يع ول
ديهم ألسرهم وتمزق الحب األسري                اء ل ة ال انتم األطفال بشخصيات انهزامية انعزالي

رة           اً     ،بين الوالدين واألبناء الذي آان يجمعهم على مائدة واحدة م ر يومي  فأضاف    أو أآث
ًا و     التي غزت المن    لثقافة الخدم  ة تمزق ر مسبوق      طق شتتًا أسريًا غي أثير    . ت ناهيك عن الت

ل              ،الضار للُّعبة المرافقة لوجبة األطفال     ر وشخصية الطف ى تفكي سعيدة عل ة ال  أو الوجب
وان      صنع ذات أل ة ال م ورديئ ون صغيرة الحج صحية تك ة ال ن الناحي ي م وصحته فه

ارة عن عروسة        باإلضافة إلى أن     ،وأصباغ تزول في فم الطفل     ألعاب البنات تكون عب
 في نفسية    ال تتناسب وثقافتنا الشرقية من تحشم فتنشئ شرخاً        غير محتشمة ذات مالبس   

دا         ا ب شام   خلهناألطفال اإلناث حول القيم التي نزرعه ذآور    .  من احت ال ال وينظر األطف
ر وهي ص                       دما يكب ه عن ي سوف تكمل حيات ى الت ورة لهذه اللعبة على أنها صورة األنث

غ            دما يبل ه عن  .مناقضة لصورة والدته المحجبة أو أخواته وتبقى هذه الصورة في مخيلت
ا      بتكرار شراء وجبة الطف   و و ل السريعة واللعبة المصاحبة له ل ينم وم خاطئ    الطف  بمفه

شل                  ه وتف عن صورة شريكة حياته وآيف يجب أن تبدو، فيفشل في اختيار شريكة حيات
دمرها طالق         ة وي ى     حياته الزوجي شهور األول ات             ،في ال ل الوجب راه من جي ا ن  وهو م

  .السريعة الحالي

ذه اللعب المصاحبة                        ر ه شكل آبي ه وب شأة ساهمت ب ذ فجر الن إن تدمير العائلة من
ارهم                   ة أظف ذ نعوم ال من ول األطف سجه داخل عق . لوجبة الطفل السريعة والوهم الذي تن

ام من إعداد األم          في حين أن الوجبة العائلية المنزلية التي تجمع أفرا         د األسرة حول طع
د    ه بع و مع ل تنم وية للطف اء شخصية س ي بن ساهم ف رة ت راد األس ع أف شارآة جمي وبم

خوة واألخوات واألم واألب   وفي شبابه من تآلف وتراحم وترابط أسري بين اإل        ،بلوغه
شتت األسري             بعيدًا سريعة والت ات ال ا الوجب   وضحالة المشاعر    ، عن األنانية التي تبنيه

 ،الدونية واالنعزالية الهادمة للشخصية يق المشاعر السلبية وترسيخ اإليجابية مقابل تعم 
دماج ضمن   اعي المحيط واالن ع الوسط االجتم ى التفاعل الطبيعي م درة عل دم الق وع

  .النسيج االجتماعي
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آنا نرى دور األب في مصاحبة أبنائه لمجلس العزاء وتقديم واجب العزاء لمتوفى 
اد        يق وأيضاً قريب أو صد   سعيدة واألعي ة في المناسبات ال ة والمبارآ  في مجالس التهنئ

ة                  ادات الموروث يم والع التي انعزل عنها الجيل الجديد ولم يعد لهم حضور بها فذابت الق
  . األصيلة وحلت محلها عادات دخيلة مفعمة بالمرض والشذوذ
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  الفصل الرابع

  خطر الوجبات السريعة على األصحاء

  المستهلك مايةح
ى ضرورة                    ستهلك إل ة الم ات حماي ا الحكومات وهيئ ي تطلقه يبدو أن الدعوات الت
وم   ة اللح ة ونوعي ا وآمي ي لحومه دهون ف ة ال ذاء لكمي ناعة الغ رآات ص شف ش آ

ادر  د ب ا، فق ؤتي ثماره دأت ت د ب ستخدمة ق ى ت بعضالم سريعة إل ات ال اعم الوجب  مط
وعلى الرغم من أن    . تي تقدمها للمستهلكين  عرض عدد السعرات الحرارية بالوجبات ال     

د        هذه المبادرة تبدو في ظاهرها مناورة تسويقية، إال أن المسألة بدأت تأخذ بعدًا آخر بع
ن السمنة في  إالدراسات حول ذلك  وتقول آخر. إصابة الجسم البشري بالسمنة المفرطة

دة من جّر ات المتح امبالوالي اول اله شبعاء تن دهون و رجر الم ذائي بال اد نمط غ اعتم
اليف           رة، خصوصًا أن تك ستويات خطي ى م د وصلت إل يعتمد على الوجبات السريعة ق

ل    ا يحتم وق م ي ف صحي األمريك ام ال ل النظ ل آاه سمنة يحمِّ ام  فحسب. عالج ال أرق
صحة ت  وزارة ال سمنة    بلغ الج ال اليف ع ار ) 217( تك ام     ملي ي ع دوالرات ف ن ال  م

ط) 2007( ات حكومي  . فق در دراس ب     وتق راض القل سرطان وأم االت ال ث ح ة أن ثل
والي  اول    )%80(وح ن تن اس ع ى الن ا إذا تخل ة منه ن الوقاي سكري يمك االت ال ن ح  م

  .من عاداتهم الغذائية الوجبات السريعة وغيروا
 بسؤال حول لماذا تأآل الوجبات )2007(وفي استفتاء أجرته جامعة هارفارد عام 

  : أجاب األمريكيون،السريعة بكثرة
 . أجابوا بأنها طريقة تغذية مقنعة)10%( .1
 . أجابوا بأنها تطابق ما يريد الناس أن يأآلوا)3%( .2
ات        )17%( .3  آانت إجاباتهم بأن السبب هو الحمالت اإلعالمية القوية لشرآات الوجب

 .السريعة
 . آانت إجاباتهم بأن أسعارها مقبولة ومنخفضة)16%( .4
سريعة ومشروبات       مض وأنهم يجهلون الغذاء الصحي       قالوا   )54%( .5 ات ال ار الوجب

  .الصودا والكوال
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رات                   د مختب ستهلك يجب أال يتوقف عن ة الم لذلك فإن دور الجهات الرقابية وحماي
ك    . فحص جودة اللحوم ومطابقتها وصالحيتها لالستخدام اآلدمي    بل يجب أن يتعدى ذل

سريعة وإج              ات ال ا  لنشر وعي ثقافة التغذية الصحية وفضح أالعيب شرآات الوجب باره
شرآات                 ،على نشر حقيقة مكوناتها الغذائية     ذه ال وذ ه ه نف اقة في مواجه ة ش  وهي عملي

  .السياسي واالقتصادي إذ تفوق ميزانيات معظم هذه الشرآات ميزانيات دول آاملة
  

  الوجبات السريعة مضرة بالحامل
مة     ة الدس اول األغذي ن تن رن م ي يكث سيدات الالت دة أن ال ة جدي ات طبي رت دراس أظه
ة                  ة ووعائي الهن لإلصابة بمشكالت قلبي والغنية بالدهون في أثناء الحمل، يعرِّضن أطف

ة اتهم الالحق ي حي ب  .ف سة القل شرتها مؤس ي ن شافاتهم الت ي اآت احثون ف تند الب واس
البريطانية، على إطعام عدد من إناث الفئران الغذاء العادي أو غذاء دسم غني بالدهون              

ام صغارها غذاءً     الحيوانية، قبل فترة الحمل     م إطع ا، ث ة     وخالله ًا، ومراقب  صحيًا عادي
ديهم               حدوث أي  دم أو نبضات القلب ل رات في ضغط ال ال        . تغي ووجد هؤالء أن األجي

الجديدة من الفئران، إناثًا آانت أم ذآورًا، أظهرت عالمات لوجود إصابة أو تلف في                   
ستويات غير طبيعية من األوعية الدموية عند وصولها إلى منتصف العمر، مع وجود م  

  . ضغط الدم عند أجيال اإلناث فقطفرطالدهون في دمائها، و

  
  على سلوك األطفال السريعةوجبات الأثر 

ى اضطراب في             إن نوع الغذاء المقدم للطفل وبخاصة         ؤدي إل سريعة ي ة ال األغذي
عراض  فيما يتعلق بازدياد حدوث األ فعاًالًاسلوآه ونشاط زائد ألن لبعض األغذية دور

ؤثر في تحسين       ا دور م ي له ة الت ى العكس بعض األغذي اك عل ة، وهن ة  العدواني الحال
ال      يالسلوآية لهؤالء األطفال، وتبين أن أهم األغذية التي تؤد          الضطراب سلوك األطف

السريعة التي تباع خارج المنزل والعناصر الغذائية المليئة بالدهون سواء           هي األطعمة   
ذاء                  من أصل حيواني آال     ار أن الغ الزيوت، وباعتب اتي آ د أو من أصل نب سمن أو الزب

ى     الصحي واإلآثار من الخضروات والفاآهة والتقليل من الدهون في         ساعد عل األآل ي
ة   ،تحسين سلوك الطفل والتقليل من نشاطه الزائد  ام بتغذي  لذا يجب على األمهات االهتم
سريعة    أطفالهن والحرص على عدم شراء الوجبات        ام          ال دهون في الطع ل من ال والتقلي

  .وذلك للتقليل من شقاوة وعنف أطفالهن
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اء  ربما تحمل تلك الوجبات أضرارًا آبرى؛ حيث يؤآد          ه أن        أحد األطب في بحث ل
الدارسين قد توصلوا مؤخرًا إلى أن تكرار تناول األطفال للوجبات السريعة بما تحتويه             

سلبهم اإلرادة؛   من آميات آبيرة من الدهون ومكسبات الطعم يؤ        ثر على آيمياء المخ وي
سجائر                       ا تفعل ال ًا مثلم صعوبة تمام ة ال ات في غاي ذه الوجب فيصبح قرار التوقف عن ه

شيط             !  وعقاقير اإلدمان  ى تن ات يعمل عل ذه الوجب وقد أظهرت األبحاث أن الكثير من ه
سمنة بصورة مرضية        ر من               ! الجين الخاص بال ذا الخطر أآث ى ه د تنبهت إل  )20(وق

ا                       ة بينه ات؛ لوجود عالق ذه الوجب اول ه دارس من تن والية أمريكية ومنعت طالب الم
ستيرول  سبة الكولي اع ن دم وارتف ر ال ين اإلصابة فق شروبات . وب ين م ة ب ود عالق ووج

تخلخل  (الصودا التي عادة ما تكون مصاحبة لهذه المأآوالت واإلصابة بهشاشة العظام          
ام         عن أنها تتسبب في      ، فضالً )العظام ا مع الطع د إضافة    . عسر الهضم عند تناوله وعن

ح لكي   واد الحافظة والمل ى الم وي عل ي تحت ة الت ة آالبطاطس واألغذي ة المقلي األطعم
ى     ة   "نحصل عل ة آامل ى          " وجب ا  "خطر آامل  "تكون المحصلة هي الحصول عل ، آم

اهر                ة الق ة بجامع اء الطبي تاذ الفيزي ه؛  في بحث ل       ةيوضح الدآتور مدحت المسيري أس
امب  سمك   فأطعمة مثل اله دخل في     ) Fish fingers(رجر وأصابع ال ي ت دجاج المقل وال

ومن الممكن بعد التأآد من جميع أضرار هذه        .  بالسرطان  دائرة المواد المسببة لإلصابة   
صحة      دمر ال ا ت د بأنه سريعة يفي ات ال ب الوجب ى عل ذير عل ة تح تم آتاب ات أن ي الوجب

