
  
  

  األكیاس البالستیكیةالمواد البالستیكیة وحلول مشكلة  أضرارالدراسات الحدیثة حول 
  في الیمن )العالقي (
  

  
    ھواري المعمري . د/  إعداد                                                                

  
.بالستیكیة على جمیع أنواعھایكاد ال یوجد مجال من مجاالت حیاتنا ال نستعمل بھ مواد  

. .ستیكیة لتعبئة المواد الغذائیة والدوائیة وغیرھاالاو مواد ب) العالقي( كانت اكیاس بالستیكیة 
الخطیرة  األمراضوظھور بعض  الصحیة المتنوعة عند الناس ترتفع المشاكلومؤخرًا بدأت  

جعل الباحثین یبحثون عن العالقة بین استعمال ھذه المواد البالستیكیة  ورة كبیرةبصوانتشارھا 
 .والصحة

األبحاث التي قاموا بھا جاءت بنتائج مذھلة حیث دلت أن البالستیك وراء العدید من مشاكلنا 
 .الصحیة

 ، بیئیةصحیة او  أضرارالتي تسببھا ھذه المواد من  األخطارحول  بھدف توعیة الجمھورو  
ي ھذة المقالة سوف نحاول التعرف عن قرب على بعض ھذه المواد البالستیكیة المستخدمة ف

والدراسات الحدیثة التي نشرت مؤخرا حول  والدوائیة الغذائیة الغراض نقل وتعبئة المواد
ھذه المواد من الناحیة الصحیة والبیئة كما سنتطرق الى بعض الحلول التي من خاللھا أضرار 

في   المواد البالستیكیة بت ان استخدامث حیثنتمكن من وجود بدائل لھذه المواد البالستیكیة 
  .والحیوان وكذلك على البیئة  اإلنسانتعبئة وتغلیف المواد الغذائیة لة أضرار كبیرة على 

  
) مونومر( Monomer جزيءأحد البولیمرات التي تتكون نتیجة تكرار اتحاد  بأنةعریف البالستیك ویمكن ت

وھذه العملیة تسمى   Polymer) بولیمیر(تحت ظروف كیمیائیة محددة لتكوین الجزئي العمالق المسمي 
Polymerization    )الكثیر من التعدیالت على المونومیرات  إدخالویمكن ) البلمرةmonomers   حیث

إنتاجھا على وذلك بعد  األساسیةامات المختلفة معًا مع تعدیل خصائص الخامة خیتم الدمج والخلط والمزج لل
  . شكل بولیمر

  
تتكون من وحدات من مادة عضویة واحدة أو أكثر ذات وزن جزیئي كبیر   Polymersالبولیمرات   ھذة 
ویضاف إلیھا مواد ,منھا عبارة عن مركبات بتروكیماویةللتشكیل حسب الرغبة ویكون الكثیر قابلة

Additives وھي األكثر ، ومقاومتھا للكسر وشفافیتھا للضوء إلكسابھا خواص معینة كالمرونة واللیونة
.بصحة اإلنسان نتیجة تلویثھا األغذیة المحفوظة أو المغلفة بالبالستیكعرضة لالتھام بدورھا الضار

  



خمسین نوعًا من البولیمرات المستخدمة في صناعة البالستیك یمكن  اكثر من وتوفر الصناعات البتروكیمیائیة 
 :تصنیفھا إلى مجموعتین رئیستین ھما

   : Thermoplasticsلدائن حراریة

شمل عدید وت، وإعادة تصنیعھویمكن إذابتھ، وھي نوع من البالستیك یكون صلبا على درجة الحرارة العادیة 
وعدید  Polystyreneوعدید الستایرین  polypropyleneوعدید البروبلین polyethylene اإلیثلین
وثنائي فینوالت Acrylonitrileوأكریلونتریل   (P.V.C)وعدید كلور الفینایل  polyesterاإلستر

Biphenols وغیرھا.

فال یمكن ، من البالستیك ال ینصھر بالحرارة  وھي نوع : Thermosetting plasticsلدائن صلدة حراریًا
إعادة تشكیلھ مثل میالمین فورمالدھید وفینول فورمالدھید ویوریا فورمالدھید

االنتشار قبل حوالي نصف قرن من الزمان في عندما بدأت صناعة عبوات البالستیك فيا نذكر انھ ھن
باستعمالھا ولم تعترض الدوائر العلمیة والبحثیة علىالناس وفرحوا الدول الصناعیة الكبرى عندھا ھلل

التقلیل من مخاطر التلوث استعمالھا بل اعتبر استعمالھا في حفظ األغذیة بأنواعھا المختلفة یعمل على
حتى أصبح خام تصنیع البالستیك من أھم خامات والتلف فیھا، وتطورت صناعة البالستیك بصورة مذھلة

  .مادة البالستیك رفیقًا لكل بیت وكل مرفق یعمل ویعیش فیھ اإلنسانوأصبحتالصناعة بكل مجاالتھا 
  
التي كنا نجھل أبحاث عدیدة على أن ھذه المواد البالستیكیة تسبب العدید من المشاكل الصحیةفقد دٌلت    

في ھذا  مشاكل صحیة عدیدة نالحظھا كثیرًاازدیادعن  مسئولةوقد أثبتت األبحاث أن ھذه المواد  ،سببھا
في الجسم، مما یؤدي إلى مشاكل عدیدة، والخلل في  الھرمونيبالتوازن العصر، مثل السرطان والعقم والخلل

المتعلقة بھ، والخلل في الجھاز العصبي، مما یؤدي إلى مشاكل عصبیة كثیرة، والسكري والمشاكلتطور
   .المناعة ومشاكل عدیدة وخطیرة أخرىالدماغیة وضعف القدرات العقلیة، والنزیف من األوعیة الدمویة

  اإلنسانعلى صحة  وأضرارھا االكیاس البالستیكیة  

تستعمل من قبل األفراد لألغراض المختلفة، إال أن أبرزھا تتنوع أشكال وأنواع األكیاس البالستیكیة التي
زیارة من األكیاس عند البضائع أثناء التسوق، والتي قد یصل عددھا إلى بضع العشراتیستخدم لغایات حمل

  .حاجیات المنزل  ءلشراالمتاجر 
   

 High Densityإیثلین مرتفع الكثافةوھناك نوعان من األكیاس البالستیكیة، أولھما أكیاس البولي
Polyethyleneخفیفة الوزن التي تستعمل في األسواق ومحالت السوبر ماركت ، وھي األكیاس الرقیقة

وھي ،Low Density Polyethyleneأكیاس البولي إیثلین منخفض الكثافةوثانیھما كوسیلة تغلیف،
  .األكیاس السمیكة المستعملة عادة لتغلیف المنتجات األعلى جودة

  
والمستشفیات واألبنیة تستخدم في معظم مجاالت الحیاة، في األغذیة واألدویة  المواد البالستیكیةیذكر أن 

فالمواد التي تستعمل لتغلیف األغذیة تضر بالصحة، ،تأثیر ما على الصحةومجاالت أخرى، وفي كل مجال لھا 
واألنابیب إلى األغذیة، والمواد المستعملة في المستشفیات مثل، أكیاس البالستیكبسبب تسرب مواد سامة منھا

  .والحقن تضر ھي أیضًا، وكذلك المواد المستعملة في األبنیة
  
  

:ھا أمراض السرطانمن مخاطر: األكیاس البالستیكیة 
أیًا كان نوعھا یؤدي إلى تسرب استخدام األكیاس البالستیكیة لحفظ األطعمة والمشروبات الساخنة إن

ألنھا عبارة  األكیاس السوداء التي تمثل خطرًا كبیرًا، أمراض خطیرة منھا األمراض السرطانیة خاصة
.مقالب القمامةالمجمعة منعن بالستیك معاد تدویره وتصنیعھ من أكیاس المخلفات 

 وإنمالمنع استخدام األكیاس السوداء لألغذیة في كثیر من الدول العربیة واألجنبیة قوانین صارمة و 
تسببھ في  المشاغل لخطورة المادة البالستیكیة والتي تثبت علمیًا ماتخصص ألكیاس القمامة وشتالت

  .األورام السرطانیةحدوث



  
!!مصدر للسرطان النھا األكیاس البالستیكیةدراسات حدیثة تحذر من عدم استخدام 

البالستیك او النایلون في نقل او حفظ الطعام والمواد الغذائیة رغم سھولة  أكیاسحذر مختصون من استخدام   
 .الحصول علیھا واالحتفاظ بھا

بالمركز القومي للبحوث بالقاھرة خطورة واألغذیة األطعمةر العقبي رئیس قسم علوم حالدكتورة س وأرجعت
تتفاعل بالضرورة مع المواد الكیمیائیة التي تدخل في تركیبتھ والتي للمادة یرجع البالستیك أكیاساستخدام 

.المواد الضارة في الغذاءالغذائیة وتتجانس مع الطعام مما یعني ذوبان
ما تم  إذاالسرطان خصوصا البالستیك في مرض أكیاسب تسب أثبتتاحدث الدراسات  أن إلىولفتت النظر 

البالستیك یؤدي  بأكیاسالحفظ المتكرر للطعام  أنوأكدت البالستیكیة بصورة یومیة ، األكیاستكرار استخدام 
المحفوظة فیھ مشیرة الى سھولة ذوبان البالستیك في المواد اإلنسانمادة البالستیك في دم لوجود متبقیات من

 .لمواد الدھنیةخاصھ ا
  . مضیفھ ان تلك العملیة غالبا ما تتوقف على درجة حرارة الجو وطول فترة تخزین المواد الغذائیھ باالكیاس

التحذیر الشدید من  بالرغم من  أنة مؤكدین األكیاسمختصون في سوریا من استعمال ھذه  احذروكما 
المضار الصحیة الناجمة عن حفظ األطعمة والمواد 

الغذائیة في األكیاس المصنوعة من البالستیك أو العلب 
إال أن استخدامھا توسع لدرجة طال فیھا أكثر  البالستیكیة

المواد الغذائیة حساسیة، وتجاھل ما توصلت إلیھ 
ظ األغذیة الدراسات من نتائج خطیرة تؤكد أن نقل أو حف

ضمن ھذه األكیاس یشكل خطورة على الصحة ویزید من 
فرص اإلصابة بالسرطان، وخصوصًا أن المادة الكیمیائیة 
التي تدخل في تركیبة البالستیك یمكنھا التفاعل مع المادة 

  الغذائیة لتذوب المواد الضارة في الغذاء، 
  

 Johnمن مستشفى جون ھوبكنز  آخر اكتشافات مسببات مرض السرطانالمواد البالستیكیة و
Hopkins حیث حذرت وسوف انقلھا لكم كما جاءت من المصدر  في الوالیات المتحدة

  :الدراسة باآلتي
  
   

ال تضع أي حاویات أو أواني بالستیكیة في المیكروویف -

ال تضع أي قنینة ماء بالستیك في الفریزر -



بالبالستیك في المیكروویفال تضع أي مأكوالت ملفوفة  -

الكیمیائیة التي تسبب مرض السرطان، خاصة سرطان  Dioxin تحتوي مادة البالستیك على مادة الدیوكسین -
.الثدي

القناني البالستیكیة التي تحتوي على الماء أو أي الدیوكسین ماده تسمم خالیا الجسم بشكل خطیر ، ال تجمدوا -
أو السائل أنھ أن یحرر مادة الدیوكسین السامة من البالستیك وبالتالي تختلط بالماءشسوائل أخرى ألن ذلك من

.المثلج ومن ثم نشربھا وتسبب لنا السرطان

    من مستشفى كاسل Dr. Edward Fujimoto مؤخرًا قام الدكتور ادوارد فوجیموتو
at Castle Hospital    المخاطر الصحیةبعمل مقابلھ تلفزیونیة قام فیھا بشرح ھذه

باستخدام أواني    microwaveالدكتور إدوارد أننا یجب أن ال نقوم بتسخین األكل في المیكروویف  قال
إن وجود الدھن تحت درجة حرارة عالیھ یحرر  مضیفًا،وخاصة الطعام الذي یحتوي على الدھونبالستیكیة