  .وتسبب الوفاة

ات في               ومن األمور الم   ستخدم الهرمون سريعة ت ات ال لفتة للنظر أن شرآات الوجب
وين                  ى آيل و ونصف إل ة آيل تسمين الدجاج المستخدم في وجباتها فالكتكوت يصبح وزن
ي  ضخمة الت ات ال ة الهرمون سبب آمي ضة ب ط خالل أسبوعين من خروجه من البي فق

العلف، وحيث  ة الإتوضع ب وه بطريق تم طه دجاج ي ذا ال سرشواءن ه دًا ال  تحت يعة ج
ضغط عال توفيرًا للوقت فكثيرًا ما نرى أن لحم الدجاج يكون غير ناضج حول العظم                  

  .مما يعني عدم نضوج الهرمونات وتفتتها وبقاؤها نشطة

سرعة ألهداف             وآذلك األمر بالنسبة ألعالف األبقار المستخدمة لتسمين العجول ب
رجر مبا طرق إعداد وطهي اله    اقتصادية وتحقيق ربح آبير، وتكفي نظرة سريعة على       

ة اله ب قطع ضوج قل دم ن ن ع د م شواية لنتأآ ى ال سريعة عل ي ،رجرمباال ا يبق  مم
ذين  ال ال رر ضخامة أجساد األطف ذي يب د ال ر الوحي و األم شطة وه و ن ات النم هرمون
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ة              يعتمدون في تغذيتهم على الوجبات السريعة وسرعة نمو أجسادهم والسمنة غير القابل
  .هذا الخلل الهرموني الشديد في أجسادهمللعالج نتيجة 

ذه      . وال تتوقف خطورة األمر عند هذا الحد بل تتعداه لما هو أخطر             د ساهمت ه فق
ة                    ذآورة واألنوث ين ال رة ب سببة تحوالت خطي ل م ى جنس الطف  ،الهرمونات بالتأثير عل

ن               س والمزج بينهما وميل جنس آلخر فظهر جيل جديد يجمع األنوثة بالذآورة سمي الج
اث          الثالث والرابع دخيل على مجتمعاتنا فمال الذآور للتأنث في جنس حائر ومالت اإلن

ذآورة  ات لل صابيات  ،والفتي ات المت ة الفتي امهن بمالحق بح اهتم ن  .  فأص ل م ل آام جي
ا                      دمير عاداتن ا وت ى حساب صحة أطفالن سريع عل ربح ال سريعة وال ات ال ضحايا الوجب

اهيم            االجتماعية وأخالقنا وسلوآياتنا     دني مف وانحراف وانحدار المستوى األخالقي وت
الشرف والعيب التي آانت تحكم المجتمع فانهارت القيم وتبدلت من خالل شريحة لحم               

ي                      ،وخبز وت الت ة الت صودا أسقطت ورق صاحبها آوب من مشروب ال  وورقة خس ي
  .آانت تداري سوءة المجتمع وقامت بتعرية وجه جديد بمنتهى القبح
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  لخامسالفصل ا

  البحث العلمي حول الوجبات السريعة

  بعض الدراسات التي قام بها العلماء في بعض الدول
  اإلصابة بالنوبات القلبية .1

اآتشف باحثون استراليون أن وجبة دسمة واحدة آأطعمة الوجبات السريعة يمكن             
ور من خطر اإلصا                   ى الف بة أن تسبب تلفًا مدمرًا باألوعية الدموية في الجسم وتزيد عل

د              أتي بع ات ت ذه النوب لفًا من أن ه ًا س ان معروف ا آ ًا لم ة، خالف ة المفاجئ ات القلبي بالنوب
ات دسمة      اد عن                . تناول عدة وجب دة بضرورة االبتع احثون في دراسة جدي وطالب الب

صابين          خاص الم سبة لألش ة بالن مة خاص ات الدس ة والوجب أآوالت الدهني اول الم تن
اع اجي أو ارتف شريان الت ي بمرض ال ستيرول ف دمالكولي دران .  ال ى أن ج اروا إل وأش

د        ر عن صلب أآب ذا الت ون ه سن، ويك ي ال دم ف د التق صلبًا عن ر ت صبح أآث شرايين ت ال
اجي    شريان الت داء ال ى    . المرضى المصابين ب ز عل ة الترآي ى أهمي احثون عل وشدد الب

شبعة        ات   وممارسة ال   ،استهالك الخضروات والفواآه وتقليل استهالك الدهون الم تمرين
ه           بابه وحيويت ال   . الرياضية للمحافظة على صحة القلب وش اء   وق د     أحد االطب  من معه

ورن ب ي ميلب ة ف اآر للبحوث الطبي تراليا أب مة إس ة الدس دى لألغذي ة الم ار طويل ن اآلث
ات         معروفة، ولكن العلماء أرادوا الكشف عن الزيادة الفورية في خطر اإلصابة بالنوب

ا  ن تن اتج ع ة الن صحية  القلبي ر ال دهون غي ة بال دة غني ة واح م  . ول وجب ه ت وأضاف أن
 جرامًا من الدهون مؤلفة من شطيرة         )50( متطوعًا وجبات تحتوي على      )20(إعطاء  

م، وآوب من اآليس   ل الدس ة، وآوب من الحليب آام م البرجر بالجبن دة من لح واح
ة   )20(وعلى الجانب اآلخر أعطيت مجموعة أخرى من        . آريم  صحية    شخصًا، أطعم

  .تشمل الخبز والحبوب والحليب قليل الدسم وتحوي ستة جرامات فقط من الدهون

ى الجسم يكون سريعًا خالل ثالث ساعات                  دهون عل وأظهرت النتائج أن تأثير ال
اولوا    ذين تن د األشخاص ال ة عن ة الدموي ة األوعي ا، إذ انخفضت مرون ن تناوله ط م فق

والي   مة بح ات دس م يال )%25(وجب ين ل ي ح ة   ، ف د المجموع أثير عن ذا الت ل ه ظ مث َح
وم القلب أن              . األخرى ة لعل ة األمريكي ة الكلي وسجل الباحثون في العدد األخير من مجل
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د      ورًا، وخاصة عن ة ف ات القلبي ابة بالنوب ر اإلص د خط سريعة تزي ات ال ة الوجب أطعم
  .األشخاص األآثر استعدادًا لإلصابة

   
  ضعف البصر  .2

سريعة ليست مس        ظهر في دراسة طبية جديدة       ة ال ادة       ؤأن األطعم ولة فقط عن زي
ذه        إوقال الباحثون   . الوزن والسمنة بل قد تؤذي البصر أيضاً       ن اإلفراط في استهالك ه

األطعمة الدسمة والغنية بالدهون يزيد خطر اإلصابة بتلف بقعة الشبكية المرتبط بالتقدم 
لعمى وضعف البصر في     ويعتبر مرض تلف بقعة الشبكية السبب الرئيسي ل . في السن 

الواليات المتحدة لألشخاص الذين تجاوزوا سن الخامسة والخمسين، وأوضح الباحثون          
ة         ى الرؤي ؤثر عل رض ي ذا الم ين واألذن أن ه شوستش للع ة مسات سة والي ي مؤس ف

دد مع وصول            ،المرآزية لحوالي عشرة ماليين أمريكي      ومن المتوقع أن يزداد هذا الع
سين األشخاص إلى منتصف ال     رهم   يخم ة       . ات من عم ائج البحث في مجل شرت نت د ُن وق

ون    " ـ  شخ )349(وتابعت الدراسة     ". أرشيف طب العي ـ  ت صـ ـ راوحت أعمـ ين  ـ ارهم ب
  .  عامًا من المصابين بمراحل متقدمة من تلف بقعة الشبكية)80 ـ 55(

شكلة           إوقال الباحثون    ذه الم ذاء وه ين الغ ربط ب ي ت ى الت ذه الدراسة هي األول ن ه
روف     ا د المع سبب الوحي و ال دخين ه سابقة أن الت اث ال رت األبح ث أظه صرية، حي لب

  .آعامل خطر لهذا المرض
واع معين    ى أن احثون إل ل الب ستخدمة ف    ةوتوص ك الم ة تل دهون وخاص ن ال  ي م

 وأشار الباحثون ،األطعمة السريعة تزيد خطر اإلصابة بتلف البقعة المرتبط بتقدم السن         
دهون    ى أن ال شبعة إل سريعة    ينولييك  وحمض اللالم ة ال صنيع األطعم ي ت ستخدمة ف  الم

شيكوالتة      دة وال صنعة آالزب ة الم ى األطعم افة إل ك   ،إض الة والكي ائر المح  والفط
سوداني   ول ال دة الف سكويت وزب اطسوالب ائق البط ى   رق ر أعل ي خط راد ف ضع األف  ت

  .لإلصابة بأمراض العين
  

  لمراهقيناات السريعة النفسي على األطفال وأثر الوجب .3

اك           أوضحت دراسة أجرتها باحثة      راهقين أن هن ال والم اجتماعية في سلوك األطف
رة         بين تناول الهامب   ةعالقة مباشر  ة آبي ات بكمي ين   ،رجر والبطاطس المقلية والحلوي  وب

دى    اب والغضب والعنف ل االت االآتئ اد وح ر المعت شاط غي ة والن سبة الحرآ ادة ن زي
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ثة آندية عملت في عدد من سجون ومراآز إصالحيات وآانت باح. الشباب والمراهقين
ي      ه ف لوآه وذآائ ى س نعكس عل ام ي ن طع ل م ه الطف ا يتناول رت أن م د ذآ داث ق األح

  . عالقته االجتماعية بأصدقائهيالمدرسة وف

ادل                   ا يع ى م سريعة عل ات ال ة الواحدة من الوجب ة من   )33(وتحتوي الوجب  بالمائ
اج إلي   ي يحت ة الت سعرات الحراري وم  ال الل الي سم خ ا الج ذه   ،ه اول ه إن تن الي ف  وبالت

ود عضلي                  ا مجه ي ال يقابله رد والت األغذية بخالف الوجبات األساسية التي يتناولها الف
ة دهون تصيب                 ى هيئ يماثلها سيؤدي بالضرورة إلى تراآم هذه السعرات الحرارية عل

سمنة      الفرد أياً  ره بال ان عم سريعة إضافة إل     .  آ ات ال ل   وتتضمن الوجب دهون التواب ى ال
ة            ات الطهي المنزلي ام الجاهزة       ،التي تعد من األساسيات في جميع عملي ات الطع  ووجب

ة الهضم           سهيل عملي شهية وت تح ال ا تعمل   ،السريعة وتلعب دورًا رئيسيًا في عملية ف  آم
ح تعمل            . على تحسين رائحة ولون األغذية     ل والمل وتبين من خالل الدراسات أن التواب

م            على إثارة أ   عصاب معينة في منطقة الفم واللسان واألنف وهي مناطق اإلحساس بطع
ل           ،وروائح األغذية  ا  .  مما يجعل الفرد يعتاد على تلك الوجبات السريعة الغنية بالتواب أم

ن       ل م ه التواب ا بدأت ل م ي تكم سريعة فه ات ال ي الوجب ودة ف دهون الموج وت وال الزي
تار ا          دهون وراء س ي   أضرار ناجمة عن إخفاء ال م الغن أتي     كالت فالمش  ،لطع  الصحية ت

ا                  دائمًا ة مم دهون آالبطاطس المقلي شبعة بال ة الم رة من األغذي ات آبي  نتيجة التهام آمي
  .يرفع قيمتها من السعرات الحرارية فتؤدي إلى السمنة آنتيجة حتمية

وتكمن عوامل خطورة هذه المأآوالت في تشبعها بالدهون األمر الذي يزيد فرص       
ابة ب ذه     اإلص ا أن ه ا، آم رة تناوله ع آث ة م ب الوعائي راض القل شرايين وأم صلب ال ت