یجب  عوضًا عن ذلك موصیًا انھالدیوكسین من البالستیك لیختلط مع الطعام ویتجھ في النھایة إلى خالیا الجسم
.استعمال أواني زجاجیھ كالبایركس أو أواني من السیرامیك لتسخین الطعام

وذكر الدكتور    یتكون لذلك من األفضل استعمال الزجاج اتعلم ممالورق لیس سیئ ولكن ال  منوھًا ان استخدام 
الوجبات السریعة بالتخلي عن الحاویات الرغویة أو المصنوعة من بأنھ قبل وقت قصیر قامت بعض مطاعم

كما أشار إلى أن اللفائف البالستیكیة واستبدلوھا بالورق وكان أحد أسباب ھذا التخلي ھو الدیوكسینالفلین
الساران تكون خطرة فقط إذا تم تغطیة الطعام أو لفھ بھا   مثل) شفاف النایلون لتغطیة األواني أو للف الطعام ال(

تختلط ھذه السموم مع بالمایكروویف ألن الحرارة ستذیب السموم الموجودة بالبالستیك وبالتاليثم طھي الطعام
  .الطعام بالورق بدال من البالستیكمن األفضل تغطیة حدیثة انھ مختتماالطعام المكشوف

  
  



وعلب األطفال  وراضعاتقواریر  استخداموزارة الصحة الكندیة تطالب بمنع من أخر األخبار 
  .وأكیاس حفظ الطعام بعد أن ثبت خطرھا على الصحة العامة 

   
وغیرھا من  واألرزالخبز   في نقلستیك الذي نتناولھ معظم مرضى السرطان سببھم البال أنالخبر  أكدحیث 

نقي إال ماء الصحة   الخبر ان أضاف،كما شيء خطیر  مما اعتبرةستیك كیس البالب المواد الغذائیة مثل الفول
.ستیكوحلویات األطفال المغلفة بالبالاألطفال  وراضعاتستیك وكذلك العصیر من البال

تقریرًا حول الجدل الدائر عالمیًا بشأن  م ،٢٠٠٧أبریل  –في عدد مارس  Natural Lifeنشرت مجلة كما 
في ، أم نلجأ لشراء المیاه المعبأة )الحنفیة( وھل األفضل أن نعتمد على میاه الصنبور المیاه الصالحة للشرب،

  .ستیك ، والتي یطلق علیھا أحیانًا المیاه الطبیعیة أو المعدنیةزجاجات البال
   

إن الفرد ینبغي علیھ أن یشرب ثمانیة أكواب یومیًا من المیاه النظیفة ، بغض النظر عن مصدر ھذه المجلة قالت 
المیاه ، مشیرة إلى أن شركات تعبئة المیاه ،تحاول بشتى الطرق إقناع المستھلكین بأن المیاه المعبأة في زجاجات 

الذي ترتب علیھ ارتفاع نسبة االستھالك البالستیك ھي األفضل من ناحیة البیئة والصحة العامة، وھو األمر 
، لكن الحقیقة كما یؤكدھا التقریر، ھي أن ) بلیون جالون ٤١(بلیون لتر  ١٥٤العالمي من المیاه المعبأة إلى 

  . وعدم التیقن من معالجتھا بصورة آمنة المیاه المعبأة تكون أفضل فقط في حاالت تلوث میاه الشرب،
   

  
  
  
  
  
  

  :الموجودة بالبالستیك تسبب السرطان المواد الكیمیائیة
  

أفاد تقریر للبرنامج الوطني األمریكي لعلوم التسمم،بأن األدوات البالستیكیة التي تستخدم في الحیاة الیومیة  كما
  .بأمراض خطیرة مثل السرطان قد تتسبب في اإلصابة

أكثر من غیرھم للمواد الكیماویة ؛ معرضون  وأشارت الدراسة إلى أن األطفال الذین یتناولون الحلیب الصناعي
الحلیب وكذلك في البطانة الداخلیة لعلب الحلیب سواء كان محتواھا من  بالستیك عبواتوذلك ألنھا توجد في 
  .المسحوق أو السائل



  

   BPA "(  Bisphenol A)"وأظھرت الفحوصات المخبریة التي أجریت على الحیوانات عالقة مادة 
التي تستخدم في صناعة البالستیك منذ خمسینات القرن الماضي بسرطان الثدي وكذلك سرطان ) بیسفنول أیھ(

  .بتغیرات في السلوك البروستاتا، والتسبب في سن البلوغ المتقدم عند الفتیات 

من جانبھ، أوضح مایك شلبي مدیر مركز تقییم مخاطر النمو البشري،أن ما تم كشفھ ھو تحذیر وإشارة تثیر  
أو على عالقة بالنتائج التي تم  إلى أنھ ال یمكن عدم األخذ باحتمال ظھور آثار مشابھة قلق، الفتًا األنظاربعض ال

یشكل ھذا التقریر  لذا ینبغي أن التوصل إلیھا في األبحاث المخبریة التي أجریت على الحیوانات وعلى اإلنسان،
  .الخاصة باألطفال في المنتجات لحظر ھذه المادة على األقل اتحافزًا للحكوم

  

       

  

   :دراسة أخرى في جامعة جنیف توصلت إلى نتیجة مقاربة 

المیاه المعبأة غیر مطابقة للمعاییر   ستیكالتي تم تحلیلھا من زجاجات البالعندما وجدت أن نصف العینات 
الذائبة وقالت  ال یختلف عن میاه الصنبور سوى في نسب المعادن واألمالح والمواصفات، وأن النصف الباقي

  .الدراسة إن أضرار ھذه األمالح تفوق فوائدھا لصحة اإلنسان
  

ستیك المیاه المعبأة في زجاجات البال التقریر أشار إلى قیام بعض الدول بفرض رقابة صارمة على إنتاج وتداول
كافة أنواع المیاه  ، مثل كندا، حیث تقوم وكالة التفتیش على المواد الغذائیة بعملیات فحص وتحلیل لعینات من

المتداولة باألسواق، سواء كانت منتجة محلیًا أو مستوردة، للتأكد من خلوھا من أیة ملوثات جرثومیة أو 
  .كیماویة، وكذا من مطابقة نسب المعادن واألمالح للمواصفات القیاسیة

   
:البالستیك السام

صناعتھا وحرقھا تلوثًا بیئیًا البیئة، إذ تسبب معظم أنواع البالستیك المألوفة تشكل خطرًا على صحتنا وعلى
 .التخلص منھا تسبب مشاكل بیئیة عدیدةوصعوبة. كبیرًا واستعمالھا یسبب التسمم



 pvc (polyvinyl chloride )وتتفاوت خطورة البالستیك من نوع إلى آخر، أما أخطر أنواعھ فھو ألـ
خطرًا على الصحة، إذ أثبتت أبحاث عدیدة أنھ أدى ویؤدي یك، فھذا أكثر أنواع البالست(vinyl)المعروف باسم

ھذا . الھرمونيعدیدة بما فیھا السرطانات المختلفة وتلف جھاز المناعة والخلل في الجھازإلى مشاكل صحیة
بالمركبات الكلورینیة، وھي تتسرب إلى المیاه النوع من البالستیك یطلق مواد سامة عدیدة ومتنوعة تعرف

 اثوأثموجود بكثرة حولنا في أغلفة األغذیة المختلفة    PVCألـ. ال یخلو جسم منھاوالغذاء، لذلك یكاد والھواء
 .وفي مئات المنتجات األخرىالبیوت ولعب األطفال وقطع السیارات ومواد البناء ومعدات المستشفیات

عن نشر المواد  المسئولفھو . جدًابیرإن الفائدة الوحیدة من ھذا البالستیك ھي أنھ رخیص الثمن، لكن ضرره ك
 .العلماء من أخطر أنواع البالستیك على البیئة وعلى صحة اإلنسانالسامة في الكرة األرضیة، ویعتبره

عن مشاكل تسمم  مسئوللھ، والكلور استھالكاتحتاج إلى كلور وھي من أكثر الصناعات  PVCصناعة الـإن 
-CFC(فمادة الـ. عدیدة chlorofluorocarbons ( عن تلف طبقة مسئولةالتي تحتوي على الكلور

الموجودة في أشعة الشمس، والتي تسبب  (uv)البنفسجیةاألوزون التي منحنا اهللا إیاھا لتحمینا من األشعة فوق
تلف ھذه الطبقة یسمح بوصول كمیات كبیرة من ھذه األشعة مٌما یؤدي إلى. أخرىسرطانات الجلد ومشاكل

وھناك مئات المواد السامة  .CFCمشاكل كبیرة جدًا، وینتج عن تلف ھذه الطبقة مواد عدیدة أھمھا مادة الـ
والماء والغذاء، وتدعى ھذه المواد السامة بشكل عام مواد عضویة الكلورینیة التي تطلق یومیًا إلى الھواء

 .عصور عدیدةذلك یبقى في البیئة إلىوالكثیر منھا مقاوم للتحلل، ول (organochlorines)الكلورینیة

العقم وتلف جھاز : عدیدة مثلعن انتشار مشاكل صحیة مسئولةلقد أثبتت الدراسات العلمیة أن ھذه المواد 
والسرطان ومشاكل صحیة عدیدة  الھرمونياألطفال، وتلف الجھاز المناعة وتخلف النمو الجسمي والعقلي عند

بسبب مبناھا ھذه المواد الموجودة في أجسامنا وأجسام الحیوانات، وذلكالصعب التخلص من ومن. أخرى
وال یوجد . یشكل خطرًا كبیرًا على صحتناالكیماوي، حیُث أنھا تتجمع وتختزن في الطبقات الدھنیة، وھذا

حتى أن األجنة معرضون لھذه المواد، لكونھم   من ھذه الموادشخص ال یحتوي جسمھ على نسبة معینة
 .فإنھم بالتالي معرضون لمشاكل صحیة عدیدةن جدًا،حساسی

 Dioxinمادة الدیوكسین

. البالستیك خالل إنتاجھ واستعمالھ أو حرقھتنطلق ھذه المادة من ،تعتبر ھذه المادة من أقوى الكیماویات السامة
دراسات أجریت في یطلق كمیات كبیرة من ھذه المواد السامة، وتبین من pvcوقد أثبتت الدراسات أن الـ

النسبة كافیة إلحداث مشاكل صحیة الوالیات المتحدة أن نسبة الدیوكسین عالیة عند األطفال والكبار، وأن ھذه
 .لدیھم

تؤثر على المزارع ومناطق صید الدیوكسین والمواد الكلورینیة العضویة تنتقل من مكان إلى آخر، لذلك فإنھا
المناطق تأثرًا منھا ھي المناطق القریبة من المصانع التي تنتج الـوأكثر ،ةاألسماك وعلى المجتمعات المختلف

pvc،تأثیر ھذه الصناعاتوبطبیعة الحال تقع ھذه المصانع قرب األحیاء والبلدان الفقیرة التي تجھل. 
  

آثار الدیوكسینات على صحة اإلنسان

إلى إصابتھم بآفات جلدیة ، مثل من الدیوكسیناتقد یؤدي تعّرض البشر على المدى المتوسط لمستویات عالیة 
أّما التعّرض لتلك الدیوكسینات على المدى . واختالل وظیفة الكبدالعّد الكلوري أو اسمرار الجلد اللطخي،

الجھاز العصبي فیؤدي إلى حدوث اختالل في الجھاز المناعي والجھاز الصماوي وعرقلة تطّورالطویل
للدیوكسینات إلى إصابتھا بأنواع سرطانیة د أّدى تعّرض الحیوانات بصورة مستمرةوق. والوظائف اإلنجابیة

لمنظمة كلورودیبنزو بارا دیوكسین من قبل الوكالة الدولیة لبحوث السرطان التابعةوتم تقییم رباعي. مختلفة
ات البشریة، تصنیف ذلك وبیانات الوبائیوتم، استنادًا إلى البیانات الحیوانیة. ١٩٩٧الصحة العالمیة في عام 

غیر أّنھ ال یؤثر في المادة". المواد المعروفة التي تسّبب السرطان للبشر"المركب من قبل الوكالة في خانة
.الجینیة وھناك مستوى من التعّرض تكون مخاطر اإلصابة بالسرطان دونھ ضئیلة