 ضغط الدم المؤثر فرط مما يؤدي إلى ،الوجبات تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم
ين  ة والكليت ة الدموي ب واألوعي ي القل لبيًا ف ى  . س ضًا إل سريعة أي ة ال ر الوجب وتفتق

  .دهون والمتوافرة في الخضرواتالفيتامينات واأللياف المقللة من امتصاص ال
ة      ى عناصر مهم سم إل ار الج ى افتق ة إل اول الخضروات والفاآه دم تن ؤدي ع وي

امين   ًا آفيت ا يومي اج إليه ل  ) C(و) A(يحت ة مث الح المعدني ك واألم ض الفولي وحم
رار حاالت اإلمساك                   ،الكالسيوم ى تك ؤدي إل سريعة ت ات ال اول الوجب  لذلك فإن آثرة تن

سبة ال ع ن دميكولوترف ي ال سريعة   . ستيرول ف ات ال اول الوجب ات أن تن ر الدراس وتظه
ة              ة عالي ى سعرات حراري شتمل عل وازن ي ر مت اول غذاء غي ى تن ود عل يؤدي إلى التع

ستهلك   ة للم ة الفعلي ن الحاج ر م دل   ،أآث ن المع ل م ادن أق ات ومع ذ فيتامين ا أن أخ  آم
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ي        اول يعط صوديوم المتن ة ال ادة آمي ًا وزي وب يومي سم    المطل ي الج سيًا ف أثيرًا عك ت
صحة سكري وآالم المفاصل    ،وال ة ومرض ال ب الوعائي راض القل ي أم ؤدي إل ا ي  مم

ريكالتومش ود الفق ر والعم ي الظه دة .  ف ة دسمة واح ى أن وجب شير الدراسات إل وت
سريعة ات ال ة الوجب سم  ،آأطعم ي الج ة ف ة الدموي دمرًا باألوعي ًا م سبب تلف ن أن ت  يمك

ن خطر اإلصابة بالنوبات القلبية المفاجئة خالفًا لما آان معروفًا من وتزيد على الفور م
  .أن هذه النوبات تأتي بعد تناول عدة وجبات دسمة

  
  عالقة الوجبات السريعة بالعنف والجريمة .4

شرايين        سداد ال سبب في ان لم يكن أحد يتوقع أن الوجبات السريعة والدهون التي تت
د          وبالتالي في اإلصابة بأمراض القل      ف، فق ة والعن ى الجريم ضًا إل ؤدي أي ب يمكن أن ت

شباب                     ات ال ابع انحراف ة ظلت طوال األعوام العشرين الماضية تت أثبتت باحثة أمريكي
  .باألدلة وبالوثائق أن نوعية الغذاء ترتبط مباشرة بسلوك الفرد واحترام القوانين

شرق آن     يا ب يم نوفاسكوش مة إقل اليفكس عاص ة ه د بمدين ؤتمر عق ي م دا تحت فف
نفس شارك فيه عشرات من أساتذة وخبراء علوم ال" األطفال والطعام والسلوك"عنوان  

ة  .. واالجتماع والجريمة والتغذية  راهقين      أآدت باحث ال والم ة في سلوك األطف اجتماعي
امب    ةأن هناك عالقة مباشر    " اول اله ين تن ة   ب ة   ،رجر والبطاطس المقلي ات بكمي  والحلوي

سبة  ادة ن ين زي رة وب اب والغضب  آبي االت االآتئ اد، وح ر المعت شاط غي ة والن  الحرآ
راهقين       شباب والم دى ال ي عملت في عدد من          "والعنف ل ة الت ة الكندي ، وذآرت الباحث

سجون ومراآز إصالحيات األحداث أن ما يتناوله الطفل من طعام ينعكس على سلوآه             
ي            د تب سكريات    وذآائه في المدرسة، وفي عالقته االجتماعية بأصدقائه، فق اول ال ن أن تن
 لسلوك الحيوانات، آما    واألطعمة السريعة والدهون بكثرة يجعل سلوك األطفال مشابهاً       

أن الوجبات السريعة تدفع إلى خمول العقل وآسله وإلى ترهل الجسم، وذآرت الخبيرة             
راهقين                   شباب والم ابع سلوك ال ا آضابطة تت األمريكية تجربتها الشخصية خالل عمله

ازل      ،في جرائم عنف بمحكمة والية أوهايوالمتهمين   ا لمن شفت خالل زيارته ا اآت  وأنه
ر                ات آبي اول آمي ى تن امهم يقتصر عل شباب أن طع ة       ةهؤالء ال  من المشروبات الغازي

 من الخضروات والفاآهة الطازجة، وقد طبقت الباحثة         ويخلو تماماً  ،والبطاطس المقلية 
ن   دة خمس س دريبات رياضية لم ذاء وت امج غ صف الثمانينبرن ي منت ى يوات ف ات عل

د                    ة في إحدى إصالحيات األحداث، واعتم رة العقوب خمسمائة مراهق ممن يقضون فت
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ل اللحوم                     ة الطازجة وتقلي ات من األطعم شباب لكمي هذا البرنامج على تناول هؤالء ال
ادات       ر ع ة أن تغيي شفت الباحث ًا، واآت ة يومي ة الرياض ع مزاول دهون م صنعة وال الم

ة في        ،د أدى إلى تحسن آبير في سلوك الشباب       الطعام ق  د الثق ى تزاي  وفى مظهرهم وإل
وا     )%89(أنفسهم وآانت النتيجة بعد انتهاء البرنامج أن       م يرتكب  من هؤالء المنحرفين ل

  . جرائم بعد ذلك ولم يعودوا إلى السجنةأي

ك الوقت أجر ذ ذل ة مماثل)14(ت يومن ينة دراس رة ب ة المباش ا العالق دت آله   أآ
  !السلوك الشخصي للشباب ونوعية الطعام الذي يتناوله

ن    سببه م ا ت ة وم ة الدموي دران األوعي ى ج سريعة عل ات ال أثير الوجب النظر لت وب
ة              ا الجسم المختلف سبب     ،نقص في ورود الدم واُألآسجين والغذاء ألعضاء وخالي ا ي  مم
ارت             سريعة وسهولة إث ات ال دمنون الوجب ذين ي ورة األشخاص ال دانهم  عصبية وث هم وفق

اني           ،السيطرة على نوبات الغضب الشديدة التي تصيبهم       از ث دم بغ شبع ال  وآذلك تأثير ت
ر وضوحًا                 سبب األآث ذا ال ان ه صودا، آ اول مشروبات ال أآسيد الكربون الناتج عن تن

اس                 د إشارات المرور واألسواق حيث يلتقي الن شاحنات عن شاحنات    . في الم ذه الم وه
ا تتطور              التي قد تبدأ آالمية و     دي ربم شابك باألي رق لت سرعة الب ى ا تتطور ب لضرب  إل
  .واإلصابات البالغة

ل          رام من شباب الجي إن نظرة سريعة للعالقة االجتماعية المملوؤة بالتقدير واالحت
ة          ات العولم اج لثقاف الماضي التي تحولت لعدم احترام آبار السن وإهانتهم ما هي إال نت

  . الصودا وزجاجات المياه المعدنيةعبر الوجبات السريعة ومشروبات
  

 الضعف الجنسي .5
سي  "من أآثر أمراض العصر شيوعًا       د " الضعف الجن ذي أصبح       ىل  الرجال، وال

ذا العارض                       ل، وعن أسباب ه ين شاب وآه رق ب د آنوبات البرد واألنفلونزا ال يف  يؤآ
ةةتذا أسأحد  اء الحيوي د أ:  الكيمي م وت سي والعق هور ن معدالت اإلصابة بالضعف الجن

ر ةالمناعة وزيادة حاالت الضعف العام ارتفعت بدرج        ة    في  ة آبي دول العربي ، إحدى ال
م،          ًا آبير ًاوآشفت دراسة أن هناك ارتفاع     سي والعق  في معدالت اإلصابة بالضعف الجن

ك إل  بب ذل ة س ات   ىوأرجعت الدراس ام، والملوث شكل ع اة ب ط الحي ة ونم وء التغذي  س
صف يةةب ادة ا ، أساس افة لزي ل بعض      باإلض ؤدي لتحوي ا ي و م د وه ت الجل دهون تح ل

  . أنوثةىهرمونات الذآورة إل
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ضًا،       إن المشكلة ال تتعلق بالضعف     يثح اك دراسة      الجنسي فقط ولكن بالعقم أي هن
ام        الج العقم ع ألحد مراآز سابقة   دأت من ع ام      )1960( ب ى ع  أثبتت أن    )1988( وحت

ـ        كالتنسبة عدم اإلنجاب بسبب مش     دى الزوجة تصل ل د زادت      )%65(  ل ًا فق ا حالي ، أم
ش  ش كالتم سبب م م ب سبة  كالت العق ال بن دى الرج ة .)%75( ل حت الدراس أن  أوض

ة،     ىالضعف الجنسي لد   ا عدم الرغب ى    أو  الرجال يأخذ عدة أشكال منه درة عل عدم الق
نًا دورًا في  غياب اإلحساس بالنشوة، وقد تلعب الزوجة أحياأو ممارسة جنسية مناسبة،    

  .، أو مع عدم الرغبة أو الشذوذجل بالضعفإصابة الر
وقد ربطت األبحاث والدراسات العلمية بين ارتفاع نسبة إصابة الرجال بالضعف             

 :  في عدة نقاطن سردهامكيالجنسي وبين مجموعة عوامل هامة 
ا أعالف       - د من وزن              الدواجن تضاف له ات تزي ًا، وإضافة هرمون  معالجة آيميائي

 هذه ىمهندس وراثيًا، وطالما تربي هذا الجيل عل" القآتكوت عم"الدجاج وإنتاج 
ك عل         يؤثر ذل د س ا بع عيفًا، وفيم ل ض سوف يظ دواجن ف صية  ىال ائف الخ  وظ

 .واإلصابة بحالة من الضعف العام

سن عل - شباب صغير ال ال ال اد صاالت الرياضة ىإقب يم" ارتي اء الجسم، " الچ لبن
ذي    وللوصول إلى الشكل المطلوب يتعاطون هرمونات ال   و ال ذآورة وهرمون النم

 . إنتاج الحيوانات المنويةى وظائف الخصية ويضعف القدرة علىيؤثر بالسلب عل
زل      - ة خارج المن سريعة  "زيادة معدالت تناول األغذي ات ال  ةأو شراء أغذي  " الوجب

اة                مصنعة، األمر الذي يؤثر على تدهور حال الكبد وزيادة السموم بالجسم والمعان
 . الصحية وانخفاض الكفاءة البدنية والعصبية والذهنيةكالتش والمفقر الدممن 

ات         - ادة الهرمون ذآور من زي اة ال عدم االنتظام في ممارسة الرياضة، زاد من معان
 . النفسيةكالتاألنثوية مع زيادة ضغوط الحياة والمعاناة من المش

ؤدي لإلص           إلى ا التوتر بشكل عام يؤدي      - ي ت اة الت ذلك المعان ابة لضعف الجنسي، آ
 .النفسي باالآتئاب والقلق والتدهور

العقم،            - تناول الخبز والمخبوزات بصورة آبيرة يسبب التدهور الجنسي واإلصابة ب
دات الحشرية                    تار المبي صوامع القمح تحت س د ل ل برومي بسبب إضافة مادة اإليثي

 .وهي المسببة للضعف عند الرجال وتكيسات المبايض واألورام للنساء
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دهو ىأد - ذا الت شباب   ه بعض ال ى ر ب اب   إل ضادات االآتئ دئات وم اول المه تن
رة              ةوالمنشطات في محاولة أخير    شاط لفت ؤدي لن ا ت سي، ولكنه شاط الجن  لزيادة الن