حوادث التلّوث بالدیوكسینات

ذلك من الكشف عن التلّوث في وقد مّكن. الدیوكسینات في اإلمدادات الغذائیةتعمد بلدان كثیرة إلى رصد 
ومن األمثلة على . األحیان، دون انتشار ذلك التلّوث على نطاق واسعمراحل مبّكرة وإلى الحیلولة، في كثیر من

في الحلیب إلى  الدیوكسینات، من عزي ارتفاع مستویات٢٠٠٤تمّكن السلطات المعنیة، في ھولندا في عام ذلك
، عن ٢٠٠٦األمثلة األخرى الكشف، في ھولندا في عام ومن. صلصال اسُتخدم في إنتاج علف الحیوانات

اسُتخدمت في إنتاج الدیوكسینات في علف الحیوانات والتمّكن من عزي ذلك إلى دھون ملّوثةارتفاع مستویات
.ذلك العلف

من األھمیة وأّدت إلى حدوث درجة أكبر بتلدیوكسینات اكتسحوادث التلّوث باوالجدیر بالمالحظة أّن بعض 
.آثار أوسع نطاقًا في كثیر من البلدان

إلى الدول األعضاء فیھا في أعقاب أصدرت المفوضیة األوروبیة إنذارًا صحیًا موجھًا ٢٠٠٧یولیو /ففي تموز
ُیستخدم كمثّخن بكمیات صغیرة  - صمغ الغار-في مضاف غذائيالكشف عن مستویات عالیة من الدیوكسینات

المستورد من الھند وتم عزي ذلك إلى تلّوث صمغ الغار. منتجات األلبان أو المنتجات الرھیفةفي اللحوم أو
  تحتوي على الدیوكسینات ولم تعد ُتستخدم اآلنبمركب خماسي الكلوروفینول، وھو أحد مبیدات الحشرات التي

  

رباعي كلورودیبنزو بارا -٧،8، ٣، ٢آلثار الصحیة المرتبطة بوجود وتم إجراء دراسات واسعة لتحدید ا
د ألوراق النباتات خالل ، الذي كان ُیستخدم كمبی)مبید أعشاب)دیوكسین في بعض الدفعات من العامل البرتقالي

بینھ  فضًال عن الصلةوال زال یتم تحّري الصلة القائمة بین ذلك المبید وبعض أنواع السرطان، .نامتحرب فی
.وبین السكري

وتم اإلبالغ عن . أخرى من العالموتم، قبل ذلك، اإلبالغ عن حوادث تلّوث األغذیة بالدیوكسینات في مناطق
تضّرر جمیع البلدان من تلك الظاھرة، في البلدان الصناعیة التي معظم حاالت التلّوث، على الرغم من احتمال

عملیات التنظیم للكشف إذكاء الوعي بالمخاطر ذات الصلة وتحسینإمكانیات رصد تلّوث األغذیة وُتتاح فیھا
.عن المشاكل المرتبطة بالدیوكسینات

من ھذا النوع وأبرز حادث. اإلبالغ عن بضع حاالت من التسمیم البشري المتعّمدمن اشھر الحوادث التي تم 
، وأّدى إلى تشویھ وجھھ بالعّد ٢٠٠٤عام ھو ذلك الذي تعّرض لھ الرئیس األوكراني فیكتور یوتشینكو، في

.الكلوري
 pvcسموم مضافة إلى الـ

المواد  ،العدیدة یجب إضافة مواد إلیھالالستعماالتولجعلھا قابلة . لالستعماللوحدھا ال تصلح  pvcمادة الـ
بتأثیره السام  مواد تزید من مرونتھا، ومعادن ثقیلة مثل الرصاص المعروف :التي تضاف إلیھا سامة أیضًا مثل

كافة ھذه . ومواد سامة أخرىاإلنسان والحیوان ومواد مبیدة للفطریات لمنع مھاجمتھا من قبل الفطریاتعلى
ومثال  ،بسھولة إلى الماء والھواء والغذاء وإلى مواد أخرىوتخرج منھ pvcالمواد المضافة ال ترتبط مع الـ

المواد التي تنطلق السیارة الجدیدة تشعر برائحة قویة مصدرھاالسیارة الجدیدة، فعندما تدخل على ذلك رائحة
السامة ینتقل إلى الطعام من األوعیة المصنوعة من الـوالعدید من ھذه المواد .pvcإلى الھواء من مادة الـ

pvc م بأفواھھكذلك لعب ألطفال، فعندما یالمس األطفال اللعبة ویتحسسونھا ،إلى األجسامومن الغذاء تتسرب
  .یسبب لھم المشاكل العدیدةفإنھم ینقلون العدید من ھذه المواد السامة إلى أجسامھم، وھذا

أخرى في العالم، مرارًا وتكرارًا من ھذا  دانالمتحدة وبلوقد حذرت لجان حمایة المستھلكین في الوالیات 
غبار الرصاص ي نتیجة انتقالدراسات عدیدة دٌلت على أن أطفاًال عدیدین أصیبوا بتلف دماغاألمر، خاصة أن

یومًا بعد یوم على أن ھذه المواد تسبب وتدل الدراسات ،إلى أجسامھم pvcمن األلعاب المصنوعة من الـ
عند اإلنسان والحیوان، إضافة إلى العقم والضعف الجنسي والخلل في الھرمونيتشوھات خلقیة وتلفًا في الجھاز

أیضًا عن ظاھرة نقص عدد مسئولةكما أن ھنالك أدلة علمیة على أن ھذه المواد . تطور األطفال ونموھم
عن ارتفاع نسبة  مسئولةباالزدیاد في ھذا العصر، وأنھا الحیوانات المنویة عند الذكور، وھي ظاھرة آخذة

 .كیز وضعف جھاز المناعةالجھاز التناسلي ومشاكل عقلیة مثل، ظاھرة عدم الترالسرطانات وتشوھات



لألطفال في غرف العنایة المكثفة Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)مادة الـ

ھذه مادة سامھ تنطلق من األدوات الطبیة البالستیكیة مثل أكیاس الدم واألنابیب، وأكیاس السوائل المغذیة 
 .واألنابیب البالستیكیة

 DEHPأبحاث عدیدة على أن مادةألطفال العدید من ھذه األدوات، وقد دٌلتوتستعمل غرف العنایة المكثفة ل
عن أمراض عدیدة یصاب بھا األطفال الصغار،  مسئولةوأنھا تتسرب من ھذه األدوات إلى جسم األطفال،

 .یمكثون وقتًا طویًال في ھذا القسم، ألن أجسامھم أكثر حساسیة لھذه الموادوخاصة الخدج الذین

:الدھنیة تمتص مواد سامة أكثر من غیرھا المواد

البالستیك أكثر من المواد الغذائیة غیر لقد دٌلت األبحاث على أن المواد الغذائیة الدھنیة تمتص مواد سامة من
نایلون ومعروف أنھ غني بالدھن لذلك فھو یمتص مواد سامة من أكیاسفالحلیب موجود في أكیاس ،الدھنیة

من الداخل بطبقة وحتى كرتون الحلیب مبطن. الجسم وتخزن بھ وتسبب مشاكل صحیةالبالستیك، تدخل 
 أیضًا غني وھ والجبن ،استبدال البالستیك بالزجاجلذلك یجب. بالستیكیة وتتسرب من ھذه الطبقة مواد سامة

 .مواد سامة عدیدةالمغلفة بالنایلون تمتص منھبالدھون لذلك فاألجبان
غذائیة عدیدة تغٌلف وتحفظ وھنالك مواد. بأوعیة بالستیكیة، فتمتص مواد سامةكما أن الزیوت تخزن 

 .بالبالستیك ولذلك فإنھا تسبب مشاكل صحیة عدیدة

 
  :المواد البالستیكیة والبیئة

  

  

یكمن خطر المواد البالستیكیة أیضا في كونھا مواد مقاومة للتحلل المیكروبي، وبخاصة األنواع المتكونة من  
ور، كما أن حرق ھذه المواد ینتج عنھ حامض قوي جدًا ھو حامض الھیدروكلوریك، وكذلك مركبات بولیمر مكُل

  .شدیدة السمیة

بل إن خطورة البالستیك امتدت إلى البحار والمحیطات، حیث أشارت أكادیمیة العلوم األمریكیة إلى أن وزن 
ملیون رطل  ١.٥بلیون رطل سنویًا، بمعدل أكثر من  ١٤النفایات الصلبة التي تلقى في البحار والمحیطات یبلغ 

ووجد أن خیوط األلیاف البالستیكیة . صلبةمن ھذه الكمیة من المخلفات ال% ١٠في الساعة، ویمثل البالستیك 



تعمل على سد خیاشیم التنفس لألسماك مما یؤدي إلى موت جماعي لھذه األسماك، كما أن القیمة الغذائیة 
  .لألسماك تنخفض في حالة دخول المواد البالستیكیة في جسمھا

ریة التي قد تتناولھا، حیث تبین أن وثبت أیضا أن أكیاس البالستیك شدیدة الضرر على الحیوانات البریة والبح
وقد أشارت إحدى الدراسات . ألف حیوان بحري تنفق سنویًا نتیجة ابتالع أكیاس البالستیك ١٠٠نحو حوالي 

الیین األكیاس في محیطات إلى نفوق اآلالف من السالحف والطیور والحیوانات البحریة سنویًا بعد تناولھا م
بار أو قندیل البحر، كما أن تراكم ھذه المواد على الشعب المرجانیة، منھا أنھا ًحطریق الخطأ اعتقادا عن العالم 

  .یعزلھا عن المیاه ویمنع وصول األوكسجین إلیھا فتموت مختنقة
  

، كان ھذا الكیس صغیرًا او كبیرًا خبراء في مجال حمایة البیئة یجدون في حمل ھذا الكیس البالستیكي،  إن 
من األكیاس، سلوكًا إنسانیا یسعى إلى تبدید الطاقة سالمة البیئة، كما یعدون تداول ھذا النوعحیازة لمواد تھدد 

 .على كوكب األرض

لھا الكثیرون، فھي تحمل یستغرب الكثیرون مما یمكن أن تتھم بھ تلك األكیاس البالستیكیة، التي یمتنوقد
 .عالضیابضائعھم وحاجیاتھم أینما ذھبوا، وتحافظ علیھا من

التعبیر، سیجدون أنھا ال تنتھي الكیس البالستیكي، إن جاز" لدورة حیاة"أنھم إن قاموا باستعراض سریع غیر
لھا أن قصدت كائنات أخرى تعیش على ھذا الكوكب، لم یسبقالكیس، ولكنھا قد تؤدي إلى ھالك" فناء"إلى 

 .محًال تجاریًا

تستغل إلنتاج تلك  بترولیة على ھدر موادلبالستیكیة، تعتمدأن عملیة تصنیع ھذه األكیاس ا ھو معروفوكما
تدفئة البیوت، أو تحریك السیارات، أو تشغیل آالت المصانع، بل ھي فاد منھا فيستاألكیاس، والتي لن ی

 .كیس بالستیكي، یحمل بضائع ومشتریات، ال تأبھ لنوع الكیس الذي ستستقر فیھستتجمع في

االستفادة من ھذا المنتج، والتي تكون قصیرة عند تفریغ الكیس البالستیكي من محتویاتھ، تنتھي مرحلة یذكر انة
الكیس من مكان إلى آخر، بحسب الطریقة التي طرح فیھا؛ فھو إن وضع في جدًا في بعض األحیان، لینتقل

" البترولیة"تبدأ محتویاتھ د قبل أنالقمامة، قد یجد طریقھ إلى مكبات النفایات، لیدفن في األرض لعقوحاویات
 .عام لحدوث ذلك، طبقًا لرأي باحثین ١٠٠٠نحو بالتحلل، في حین قد یستغرق بعض من تلك األكیاس

یندر أن تخضع األكیاس لرأي خبراء من وكالة حمایة البیئة في الوالیات المتحدة األمیركیة، فإنھوطبقًا
في المائة  ٢٠الورقیة، فقد وصل معدل تدویر األخیرة إلى نحو مع األكیاسالبالستیكیة لعملیة التدویر، مقارنة 

  .في المائة بالنسبة لألكیاس البالستیكیة  ١مقابل ،٢٠٠٠في العام 

  

  

  