 .محدودة ثم تدهور شديد يصل لعدم الرغبة
زا  مبا أغذية اله   ـ المقليات(للرجال  تناول أغذية تسبب التدهور الجنسي       -  رجر والبيت

ة والمشروبات      ـ   القهوة بأنواعها  ـ مخبوزات الخبز وال  ـ  الدهون ـ  مشروبات الطاق
صناعية       ة والمشروبات ال ان المصنعة      ـالغازي ات المهندسة   ـ  منتجات األلب النبات

 .) اللحوم المستوردةـ دواجن المزارع ـوراثيًا 

داً         م وتكيس      مما سبق يتبين لنا أن التأثيرات الضارة ج سببات العق ى الجنس وم  عل
 مثل مشروبات الطاقة ، والمشروبات المصاحبة لها،أها الوجبات السريعةالمبايض منش

  .أو المشروبات الغازية والكوال ومشروبات الصودا

دجاج        ف ال ضاف لعل ي ت ات الت ي الهرمون سريعة ف ات ال ورة الوجب ن خط وتكم
ي تجعل                ز الت والعجول بهدف تسمينها وتحقيق الربح السريع وآذلك في محسنات الخبي

سريعة   مبااندوتش الهمن خبز س   ات ال رجر طريًا إسفنجيًا والمنكهات التي تضاف للوجب
  .ذات السمية العالية المسببة للسرطان والعقم والضعف الجنسي

دًا                   الي ج دهني الع دراتي وال وى الكربوهي سريعة من المحت ات ال ترآيبة تلك الوجب
تاتة ال يخفى        سرطان البروس سببها ب ه     وتأثيراتها على البروستاتة وت د أآدت ى أحد فق  عل

ات                 بحوث طبية في مراآز متعددة حول العالم حتى في الدول التي نشأت بها هذه الوجب
  .حيث مقر شرآات الوجبات السريعة الدولية الكبرى ،السريعة

اول الخض    ل وتن رة للرج اء بكث رب الم اطم  واترإن ش ة الطم ة وخاص  الطازج
سبيل           ، عن المشروبات الغازية   ببذورها واالبتعاد تماماً   ة هي ال ات متوازن اول وجب  وتن

ي تراآمت                 سموم الت الوحيد أمام الرجال الستعادة ما أفسده الدهر وتنظيف الجسم من ال
د تقض        يفيه من تأثير العولمة واللهث وراء الوجبات السريعة وما تسببه من أضرار ق

  . على الرجولة مستقبًال
  

  .. علب الوجبات السريعةتحذير قد تجده قريبًا على

رس و.. "احت و    " الكومب ا ه الكومبو هن صود ب اة والمق سبب الوف صحة وي دمر ال ي
شروب       وب الم ه وآ صاحبة ل ة الم اطس المقلي ساندويتش والبط ن ال ة م ة الكامل الوجب

ار            ال أو للكب ة لألطف ًا        ،الغازي أو الصودا سواء آانت وجب د تجده قريب ذا التحذير ق  وه
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ات  ى علب الوجب سريعةعل تهر.. ال دما اش سجائربع ه علب ال امب.. ت ب ـقطع اله رجر ف
ة   اه الغازي وب المي ع آ م م سبات الطع دهون ومك ة بال اطس المفعم ع البط دجاج م .. وال

ي مختلف دول   صحة ف ة وال راء التغذي ا خب ي أعلنه ام الت ة االته صدر قائم أصبحت تت
  !ار علب السجائر؟فهل تصل أخطار علب الوجبات الجاهزة إلى درجة أضر.. العالم

د                       احثون أن الدارسين ق د الب رى؛ حيث يؤآ ات أضرارًا آب ك الوجب ربما تحمل تل
ات            ه من آمي ا تحتوي توصلوا مؤخرًا إلى أن تكرار تناول األطفال للوجبات السريعة بم
سلبهم اإلرادة؛ فيصبح                       اء المخ وي ى آيمي ؤثر عل م ي سبات الطع دهون ومك آبيرة من ال

اقير               قرار التوقف عن هذه      سجائر وعق ا تفعل ال ًا مثلم صعوبة تمام الوجبات في غاية ال
وهو األمر الذي تسعى إليه شرآات الوجبات السريعة لربط زبائنها بمنتجاتهم           !  اإلدمان

 فقد أثبتت األبحاث الطبية بما ال يدع مجاًال للشك بأن مشروبات الطاقة             ،وإدمانهم عليها 
سان       . تسبب إدمان من يتناولها   والمشروبات الغازية والصودا والكوال      ففي حين أن اإلن

ة من                    ان مشروبات الطاق إن إدم بطء ف قد يدمن المشروبات الغازية والصودا والكوال ب
ات        ،الخطورة حتى أن اإلنسان العادي قد يدمنها من ثاني علبة          رر وجود فتي ا يب  وهو م

و          ولن باألس ة يتج شروبات الطاق ب م وي عل ردات تح ورهن مب ى ظه ن عل اق يحمل
والمجمعات التجارية لتوزيع علب المشروب المجانية على مرتادي هذه األماآن لتأمين       

ا انهم عليه انوا    ،إدم و آ ة ول ل دقيق دد آ ائن ج تهداف زب ات باس ادة المبيع الي زي  وبالت
  .ضحايا إدمان هذه المنتجات ووقعوا في شراآها

سنوات   يكفي أن تطلب من أي شخص أدمن شرب الكوال أو المشروبات الغا           ة ل زي
دود            و ،أن يتوقف عنها   ام مع و ألي ا ول ع عن تناوله ستطيع وهو          ،ةيمتن ه ال ي  فيجيبك بأن

ول  ا يق ادق فيم ل ص اء    ،بالفع رب الم ن ش تغناء ع البعض لالس ر وصل ب ل إن األم  ب
د تصل          واستبداله تماماً  ة ق ك من أضرار صحية بالغ  بتلك المشروبات بكل ما يعني ذل
 من هشاشة العظام بة بأمراض مزمنة تشل حياته بالكامل بدءاً   واإلصا ،لحد إنهاء الحياة  

وقد آنت أضع خالل محاضراتي التوعوية في المراآز المختلفة في     بالسرطان وانتهاًء
د دجاجة أو خروف طازجة داخل آوب من مشروب  ة من آب ة المحاضرة قطع بداي

اء المح     ،غازي عند بداية المحاضرة على الطاولة أمامي       د انته ة اضرة خالل ساع      وبع
ى   أو ساعة و   نصف نجد أنها ذابت بالكامل وتالشت وهو نفس تأثير هذه المشروبات عل

  .أنسجة جسمنا المختلفة
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  :أعراض مرض الوجبات السريعة
 . خصوصًا عند تناول الوجبات الكبيرة،الشعور بالخمول والكسل .1
از الهضمي .2 ة للجه شية الداخلي يج األغ سبة،ته ى ن ا عل ك الحتوائه ن  وذل ة م  عالي

 . لذا فهي ال تناسب مرضى قرحة المعدة،التوابل ومكسبات الطعم والنكهة
صودا    .3 شروبات ال ين م ة ب ود عالق ة(وج شروبات الغازي شاشة ) الم ابة به واإلص

اج               ،العظام ذه المشروبات عن االحتي  وذلك الرتفاع نسبة حمض الفسفوريك في ه
ى طرحه          جو فيرتبط بالكالسيوم المو   ،األمثل لجسم اإلنسان   ؤدي إل د في الجسم ما ي

 .مع البول) الكالسيوم(
  

   نصيحة للحد من أضرار الوجبات السريعة11
 .طلب المشوي وابتعد عن المقليا .1
 .عاممن األفضل أن تختار المطعم الذي يقدم السلطات في الئحة الط .2
 .المرافقة لها خفيفة وليست دسمة حاول أن تكون الصلصة ، سلطةةعند اختيار أي .3
 . من المشروبات الغازيةصائر بدًال يفضل اختيار الع، اختيار المشروباتعند .4
 .يار المشروب ذي السعرات القليلةإذا اخترت المشروب الغازي يفضل اخت .5
 .ليه ال تضيف الجبن إ،رجرامبعند طلب اله .6
 .م الصغير من الوجبة وليس الكبيراطلب الحج .7
ز       ل عدم تنا    يفض  ،بعض المطاعم يقدم الخبز والزبد مع الوجبة       .8 اول الخب ا أو تن وله

 .بدون الزبد
ن    .9 ر م ة أآث ى آمي وي عل ي تحت واع الت ار األن ضل اختي زا يف ب البيت د طل  عن

 . وأقل من اللحوم واألجبانواتالخضر
 .زا ذات قاعدة رقيقةاحرص على طلب البيت .10
ة آ .11 ى الفاآه د عل ي تعتم ات الت ار الحلوي هاخت رة الفواآ ه أو فطي   .سلطة الفواآ

  
  الطاقةمشروبات 

إن مشروبات الطاقة المتداولة خاصة بين فئة المراهقين والتي يعتقدون أنها تمدهم            
الل       رر خ شكل متك ا ب د تناوله ة عن ا خاص د عقباه رار ال تحم ا أض ة له  )24(بالطاق

اعة ادة        . س اع م ق بارتف أعراض تتعل راهقين ب ال والم ن األطف رة م االت آثي أتي ح ت
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 ضعفًا في )20(هو موجود في المرطبات وتصل إلى الكافيين والتي تزيد عن معدل ما 
دم           . بعض تلك المشروبات   ومن األعراض الناتجة عن ارتفاع معدل مادة الكافيين في ال

ى       صل إل ب ت ات القل اد دق ي ازدي ل ف ي تتمث ك الت راهقين تل ال والم ؤالء األطف د ه عن
ةة دق)150( ي الدقيق دم للعض، ف دفق ال ادة ت دم وزي ي ضغط ال اع ف ل  وارتف الت وتقلي

سمم                    ا نالحظه من شحوب في الوجه في حاالت الت ذا م د وه ى الجل وإذا . آمية الدم إل
أردنا أن نعرف ضررها الذي تعترف به تلك الشرآات بل وتكتب تلك التحذيرات على               

، وبعضها )غير مناسب لمرضى السكر، ومرضى الحساسية ضد الكافيين(العلب، مثل 
ر المش     . يضيف مرضى القلب، والحوامل    ك المشروبات         كالتومن أآث سببها تل ي ت  الت

ا في                تخلص منه ادة سامة في افيين آم بسبب الكافيين زيادة التبول ألن الجسم يعامل الك
م    افيين أه ن الك تخلص م ن ال ا أصًال، ولك اء يحتاجه ن الم ة م رد آمي ائي فيط وسط م

ر من          اول الحامل أآث دما تتن اف، وعن ى الجف افيين في   جرا ل م)100(فيؤدي ذلك إل م آ
اليوم فإن ذلك يؤدي إلى اإلجهاض، وآما ذآرت فإن معدل احتواء تلك المشروبات هو              

ذه المشروبات حيث          . جرام للعلبة ل م )80( ات         إويجب الحذر من ه تم ذآر الكمي ه ال ي ن
ان، ومن المشكالت األخرى                      ر من األحي ا في آثي الصحيحة من الكافيين الموجود فيه

ادة             التي قد تنتج جراء تنا     بطن، وم ولها عسر الهضم وازدياد حجم الخاليا الدهنية في ال
الكافيين التي تحتويها تؤدي إلى سرعة ضربات القلب ومادة الُفسفور الموجودة في هذه 

شروبات ي   ،الم ا ف ذي يتناوله شخص ال دم ال ع تق ة وم شروبات الغازي ن الم ا م  وغيره
ام شاشة العظ ه ه سبب ل د ت ر ق دام ا. العم رًا الحت شروبات ونظ ين شرآات م سة ب لمناف

وم شرآات                  الطاقة، فإن بعض هذه الشرآات تعمد إلى زيادة حجم العبوات، في حين تق
ذه المشروبات          اول            . أخرى بزيادة نسبة الكافيين في ه اء أخذ موضوع تن ى اآلب ذا عل ل

ى،     د األدن ى الح ا إل اولهم له ن تن د م د والح ل الج ى محم ة عل شروبات الطاق ائهم م أبن
يما ة الس سكر والبالغ ات ال ات  )7( أن آمي ى الكمي ة، باإلضافة إل ل علب ي آ  مالعق ف

د               الهائلة من الكافيين ومن الفيتامينات غير الضرورية، يترتب عليها آثار جانبية ال تحم
  .عقباها

ل تحت سن                         ا طف اة في حال تناوله ؤدي للوف د ي  )18(إن خطر هذه المشروبات ق
ر من          وصوإلى  سنة بعد مجهود رياضي أدى       ه ألآث  ضربة   )150(ل عدد ضربات قلب

ة ن    . بالدقيق ر م ب ألآث د ضربات القل د تزي ة ق شروب الطاق ن م ة م اول علب د تن إذ عن
ة الطب في                )250(  ضربة بالدقيقة مسببة توقف القلب والوفاة وهو ما أثبتته أبحاث آلي
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ام       اة      )2007(جامعة استوآهولم بالسويد ع د وف اولهم ع      طفالً  )32( بع ة من     عقب تن لب
  .مشروبات الطاقة لكل منهم بعد مباراة في آرة السلة

  
  طعام سريع في حياة تتحرك بالسرعة البطيئة

ا هو نمط تكاسلي بط ي مجتمعاتن اة ف رًا عن يءإن نمط الحي ًا آبي  يختلف اختالف
اع       ي سريع اإليق ال            . النمط الغرب شرقية واالتك اج بالمجتمعات ال ساعات العمل واإلنت ف

دهم ساعات عمل تطول             ،الوظيفة الحكومية الكبير على     والتهرب من الدوام يقابلها عن
سريعة          )12(ألآثر من    ات ال إن الوجب ذلك ف ر ل  ساعة يوميًا سواء بوظيفة واحدة أو أآث

داً        ،تتوافق مع إيقاع الحياة المتسارع بالمجتمع الغربي       نمط البطيء ج  في    وال تناسب ال
ا  ال داعي له ذلك ف ي ول ع العرب ن  .المجتم ارًا م ي اختي ات يعن ك الوجب راء تل  إال أن ش

ضارة              . جانبنا ومصادقة على تلك العملية     أثيرات ال وب التخفيف من الت ان المطل إذا آ ف
و أن   صه ه ذي نستخل درس ال إن ال صودا، ف ة وال شروبات الطاق سريعة وم ات ال للوجب

  .علينا أن نكون أآثر حذرًا إزاء السلع التي نصرف عليها نقودنا

 تم إعدادها وطبخها بسرعة تفوق سرعة إعداد الوجبة العادية في المنزل آل وجبة
ة الجاهزة     (المقلية، وشوربة   ) الطعمية(فالفالفل  . تسمى وجبة سريعة   ) حساء المعكرون

والشاورما تدخل تحت هذا التعريف، ولكننا نتحدث هنا عن الوجبات السريعة المفهومة 
س   : لدى عامة الناس وهي    امبورجر، وال انق (جق  اله دجاج      ) النق ة، وال والبطاطس المقلي

ا مطاعم متخصصة         ) البروستيد(المقلي   ة تبيعه روع في          . وهي أطعم ا ف د يكون له وق
  .جميع أنحاء العالم

اول             و تجدر اإلشارة إلى ضرورة تجنب تناول مثل هذه األطعمة والحرص على تن
ة       وخ ،الغذاء الصحي المتنوع والذي يقوي الجهاز المناعي في الجسم           اصة في مواجه

ازير     شر             وباء بخطورة أنفلونزا الخن اة اآلالف من الب ودي بحي الم وي سح الع ك   ، يكت  وذل
وي الخض    ة تح ة متوازن ات غذائي اول وجب ر تن ب  رواتعب ة وتجن ة والفاآه  الطازج

ة    واد الغذائي صها الم سم، تنق ق الج ة تره ة عالي ات دهني ة ذات مكون ات غذائي وجب
ضعف  صحة وت ك ال ية، تهل دوى ال  األساس هلة للع سة س ا فري ة فتجعلن ة المناع  جرثومي

ام          ز النظ ور ويعج ازير أو الطي ونزا الخن ة أو أنفل ونزا العادي ل األنفل ية مث والفيروس
ام            ،المناعي لدينا عن مجابهتها     ومقاومتها حتى بعد اإلصابة بها فتنهار أنظمة الجسم أم

 ساعات أو  في خالل نا فيروسات المرض ويتمكن من تدمير أجسادنا فيقضي على حيات  
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سريعة                     ات ال ه سموم الوجب ذي تدعم ذه الفيروسات ال أيام معدودة  بسبب تأثير سموم ه
ة             ة أجسادنا متهالك ك الفيروسات أنظم التي عششت في أجسادنا وفتكت بها، فوجدت تل

صمود   ة وال ستويات المقاوم ى م ن أدن اجزة ع ضادات   ،ع ن م لحتها م ن أس ردة م  مج
ة          روات الخض األآسدة المتواجدة في   ًا أغذي ا تمام د وجوده ي تفتق ه الطازجة الت  والفواآ

  . الوجبات السريعة
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  الفصل السادس

   والمجتمعتأثير الوجبات السريعة على المرضى

  تحذير للمرضى

ا                   ا وجعله راط في تناوله سريعة واإلف ات ال إذا آنَّا نتحدث عن خطورة تأثير الوجب
ر          أسلوب حياة بالنسبة لألصحاء فإنه من        باب أولى أن يكون تأثيرها على المرضى أآب

 ألن المريض في هذه الحالة يحتاج إلى طعام صحي متوازن يمده باحتياجاته من ،وأشد
ة             الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها وليس فقط مجرد وجبة دسمة ذات سعرات حراري

  .عالية ولكنها ذات محتوى غذائي فقير

ي وض   ة ف رو  ورغب ى الح اط عل ا ع النق د التقين دف فق صاص بأح ة ي اخت ي التغذي
ائالً      بإحدى المستشفيات العالجية   ه ق ادة أن يقتصر الحديث         : وقد استهل حديث  جرت الع

ى من                   ا عل ى تأثيره اس األصحاء دون التطرق إل ى الن عن تأثير مثل هذه الوجبات عل
حًا            ا واض صابين به ى الم ات عل ذه الوجب أثر ه ون ت ة يك راض معين ن أم انون م يع

ستهالك االإن معدل   حيث    مبالغ ضخمة  لقد بلغ إنفاقنا على الوجبات السريعة     . لموسًاوم
ات  ك الوجب للتل ات      يظ ذه الوجب عار ه اض أس شرائية وانخف وة ال ة للق ًا نتيج  ، مرتفع

ذائي                    ة االستهالك الغ ى طبيع ا عل ي ألقت بظالله اة العصرية الت . واإليقاع السريع للحي
سريع ة ال تهالك األطعم سبة اس ة  فن ع الميزاني ع رب ق تبتل ة الطري سمى بأطعم ا ي ة أو م

المنزلية في آل من الفلبين وماليزيا وإندونيسيا، وثلث الميزانية في سنغافورة ونيجيريا             
 أما في الواليات المتحدة  .الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة   ) سيريز(حسب مجلة   

ة من آل ثال              اول وجب ل خارج         األمريكية نفسها فإن األمريكي يتن ى األق ات عل ث وجب
ضًا في    . المنزل معظمها يتم شراؤه من مطاعم الوجبات السريعة      سبة أي وال تقل هذه الن

ي اد األوروب ادي  . دول االتح ذا الن ى ه ؤخرًا إل صين م ت ال ات (ودخل ادي الوجب ن
  . أيضًاأما في دول الخليج فالوضع مشابه. بعد االنفتاح االقتصادي) السريعة
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  دخلت الصين مؤخرًا نادي الوجبات السريعة): 3شكل ال(

  افتقارها للعناصر الضرورية
ة   ذه األطعم م ه امب(إن معظ ي اله دجاج المقل سجق، ال خإ.. رجر، ال ى  ) ل ر إل تفتق

ات        واع الفيتامين بعض أن ق ب ا يتعل ة فيم ة خاص ة المهم ر الغذائي ن العناص د م العدي
ا يعرف        والمعادن الضرورية لتنظيم حرآة التمثيل ال      غذائي وإيقاف الضرر المحتمل لم

ادة               بالجذور الحرة والتي تؤدي إلى تكون الخاليا السرطانية، إضافة إلى تأثيرها في زي
ذه            كالتالوزن وظهور السمنة والمش    ل ه  المرتبطة بها، ولقد تم بحث ومناقشة تأثير مث

شة تأثي        ث ومناق ل بح ن ُأغف الم، ولك ائل اإلع ن وس د م ي العدي ات ف ى  الوجب ا عل ره
شكل مرآز خاصة وأن                         ذه النقطة ب ى ه تم التطرق إل م ي ة ول أمراض معين المصابين ب
تناول المريض لمثل هذه الوجبات يسهم في زيادة المضاعفات وتفاقم اإلصابة بدًال عن             

  .استقرار الحالة وثباتها
  

  الوجبات السريعة وأثرها على المرضى
ب دورًا ها     ة تلع ة العالجي بحت التغذي د أص ض     لق ضاعفات بع ف م ي تخفي ًا ف م

واع من                   اول بعض األن ين تن د من خالل تقن األمراض وأحيانًا تكون هي العالج الوحي
ة ة       ،األطعم صفة عام ابي، والمرضى ب ر إيج أثير غي ب ت ي الغال ا ف ون له ي يك  والت

ين بعض                ذائي من خالل إضافة أو حذف أو تقن يحتاجون إلى اهتمام أآبر بالجانب الغ
ي   ة الت بهماألطعم ة       ،ال تناس ض األدوي ع بع ودة م ر محم اعالت غي ا تف ون له  أو يك
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سلبي          . والعقاقير التي يتناولونها  ر ال ى األث لفًا عل ا قلت س وسوف أرآز في الحديث آم
  .لمثل هذه الوجبات على بعض المرضى والذين يتفاوتون من مرض إلى آخر

 
 الوجبات السريعة والقرحة

ا    قرحة المع   : تعتبر القرحة بنوعيها    من أوسع األمراض       يعشر  دة، وقرحة اإلثن
ي     اث الت ات واألبح ن الدراس ر م م الكثي شارًا، ورغ ة انت ة الحديث صاحب المدني ي ت الت

دة          يحاولت التوصل إلى السبب الرئيس      الذي يؤدي إلى تآآل الغشاء المبطن لجدار المع
ئ    يعشر واإلثنا تفهام واألس اج   ، إال أنه مازال هناك الكثير من عالمات االس ي تحت لة الت

ي        . إلى إجابات حول آلية حدوث هذا المرض       وبصفة عامة فإن هناك بعض العوامل الت
شاي   ات آال ار من شرب المنبه ذهني واإلآث اد ال ة، آاإلجه ى حدوث القرح ساعد عل ت

اول األسبرين وبعض           ،والقهوة والمشروبات الغازية   ام وتن افي للطع  وعدم المضغ الك
ه                  و. أدوية الروماتزم بكثرة   ذي تلعب دور ال شك ال ل ال ا ال يقب ؤخرًا بم  الجراثيم قد ثبت م

ة ب ة المعروف ة البوابي رًا الح ،)Helicobacter pylori (الملوي ات   ونظ واء الوجب ت
امب ل اله سريعة مث دهون ال ة من ال ة عالي ى آمي سريعة عل ة ال ره من األطعم رجر وغي

إن       والسعرات الحرارية، واحتوائها على آثير من التوابل ومحسن         ة، ف م والنكه ات الطع
ة     ل للقرح ام الكام أخر االلتئ ى ت ؤدي إل ة ي ريض القرح ا لم ل تناوله ين أو تقلي دم تقن ع