: بدائل األكیاس البالستیكیة 

عنھا  البالستیكیة، واالستعاضةالعدید من الدول بتبني سیاسات تشجع األشخاص على عدم تداول األكیاسقامت 
الحكومات حظر استخدام ھذا النوع من األكیاس مستقبًال، لمنع بأكیاس الورق أو القماش، حیث قررت بعض

غرامة على البالستیكیة، فیما سعت أخرى إلى فرض نجم عن تزاید حجم القمامةبیئیة تحدوث مشكالت
 .استخدام ھذه األكیاس

مشكلة التلوث البیئي الناجم ا المجال، دور كبیر في الحد منأن بعض الخبراء یجدون أن لقرار الفرد في ھذإال
ومن خالل القیام ببعض األمور، التخفیف من األضرار الناتجة عن استھالك المواد البالستیكیة، حیث یمكن لھ

سابقة، لیحمل یعد اصطحاب األكیاس البالستیكیة، والتي حصل الفرد علیھا من عملیة تسوقعن ذلك، فمثًال؛



إضافیة من أصحاب المحال، ممارسة ستقلل حاجیاتھ ومشتریاتھ الجدیدة، ودون أن یضطر إلى طلب أكیاس بھا
بالستیكیة في أنقاض النفایات، والتي یصل مقدارھا في بعض الدول؛ من الكمیات التي تطرح سنویًا كقمامة

بأحجامھا، ولفافات النایلون أكیاس البالستیكبالیین باوند سنویا، لتشمل  ٨المتحدة األمیركیة إلى نحو كالوالیات
 .التي تستخدم لحفظ األطعمة

ومطالبة المحال التجاریة یعتبرون لجوء األشخاص إلى حمل أكیاس ورقیة، أو أخرى مصنعة من القماش،كما
على ممارستھ،  إنسانیًا اتجاه القضایا البیئیة، قد یشجع اآلخرینبتوفیرھا للزبائن، سلوكًا حضاریًا یعكس وعیًا

كیس بالستیكي، سیقلل من فرص ھالك الكائنات األخرى على ھذا الكوكب، والتي قد تنفق بسبباألمر الذي
  .روجد طریقھ إلى جوفھا نتیجة إھمال البش

  : والیمنفي كثیر من البلدان  ) العالقي (األكیاس البالستیكیة إشكالیةحلول 

البالستیك ولكن تم ذلك بصورة تدریجیة على مدى بضع سنوات أكیاسھنالك دول عدیدة قامت بمنع استعمال 
مستویات الفھم كاملة لتوفیر بدائل صحیة وبأسعار معقولة مع نشر ثقافة وافیة على كلالفرصة أتیحتحتى 

.وسط المستھلكین بالمضار التي تحف بالبالستیك

  

  



  

كما  األكیاسبدأت باستخدام تلك   )االكیاس البالستیكیةفلنبادر بالحد من استخدام  (تحت شعار و الصینھناك 
ھو موضح بالصورة

  

حرب عالمیة على االكیاس البالستیكیة
جیرفیس المزینة بالحدائق العامة ة الصغیرة الواقعة على حافة خلیجانضمت بلدة ھسكینسون الساحلیة االسترالی

.البالستیكیة األكیاسالحرب العالمیة علىب ما اسمتة ذات الحالة الجیدة الى
ومشاھدي الدالفین ھي واحدة المستوطنة السابقة لصید الحیتان التي تعد میاھھا عنصر جذب كبیر للغواصین

البالستیكیة وتساعد على تخفیض سبعة  األكیاساستخدام  تحظراالسترالیة التي نالمدمن بین عدد متزاید من 
.ملیونا ٢٠یستخدمھا سنویا سكان البالد البالغ عددھم ملیارات منھا

بالوالیات المتحدة وسان فرانسیسكالمدن الكبرى التي منعت استعمال أكیاس البالستیك ھي مدینة ومن أشھر
استخدام أكیاس البالستیك ومنح المجلس فترة المستشارین بالمدینة تشریعًا ینص على منعحیث أصدر مجلس 

طرح البدائل المالئمة من أكیاس الورق التي یمكن ان یعاد تدویرھا لتجنبستة أشھر لتطبیق القرار بعد ان
ملیون  ١٤٠عدد سكانھا  التي یفوقاألضرار البیئیة، وھنالك مثال آخر لدولة من العالم الثالث ھي بنغالدیش

بعد ان وضعت خطة تنفیذ القرار وحذرت من مخاطر 2001نسمة اتخذت حكومتھا قرارًا تاریخیًا عام
القرار تدریجیًا على البالستیك على صحة البشر وعملت الحكومة على توفیر البدیل وبدأ تنفیذاستخدام أكیاس

مدروسة في كل وسائل اإلعالمیةمدى أكثر من عامین وصاحب ھذه الفترة حمالت إعالم
  
األكیاس البالستیكیة، بل حتى الماء في الیابان وفرنسا انطلقت إشارات تحذیریة من حفظ المواد الغذائیة في 

وعبوات بالستیكیة، حتى  ( Bottles )یتأثر بحفظھ في قواریرسواء مع الحرارة أو في الوضع المعتاد
أما في سنغافورة وبعد  ، الحلیب في عبوات كرتونیة ولیست بالستیكیة األلبان في فرنسا تضعأصبحت شركات

أحضر « إطالق حملة بعنوان كیسًا سنویًا بادروا إلى ٦٢٥الحظوا أن معدل استھالك الفرد بلغ أكثر من أن
بدل  قأثناء التسوالناس على إحضار أكیاس خاصة بھم متجر لحث ٢٠٠فیھا أكثر من  ، شاركت»حقیبتك معك

.البالستیكیة الضارة باإلنسان والبیئة من حولھاستخدام تلك األكیاس
كیسھ أو حقیبتھ معھ، إحدى الشركات وضعت زیادة في سعر الكیس البالستیكي كعقوبة على من لم یحضر

إلى ، كإشارة»أنا لست كیسًا بالستیكیًا«مع شعار حملة غریب نوعًا ما یقول تصل الزیادة إلى یورو أوروبي ،
األكیاس البالستیكیة مثل الورقیة كثرة تلك األكیاس من حولنا حتى لتكاد تلفنا وتكیسنا، ولعل ھناك بدائل غیر