  . يوم)100( و)14(والذي يأخذ فترة تتراوح بين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  تتمرآز جرثومة الملوية البوابية في المعدة): 4الشكل (



 

‐ 34 ‐ 
 

  الوجبات السريعة وأمراض المرارة
ة   رارة وظيف ضم  إن للم ي ه ة ف مهم

دهون   ل ال ى تحوي ل عل ث تعم دهون، حي ال
ي    ولكن  . الواردة في الطعام إلى مستحلب دهن

اد أو     اب الح رارة بااللته صاب الم دما ت عن
ه          ،المزمن داخلها فإن  أو يتم تشكل الحصيات ب

ع      ضغط الواق ف ال ة تخفي ذه الحال ي ه زم ف يل
ذاء              دهون في الغ ة ال د آمي ك بتحدي عليها، وذل

ن   ل م ى أق ة )%25(إل ن الوجب رًا .  م ونظ
ة   ة عالي ى آمي سريعة عل ات ال واء الوجب الحت
ة        ذه األطعم ل ه من الدهون، إضافة إلى أن مث
ه   ت، فإن ا بالزي ق قليه ادة عن طري تحضر ع
ضاعفات   دث م ى ال تح يها حت ضل تحاش يف

  .تؤخر شفاء المريض
  

  الوجبات السريعة وأمراض الكلى
ى متابع      ة،      يحتاج المصاب بمرض في الكلى إل ة والغذائي ة الطبي ة من الناحي ة دقيق

والهدف المنشود من خالل المتابعة الغذائية هو الوصول إلى تخفيف العبء اإلخراجي             
ى ى الكل يوم حسب   ،عل صوديوم والبوتاس الح ال روتين وأم ة الب د آمي ك بتحدي تم ذل  وي

سريعة من    ات ال وى الوجب اع محت ا، ونتيجة الرتف ة األعراض ودرجة خطورته نوعي
ب          ا شاورة الطبي ة دون م ذه األطعم ل ه اول مث إن تن صوديوم ف د ال روتين وآلوري لب

وي           شل الكل صابين بالف ي الم ضاعفات ف دوث م ى ح ؤدي إل ة ي صاصي التغذي واخت
اد                 ى الح وي للمصابين بالتهاب الكل شل الكل ى  . المزمن، آما قد يؤدي لإلصابة بالف وعل

ين   رجر من مثال فإن محتوى بعض أنواع الهامب  سبيل ال  ا ب  )600(الصوديوم يتراوح م
ى         . جرام لكل مائة جرام   ل م )850(إلى   بينما معدل الصوديوم المسموح به لمرضى الكل

وم       )4( إلى   )2(يتراوح ما بين     روتين        .  جرام صوديوم في الي ة الب سبة لكمي ذلك بالن وآ
ذين ال يخضعون      وي ال دموي   والتي ينصح مرضى الفشل الكل ديال ال ى  (لل  )غسيل الكل

سريعة                )80( إلى   )20(ديدها ما بين    بتح ة ال إن األطعم ا ف ا ذآرن وم، وآم  جرامًا في الي
  .تحتوي على نسبة عالية من هذين العنصرين

  

حصيات صفراوية ):5الشكل (
 في المرارة
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  الوجبات السريعة والسرطان
ة                    دول المتقدم د مرض القلب في ال اة بع اني مرض مسبب للوف سرطان ث يعتبر ال

ات المتحدة    وثالث مسبب للوفاة بعد مرض القلب وحوادث السيارات ف          ورغم  . ي الوالي
سرطان ل        ق           أن نسبة المصابين بال دعو للقل ذي ي ك الحد ال غ ذل شاره في   م تبل ، إال أن انت

الم                شها الع ي يعي . ازدياد في العديد من الدول النامية بسبب التغيرات الغذائية والبيئية الت
ة     )%35(وتدل بعض الدراسات أن حوالي     ببها التغذي سرطان س يس   و، من إصابات ال ل

ذه     رط له تهالك المف سرطان، إال أن االس دوث ال ي ح ر ف سريعة دور مباش ات ال للوجب
ي            ودة ف ة الموج اف الغذائي ن األلي افي م در الك اول الق ة دون تن ن األطعم واع م األن
سرطانية            ا ال . الخضروات الطازجة والفواآه والحبوب يساعد على إمكانية تكون الخالي

ات الوبائي  ا أوضحت بعض الدراس ة  آم ة والغني اف الغذائي رة باأللي ة الفقي ة أن األغذي
ون            ات      . بالدهون تشكل عامل اختطار لحدوث سرطان القول ر من الوجب ا أن الكثي وبم

السريعة يحتوي على نسبة عالية من الدهون فإن ذلك يعتبر عامل اختطار لحدوث نوع         
سرطان       واع ال د الرجال خاصة إذا         ،آخر من أن تاتة عن ا أن   وهو سرطان البروس  علمن

امين                   افي من الفيت در الك ى الق ا إل ر منه ار الكثي جداول تحليل األغذية السريعة تبين افتق
)A (       تاتة ا         . والذي له مفعول مثبط لحدوث سرطان البروس ى الجدول فإنن ا إل وإذا نظرن

ستقيم    ون والم دي والقول دوث سرطان الث سبة ح اد ن ين ازدي ة ب ة قوي د عالق سوف نج
ريء دة والم ل     ،والمع مة وق ة الدس دهون واألطعم تهالك ال ا زاد اس رحم آلم ق ال وعن

  .تناول الفواآه والخضروات
 

  الوجبات السريعة والسمنة
راض،     بعض األم ة ل ن األعراض المؤدي سمنة آعرض م شخيص ال ان ت ديمًا آ ق
ا مرض              ى أنه ولكن منذ سنوات قليلة قامت منظمة الصحة العالمية بتصنيف السمنة عل

ا يعامل المصاب بأحد األمراض          من األمراض يجب   ه آم عالجه ويعامل المصاب ب
  .المزمنة األخرى

ش  ر الم ن أآب ل م ة    كالتولع ات المتقدم ن المجتمع رًا م ه آثي ي تواج ة الت  الغذائي
ا أحد         . والنامية على حد سواء تفشي السمنة بين أفرادها        وتكمن مشكلة السمنة في آونه

 فرطنة آأمراض القلب وتصلب الشرايين و     األسباب الرئيسة لكثير من األمراض المزم     
دي         سرطان الث سرطانات آ واع ال ل وبعض أن اب المفاص سكر والته دم وال غط ال ض

وتظهر السمنة بسبب عدم التوازن . والبروستاتة، آما أنها تزيد من خطر الموت المبكر
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ائض من               بين الطاقة الداخلة والخارجة بمعنى ازدياد استهالك الطعام وقلة تصريف الف
  .الطاقة عن طريق النشاط الحرآي

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  غط الدمضالوجبات السريعة وفرط ): 6الشكل (

ا              . وهناك أسباب أخرى تتعلق بعوامل مرضية ونفسية ليس هنا مجال الحديث عنه
أثير سمنة ت ا أن لل ين  ًاآم سمنة ب دل اإلصابة بال ادة مع صادية إذ بزي ة االقت ى الناحي  عل

سبة  زداد ن ع ت راد المجتم تهالك  أف ة باالس ا عالق ي له ة الت األمراض المزمن  اإلصابة ب
ى                    زداد الضغط عل شفيات وي سبة إشغال أسرَّة المست زداد ن الغذائي الخاطئ، وبالتالي ت
املة                     صاد المجتمع بصورة ش ى اقت ؤثر عل ا ي رد مم ة الف . المراآز الصحية وتقل إنتاجي

ة، حيث  ذه الحلق ن ه سريعة جزء م ة ال ات وجن مكإواألطعم ن ون ون م دة تتك ة واح ب
 سعرًا  )850 ـ 700(رجر والبطاطس المحمرة ومشروب غازي تعطي ما يعادل         الهامب

ض           م والخ ح واللح ن القم شبعة م ة وم ة متكامل وازي وجب ا ي و م ًا، وه  رواتحراري
ى العناصر          . والسلطة والحليب والفاآهة   وشتان ما بين الوجبتين من حيث احتوائهما عل
سم ة للج ة الالزم ادة   . الغذائي ى زي ؤدي إل ريعة ي ة س سمنة لوجب ريض بال اول الم إن تن

الربو                 ان مصابًا ب نفس إذا آ سبب بضيق الت ى الت ى      ،المشكلة، إضافة إل ؤدي إل رط  وي  ف
ادة آالم المفاصل،                          سكر وزي سبة ال اع ن ى ارتف ؤدي إل ه وي ان مصابًا ب ضغط الدم إذا آ

ر    ذه األم د ه صابًا بأح سمنة م ريض بال ون الم ا يك ًا م ةوغالب ا مجتمع . اض أو به
وموضوع تأثير الوجبات السريعة على السمنة يحتاج إلى الكثير من التفصيل ال يكفي                

  .المجال لذآر آل ما يتعلق به خالل هذه األسطر المعدودة
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  تتسع حجم المعدة بالوجبات السريعة مما يؤدي إلى السمنة): 7الشكل (

 عربيتأثير الوجبات السريعة على المجتمع ال

نوع من الفوضى الفكرية التي تتسرب إلى أذهان الشباب والعامة نتيجة هذا  شيوع -
 .المقنن من المواد اإلعالمية المرتبطة بالوجبات السريعة الكم غير

الغربية التي تمارس هذه القيم آجزء   ظهور القيم النفعية بانتشار الثقافات الفضائية -
 .اثيةمن عاداتها االجتماعية وتقاليدها الور

صها األصلية     تغريب وعي الشعوب وتخريب شخصيتها - ة وطمس خصائ  الحقيقي
 .عبر استبدال قيمها الغذائية

د  - ي الشخصية األصلية والتقالي ة ف دان الثق و   فق ذي ه دين ال د عن ال ة والبع المحلي
 .مصدر السلطة

 .وبالتالي ضياع االنتماء) مواجهة الذات(الشخصية  ضعف القدرة على مواجهة -
يش - ي   تهم ي ف وذج الغرب رض النم ة وف ات المحلي ة   المنظم ق العالمي  ،المواثي

ستقي ة ت ؤتمرات الدولي صدرها الم ي ت ائق الت القرارات والوث يم  ف ا من ق توجهاته
افتهم      ن ثق ا م ستمد روحه ي ت ه الت ي وتوجهات الم الغرب رق ،الع ي تخت دار   فه الج

 .الوطني لقيم الشعوب العربية وثقافتهم
يم      وعجز النظامتهميش الثقافة عمومًا - ق الق التربوي في المدرسة والبيت عن تعمي

 .واستمرارها
ام - اد  التحول من االهتم ة وازدي ور الحياتي ى األم ى التكالب عل ة إل األمور العام ب

ى صلحية عل تالت الم ة   التك ادات العربي يم والع ضها والق افي بع ن تن رغم م ال
 .واإلسالمية العريقة
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ف  - دالت العن اد مع ة ازدي لوآيات   والجريم ن س ه م ا في ي وم الم الغرب أثير اإلع  بت
 .العنف والجريمة

سريعة  ثير ال أانحسار الود اإلنساني المتمثل في اللقاء والتكافل بت        - ا   وجبات ال  وغيره
 .العزلة وضعف الصالت األسرية وأثرها في

ر   التفكك األسري والطالق نهيار العائلي وآثرة حاالتالازدياد وتيرة ا - سبب تغيي  ب
القلق  .ل طريقة غذائناواستبدا   الضغط، ،االنتشار شبه الوبائي ألمراض العصر آ
  . المخدرات،السكري
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  الفصل السابع

  معرآة القيم

ذي ال يخرج عن                      ه وال إن األمر بداية هو في مكونات ما ننصح بأآله وما ننصح بتجنب
ادي   .نطاق ترآيبة وجبة غذائية دون أي أبعاد أخرى        سر      إن تم ات ال يعة  شرآات الوجب

تار        ت س دنا تح ا وعقائ ولنا وثقافاتن ا وأص دم عاداتن ستوى ه ة لم شروبات الغازي والم
ة     عارات زائف ت ش اح تح ة واالنفت تعانة    يالعولم ات واالس ود والطاق شد الجه ب ح وج

ا ع لمجاب،بمثقفين راد المجتم اء أف ل ذآ ومهم وتكام اتهم وعل اتف ثقاف زو ه وتك ذا الغ ة ه
  .ال تتوافق وتاريخناذي ال ،القادم من دول غريبة علينا

  
  مضار أخرى للوجبات السريعة

ي صنع      ستخدمة ف دجاج الم وم وال اطر اللح ن مخ ا ع بق وأفردن ا س افة لم باإلض
ات         سريعة ونوعي ات ال رى للوجب رار األخ صيل األض ب تف سريعة يتوج ات ال الوجب

  :وجبات سريعة أخرى
  

  البطاطس المقلية 
ا نجد أ         ى شكل               وبدءًا من البطاطس المقلية فإنن ع البطاطس عل تم تقطي د أن ي ه بع ن

ًا تكون       من   مستخلصالسمن  المن  أصابع، فإنه يتم تغطيتها بطبقة رقيقة        دهون وأحيان ال
 يتم تصدير هذه البطاطس في جميع أنحاء العالم من ثمو. هذه الدهون المستخدمة ضارة   

سريع               . بما فيها الدول العربية    ات ال روع مطاعم الوجب ا في ف تم قليه م ي اتي     ث ة بزيت نب
  .ومن ثم تناولهاعادي، 
  

  رجرمباخبز اله
ز   )Potassium bromate( ومــاسيــات البوتــتستخدم بروم  ،آمادة محسنة للخب

ن ي          ولك تخدامها ف اف اس م إيق صحية ت ضاعفاتها ال ض م ة بع ين ومعرف د تب بع
  .الدول بعض
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  :استخدام برومات البوتاسيوم
..  تغيير الطعم أو اللون أو الملمس ألغذية أوإن المضافات الغذائية تستعمل لحفظ ا   

ا    إ رى، ومنه د أخ ا فوائ ة، وله ضافة لألطعم ادة م ستخدم آم ا ي ا م خ، ومنه ات  ل بروم
 :البوتاسيوم التي تضاف إلى

  )Maturing agent(الدقيق أو آمادة محسنة للخبز  -
  )Fish paste(عجينة السمك  -
  .األجبان -

  : مخاطر ومضاعفات برومات البوتاسيوم
ث      ا سرطنة، حي ادة م يوم م ات البوتاس اء أن بروم شف العلم ي  إآت سببت ف ا ت  نه

ارب    ات تج ا لحيوان د إعطائه ة والخصيتين عن دة الدرقي رطان الغ ران(س ة ) فئ بجرع
رطان      )1.0( سبب س ا ت د أنه صل وج ث منف ي بح اء، وف ن الم ر م ل لت رام لك  ج

اء طة   األمع ة المتوس ة وورم الطبق امة  ت، و)Mesotheliomas(والمثان ادة س ر م عتب
أثير ومضاعفات    آما أن استخدام أمالح برومات الصوديوم    .لألعصاب والكلى  يشابه ت

  .البوتاسيوم برومات

  :طرق الوقاية
اء                ا العلم ي أثبته  وللوقاية من مخاطر استخدامات برومات البوتاسيوم الصحية الت

اه أسوة بتج                يم المي ة أو تعق ة بعض   ننصح بمنع استخدام البرومات في األغذي دول   رب ال
  .مثل إنجلترا وآندا والمملكة العربية السعودية

ة   ذاء األمريكي دواء والغ دت إدارة ال د ناش ابز ) FDA( وق حاب المخ أص
دم ة       بع ة حماي رت جمعي ًا، وذآ تخدامها آلي ع اس تخدامها دون أن تمن ستهلكين  اس الم

ستخدم برومات            يم في     األمريكية أن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ما زالت ت البوتاس
     .رجرمباوخبز ساندويتشات اله صناعة الكعكة المحالة

ابز       ن أصحاب المخ صحية م سلطات ال ت ال ا طلب ا بأمريك ة آاليفورني ي والي وف
ة ا        آتاب رى بأنه ات األخ ز والمعجن ناعة الخب ي ص ات ف تخدام البروم ن اس ذير ع تح
 .المخابز عن إضافتها مما قلل استهالآه وبالتالي استغنت ،على مادة مسرطنة تحتوي
  

   :حساء المعكرونة الجاهزة
أصبح من الضروري جداًً أن يهتم الفرد بقراءة محتويات المواد الغذائية التي تباع             

ذا     ،في األسواق   ويتجنب شراء أي طعام مكتوب عليه آلمات غير مفهومه بالنسبة له فه
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سموم  ذه ال اد عن ه ق نحو االبتع ا أود أن أشير إل،أول الطري سمى  آم ا ي ى خطورة م
ارة عن سم               ..بحساء المعكرونة الجاهزة   ة عب دون مبالغ  فحساء المعكرونة الجاهزة وب

ى اإلنترنت عن                . يسري في جسدك وبالذات في مخك       االت عل رأت في مق د ق وآنت ق
ي اعتبرت أن        دهون ضارة وجود   ة الجاهزة ولكن  في مكونات نكهات حساء المعكرون

ه      هذه من الممكن أن تكون إشاعة          ة         ، واستمريت في تناول وم بمعرف  ولكن صدمت الي
و    ة الجاهزة يحت ادة  يالحقيقة المفجعة فحساء المعكرون ى م د البحث    عل ا بع  ظهر   عنه

ادة             ذه الم ى اإلطالق، مخاطر ه م عل أنها تسبب تسمم المخ ألنها أخطر محسنات الطع
سبب تلف ا ت ى المخ أخطر من المخدرات ألنه ر القًاعل ا المخ غي ي خالي دد  ف ة للتج ابل

ز                   ى الترآي درة عل دان الق ة وفق درات العقلي دهور الق وتسبب تراجع الذاآرة وضعفها وت
سابية  ور الح ة األم ؤد ،ومعالج م ت طة ث ية المتوس دون  ي أو الرياض ي ب اء فعل ى غب  إل

اش    شلل الرع ل ال خ مث ا الم ف خالي ة لتل صبية تابع ًا ع سبب أمراض ا ت ة آم مبالغ
زمن و   آو صداع الم ايمر وال ؤد    لزه ا ت ي تناوله تمرار ف ع االس ل  يم سرطانات مث  لل

ك   ،سرطان الثدي وارتفاع الكوليستيرول وضغط الدم      ر ذل  واألزمات القلبية الحادة وغي
ر ة أو      .. الكثي ع الرياض ى م الج حت ة للع ر القابل ية غي ة المرض سبب البدان ا ت ا أنه آم

شتقات      إن هذه المادة ه    . األدوية ألنها تغير في ترآيب الدهون في الجسم        واد  ي أحد م م
اء                و ضارة تم إخف م وي التي تعتبر أخطر مادة غذائية وجدت في العالم من مكسبات الطع

ة     ،اسم هذه المادة السامة في األغذية تحت مسميات مختلفة         يس فقط حساء المعكرون  ول
ادة           ، هذه المادة القاتلة   يالجاهزة الذي يحتو   ذه الم ستخدم ه  ولكن هناك مطاعم شهيرة ت

صورة م ا     ب ذب زبائنه ا وج م مأآوالته سين طع ة لتح اعم اله  كثف ة مط رجر مبا خاص
  .والدجاج البروستيد المسماة بمطاعم الوجبات السريعة

  
  :رقائق البطاطس أو الشيبس

سمى        إن ا ي ة م            رقائق البطاطس أو م ى سعرات حراري وي عل شيبس تحت  ةرتفع  ال
ة    )1000( و   )500(تتراوح ما بين     م        ،سعرة حراري ذا أحد أه ي     وه سمنة الت أسباب ال

ة              يتعرض لها األطفال،   ان األمر وعملي والمواد الحافظة التي تضاف إليها خاصة إن آ
 وهذه  - على هذه المواد، وإضافة األصباغ دون قيد أو شرط           ةالتصنيع دون وجود رقاب   

باب         د أس ة أح ر مدروس ات غي افتها بكمي ة وإض واد آيميائي ن م ارة ع واد عب الم
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سرطانات ذلك ،ال وت مهدرجأن وآ ن زي ارة ع ي عب ستخدمة وه وت الم  ةواع الزي
  .والسمنة المفرطة مراض القلب وارتفاع نسبة الكوليستيرول أوبالتالي فهي من أسباب

 تستخدم في صناعة    ةمادة آيميائي وهي   ـ كونات رقائق البطاطس األآريالميد   من م 
درجات حرارة    وقد تم اآتشاف وجودها في بعض األغذية المطبوخة تحت ـالبالستيك  

ة  ي   ،عالي ه ف ن عن ك عقب بحث ُأعل ة   وذل دول األوروبي ي إحدى ال ل أ ف ، )2002(بري
ين أن متوسط        وهي مادة تؤدي لإلصابة بالسرطان وآذلك تلف الخاليا العصبية         د تب وق

كروجرامًا م )65(مستويات مدخول األآريالميد المستمد من جميع المصادر في حدود          
و   الغ وه شخص الب ًا لل ه   يومي روف بأن دى المع ن الم ة ع صورة ملموس ل ب ستوى يق م

ذ اإلعالن        . يسبب اإلصابة بتلف األعصاب في حيوانات التجارب       ه من الجدير بالذآر أن
ائج  ن نت ن       ع ة م الم حال ت الع ات اجتاح ن دراس ا م ا تاله سويدية وم ة ال الدراس

ذعر ة   ال صناعات المربح ن ال اطس م ائق البط ال تبخ،خاصة أن صناعة رق ذا ف ل  ول
شرآات      اإلنفاق بسخاء على حمالت للترويج لها      الشرآات المنتجة في   خاصة أن هذه ال

ال        م األطف ستهلكين هشاشة وه ر شرائح الم ى أآث رى    تتوجه بخطابها إل راهقين فن والم
ولهم    ة يخاطب عق ًا من الدعاي ضًال طوفان ة   ف ه الدعاي ا تقدم ة عم  من عناصر  اإلعالني

و     اإلثارة والتشويق  رة        مثل تصميم عب ة آي       ات البطاطس في أشكال مبه وان زاهي وأل
ات المتحد             تجذب إليها األطفال   ة أو الوالي وهي   ةوال يوجد لها مثيل في البالد األوروبي

 .الموطن الرئيسي لمعظم هذه الشرآات

  :خطوات الصناعة

صالحة    وع البطاطس ال اب ن ة بانتخ اطس المقلي وات صناعة البط ى خط دأ أول تب
عد انتقاء درنات البطاطس وفرزها في أحواض الغسيل يتم نقلها إلى والتحمير، وب للقلي
سمك    التقشير التي تنزع عنها قشرتها الخارجية تمهيدًا لتقطيعها        أجهزة ائق ب آليًا إلى رق

وي                   )2 ـ 1( ي تحت ة الت ر العمالق  ملي متر، ثم توضع هذه الرقائق في صهاريج التحمي
شيبس           على آميات هائلة من زيوت التحمير، وعلى       اس ال ى أآي ا نجد عل رغم من أنن  ال

شرة أصدرتها وزارة                 ،تقول زيت نباتي   عبارة شفها ن ارة مضللة تك الطبع عب ا ب  إال أنه
آيف  "... عاهد القومية المتخصصة تحت عنوان ضمن مطبوعات الم   الصحة األمريكية 

تج غذائي             ،"تأآل لتخفيض الكوليستيرول في الدم     واء أي من ى احت دل عل   وهي عبارة ت
  .على نسبة من الكوليستيرول
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  : آيف يتكون األآريالميد في الغذاء

ة               اء طهي األغذي وخاصة   ليس من المعروف حتى اآلن آيف تتكون هذه المادة أثن
ا أو     التي تحتوي على نسبة عالية من النشويات مثل البطاطس واألرز والخبز أثناء قليه

ة التح  ه أن درج ا الشك في ن مم ت ولك ي الزي ا ف ر تلعب دورًاتحميره يًامي ن   أساس فم
د       ةالمعروف أن عملية تحمير رقائق البطاطس تتم في صهاريج ضخم           ة بالزيت ق مليئ

ى طن    ا إل ابع درج     ،يصل حجمه أجهزة حساسة تت ة ب دخين ةوهي صهاريج مراقب  الت
وم               ،ودرجة الحرارة أثناء التحمير    ر الزيت آل ي لكن البد من االعتراف بصعوبة تغيي

  . أو سنةو حتى آل شهرأو آل أسبوع أ
  

  خطورة عامل توصيل الطلبات للمنزل
ازل          تعتمد الكثير من األسر العربية على      ى المن ات إل ة توصيل الطلب ه     خدم ، إال أن

ة           في الفترة األخيرة بدأ الحذر ممن يعملون بهذه الخدمة بعد حدوث تجاوزات ال أخالقي
نهم شرطة   ، م ار ضبط ال ة بأخب صحف اليومي ا ال وم بتوصيل  إذ تطالعن ان يق ل آ عام

ات  وم بعالق م يق ات ث ضم فتي ي ت ذه األسر الت ات ه ام تليفون ازل ويأخذ أرق ام للمن الطع
ه،                        ة ل ًا من سكان الحي عن تصرفات مريب شرطة بالغ غرامية معهن، وحين تلقت ال

  .تحرآت الشرطة على الفور وتم إلقاء القبض عليه واعترف بعالقاته تلك
اة              وفي خبر قبل نحو عامين أُ      سية مع فت ة جن لقي القبض على عامل آان يقيم عالق

 ولم يكن في البيت        ،مراهقة في ظل غياب أسرتها، حيث آان يقوم بتوصيل الطعام لها          
ة      ى ممارس ذبها إل داعها وج ي خ ك ف تغل ذل ل واس ن اللي أخرة م ات مت ي أوق واها ف س

ة    . الجنس معه حتى اآتشفت أسرتها فيما بعد أنها حامل منه          ان      أما جريم عامل آخر فك
ات          ا هو     .يقوم بإغراق فتيات وخادمات بالمخدرات والممنوعات أثناء توصيله للطلب فم

  رد فعل المواطن العربي تجاه تلك الجرائم؟
  

 تفكير قاصر
اً    : "، يقول أحد أرباب األسر   ام         تجبرنا الظروف أحيان ال توصيل الطع  اللجوء لعم

سمحون       للمنازل، ولكن متابعة األسر لبناتهن تختلف،        اء وأمهات ي اك آب فبكل أسف هن
  ". باستقبال الطعام وفتح األبواب لهم ومن هنا تبدأ شرارة الخطرملبناته
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ات ضرورة،           : "، تقول إحدى الفتيات  ازل ب ات للمن ك الطلب الكثير من     توصيل تل ف
ربات البيوت ال يستطعن إعداد الطعام لضيوفهن أو ضيوف أزواجهن بسبب مرض أو 

ازل           ظرف طارئ، فيلجأ   ن إلى االستعانة بتلك المطاعم التي تقوم بإيصال الخدمات للمن
بأجور غير مكلفة وال يمكن االستغناء عن هذه الخدمة، والمشكلة ليست في تلك العمالة              

  ".فحسب بل في فتيات تفكيرهن قاصر
 لتوصيل تلك الطلبات على مستوى جيد من  أن هناك عماًالآما أآد أحد األشخاص

 .ضلة ويلتزمون بالتعليمات، فالحل والربط بيد األسرة نفسهااألخالق الفا
 

  الفتيات يتحرشن بي
ل، يع سؤال عام ة  ب ات المنزلي يل الطلب ائق لتوص ل س رض م ه تع شف أن  ، يك

ابع               ل م، ويت ة للمطع صغيرة التابع سيارته ال : تحرشات من فتيات أثناء توصيله الطلبات ب
ك التحرشات وأال ألتف" ى تل ت أال أخضع إل ات، حاول اع التعليم ا من خالل اتب ت إليه

ى صاحب                  الجوال عل ى البيت واالتصال ب دخول إل وأهمها البقاء خارج المنزل دون ال
ل أو                     ا إرسال طف رأة يطلب منه الطلب لمالقاته بالخارج الستالم الطلب وإن آانت ام

  ."رجل الستالمه
روط الواجب وأآد سائق آخر أن إدارة المحل الذي يتبعه تحرص على تذآيره بالش  

در من                        ات وتب شترك في خدمات إيصال الطلب ي ت اتباعها، ويتم وضع اسم األسرة الت
  .بعض أفرادها تصرفات ال أخالقية في بند خاص بها

ات      وقد طالبت وزارة الداخلية    ى طلب أ إل  األسر بمراقبة أوالدها وأن تحاول أال تلج
إن أراد  ل، ف أخرة من اللي ات مت ي أوق ام ف ًا رب  توصيل الطع رته طعام رة أو أس األس

ساعة    دار ال ى م ل عل ا بالعم صريح له م الت اعم ت اك مط روأال ُيفهن رك للم هقين ات
دى شرآات              املين ل ازل الع ات المن والمراهقات للتعامل المباشر مع عمال توصيل طلب

ال            . الوجبات السريعة أي توصيل الطلبات للمنازل      ة مستوى هؤالء العم م حقيق فال نعل
سل سي وال ت أو    النف ة بالبي شذوذ أو الخادم راهقين ب د الم ى أح دي عل ا يعت وآي إذ ربم

 ربما آان ذلك العامل لصاً    .  لذا يتوجب الحرص وأخذ الحيطة     ،إحدى البنات المراهقات  
زل           ة للمن دة من مراقب ة عدي ة وأجنبي الم عربي ذا األمر في أف اهدنا ه د ش الده و ق في ب

  .وتخطيط لسرقته عند غياب األسرة
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ة                  إال أن ه   ازل فاألغلبي ات للمن ال توصيل الطلب ذا األمر ال يمكن أن يشمل آل عم
رمين منهم أناس    داً    ،محت ادم لتوصيل                إال أن واح د يكون هو العامل الق ين ألف ق  من ب

  .الطلب لمنزلك في غيابك واستغالل أفراد أسرتك وخدمك
  
  خاتمةال

ـ نحن نعيش في عالم يحولنا إلى أشياء مادية ال تتجاوز ع    الحواس الخمس، إذ   المـ
ـ   .ه رؤية مادية للكونــتهيمن علي ـ ت"ولنضرب مثًال بال ذي  ) T- Shirt( "ي شيرت ـ ال

ل   ل أو رج ه أي طف ورة       . يرتدي سـتر ع ـي ل ي الماض ف ف ان ُيوظَّ ذي آ رداء ال إن ال
د ُوظِّف في حال   ــرد، وربما للتعبير عن الهوي    ــسـان ولوقايته من الحر والب    ــاإلن ـ ة، ق ة ـ
الم                   " تي شيرت  "الـ   ر متجاوزة لع ا غي سان مساحة ال خصوصية له بحيث أصبح اإلن

ات سريعة أو                / الحواس والطبيعة  ة شرآة وجب المادة، ثم ُتوظَّف هذه المساحة في خدم
ة           ة أو آوال أو مشروب للطاق ه             مشروبات غازي د المرء هويت ة توظيف ُتفق وهي عملي

ة     " تي شيرت  "، أي أن الـ     وتحيِّده بحيث يصبح منتجًا وبائعًا ومستهلكاً      ة آامن أصبح آلي
 .من آليات تحويل اإلنسان إلى شيء

ن ول ويمك ر  ق د أو ب أمر محاي يس ب و ل زل، فه سه عن المن شيء نف د يءال ا ق ، آم
ؤثر في سلوك من يعيش                       ة للكون ت يتراءى للمرء ألول وهلة، فهو عادًة ما ُيجسِّد رؤي

ى    اء أم أب ه، ش صبغ وجدان ه وت َن ا . في إن َقَط راز     ف ى الط َي عل زل ُبن ي من سان ف إلن
ه                       زازًا بهويت سه واعت ة في نف ذا سيزيده ثق المعماري العربي واإلسالمي فال شك أن ه

ه ار    . وتراث اهر أو آث المي أي مظ الم اإلس ي الع دن ف ن الم ر م ي آثي رى ف ا ال ن ولكنن
اً       ) إال في المسجد  (للرؤية العربية اإلسالمية     زل عملي ًا،   وبدًال من ذلك أصبح المن  وظيفي

ـ       ل ال ه مث يهدف إلى تحقيق الكفاءة في الحرآة واألداء وال يكترث بالخصوصية، أي أن
ذا          . أصبح هو اآلخر خلوًا من الشخصية والعمق       " تي شيرت " اث ه ا يكون أث ادًة م وع

ي                 ا تعن ساطة هن المنزل وظيفيًا، يلفظ أية خصوصية باسم الوظيفية والبساطة، ولكن الب
اب الخ      ال المرآب،              (صوصية  في الواقع غي ى الجم ساطة عل ة تفضل الب ة المادي الرؤي

  .)"خليك طبيعي"ومن هنا عبارة 

ـ      سريعة، هو اآلخر     " تيك أواي "ونفس الشيء ينطبق على طعام ال ات ال أو الوجب
ي ت   .يعيد صياغة وجدان اإلنسان   ه سوياً      الناس هي الت م يتناولون سها، ث ا بنف د طعامه . ع

م           . أرجاء العالم بما في ذلك الغرب     هذا ما آان سائدًا في آل        د ت ام ق أما ظاهرة أآل طع
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ى الجنس                         دة عل ذه ظاهرة جدي سير أو يجري، فه ه المرء وهو ي إعداده من قبل، ويأآل
ة          البشري، والبد أن نتنبه إلى الرؤية الكامنة وراءها، فهي رؤية تعتمد السرعة والحرآ

  .ل اإلنسان إلى آائن نمطي يشبه اآللةفي الحيز المادي، مقياسًا وحيدًا، وهي بذلك تحوِّ

يم      ن الق ة ضخمة م ن مجموع ي ع ي التخل ة تعن سريعة الحرآي ة ال ذه الوجب إن ه
ة                   ل أن يجلس المرء مع أعضاء أسرته أو أصدقائه في شكل حلق ة مث اإلنسانية المهم

ره              أنس بغي ولعل  . ليتناول الطعام معهم فيتحدثون في مواضيع شتى، فاإلنسان هو من ي
ح سواً     "رة العامية المصرية    العبا يم        ) أي سوياً   (أآلوا عيش ومل ى مجموعة الق شير إل ت
 وأنا لست من الغباء بحيث أطالب بتحريم أو تجريم هذه الوجبات، فأنا أدرك تماماً             . هذه

ة،                     سان اليومي اة اإلن ادي  في حي ضرورة اللجوء لكثير من اإلجراءات ذات الطابع الم
راً  سريعة آثي ة ال ا والوجب ة  م ل وحتمي ون ضرورية، ب ذه  . تك رك ه دما تتح ن عن ولك
ذا أن         .مرآز وتصبح هي القاعدة والمعيار    اإلجراءات المادية إلى ال    وما يهمنا في آل ه

داننا       )فإن معظمها حالل  (بعض المنتجات الحضارية التي قد تبدو بريئة         ؤثر في وج ، ت
 .وتعيد صياغة رؤيتنا ألنفسنا وللعالم
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