  .وكذلك األكیاس القماشیةالتي تتحلل بسھولة» قرطاسًا«التي نسمیھا 
  

  : البالستیكیة في الیمن  األكیاس إشكالیةوحلول  إمكانیة القضاء على الظاھرة
  

المھندس  جمال محمد عبد  برئاسة وتحت رعایة الھیئة الیمنیة للمواصفات والمقاییس وضبط الجودة الصددبھذا 
 م الذي حضرة ممثلین من وزارة ٢٠٠٨/ ١٣/٤بتاریخ  تم عقد اجتماع موسع  رة المواصفاتئمدیر دا الرحمن

على اثر  ین في ھذا المجالوالمختصین من الشركات التجاریة والصناعیة وبعض المھتم الصناعةالتجارة و
بتاریخ  المھندس عبد السالم غالب القمش ، مدیر عام الھیئة  األخبرئاسة  ورشة العمل التي عقدت

تم اعتماد مواصفة قیاسیة  بھذا الخصوص البالستیكیة األكیاس إشكالیةبخصوص مناقشة  م ١٠/١٢/٢٠٠٧
األكیاس تصنیع او استیراد  عدم المصنعین والتجار من إلزام تمحیث البالستیكیة   األكیاسیمنیة فیما یخص 

 األسودالعالقي ذات اللون  األكیاسكما تم حظر تصنیع او استیراد  میكرون  ٤٠التي تقل سماكتھا عن 
كما بینت المواصفة المعتمدة بھذا الخصوص وضع  لما فیھا من ضرر على الصحة والبیئة وبصورة نھائیة

العامة منھا اسم  لألغراضومشمعات عدید االیثلین المستخدمة  أكیاسعلى كل عبوة من  اإلیضاحیةالبیانات 
 ألزمتكما  ، اإلنتاجوتاریخ  نشأالمونوعھا بلد  األكیاسمقاس  ،التجاریة ، اسم المنتج  وعالمتھالصانع 

مدى  إلى شارةواإلسمكة ، ، مثل الوزن الي یتحملة الكیس  أخرى إیضاحیةیتضمن أي بیانات  أنالمواصفة 
  البیئیة  األضرار

  .وغیرھامن حوادث االختناق  األطفالالتحذیرات الالزمة لوقایة  تكما تضمن ،صدیق للبیئة او غیر ذلك( 



على صحتنا الواضح أن البالستیك موجود في كل مكان وفي كل مجال، لذلك فإن تأثیره كبیرمن اخیرا نقول
   .وھو یالحقنا طیلة حیاتنا

  
  البالستیكیة التالفة یمكن أن یتم من خالل جملة من المقترحات منھامسألة القضاء على األكیاس و

المتضمنة اآلثار السلبیة شاملة توازي حمالت التحصین من حیث تناولھا للمادة اإلعالمیة إعالمیةحملة تنفیذ
فترات عدیدة لما من شأنھ الحد من  التوعویة خالل اإلعالمیةلألكیاس البالستیكیة وأضرارھا وتستمر الحملة

كما انة  ةاألكیاس البالستیكیوتوفیر البدائل المناسبة والموازیة من حیث الكلفة بالنسبة لمستخدميانتشارھا،
البالستیكیة وخاصة  أضرار األكیاستحذر من ) التلفون المحمول ( یمكن ارسال رسالة عن طریق الموبایل 

  .السوداء

متابعة وال تدقیق في نتائج تلك والمشكلة دراسات وأبحاث تنشر ھنا وھناك لكن لألسف الھنا القضیة 
الماضیة  األشھرفبعد ان كانت قد اختفت في صحة المواطن التوصیات والدراسات وال اتخاذ قرارات تخدم

 .شیئًا یعنيال  األمر وكأن أخرىوالمتاجر نراھا تعود مرة  والبقاالتالبالستیكیة السوداء من المطاعم  األكیاس
مختلف الوسائل مرئیة ومقروءة ومسموعة فالبد من وفي اإلعالمیةھذه القضیة یجب أن توضع لھا البرامج 

 وأضرارھا حول ھذه المواد البالستیكیة أبحاث، و سات وتوصیاتعن نتائج درانشر الحقیقة وال یجب السكوت
عبوات و) السفري( بالستیكیة تستخدم في المطاعم لنقل المواد الغذائیة الساخنة  أكیاسكل یوم  راء فمازلنا ن

 .أعناق أطعمتناجدیدة تطوق
والتعاون مع ھیئة المواصفات الیمنیة بنطبیق المواصفة  أن نھتم كثیرا بھذه القضیة على الجھات المعنیة  یجبو

إجازة ولم تعر توصیات ھیئة أن األجھزة المعنیة في غیر أن الحقیقة شيء مختلف، إذ یبدو المعتمدة من قبلھا
علیھا كثیر من الجھات  فیما یخص األكیاس  أجمعتالمواصفات والمقاییس وال المواصفة المعتمدة التي 

وضع مواصفة معینة واال ما معنى ان ت، األكیاس البالستیكیة السوداء   دالبالستیكیة وعدم تصنیع او استیرا
الطبیعیة لبحوثنا ترى ھل ھذه ھي النتیجة وتوصیات دون ان یتعاون الجمیع في تطبیق ما جاء فیھا ؟؟ 

الظاھرة التي تمس صحتنا وصحة أجیالنا؟؟ أجیال ودراساتنا؟؟ مسؤولیة من التباطؤ في معالجة ھذه القضیة
!!مستقبلیة حیاة غنیة بالنشاط والصحةیتمنون أن تكون حیاتھم الالوطن ومستقبل الوطن الذین

المواد البالستیكیة الضارة باالنسان والحیوان والبیئة وخاصة  ویبقى السؤال متى سیأتي الیوم الذي ال نرى فیة
بعد ما عرفننا أضرارھا؟ وھل سیتم تنفیذ المواصفة المعتمدة   )أكیاس العالقي  السوداء (األكیاس البالستیكیة 

من قبل الھیئة الیمنیة للمواصفات والمقاییس وضبط الجودة ومحاسبة المخالفین إن وجدوا ؟؟ سؤال ننتظر منة 
  .اإلجابة في المستقبل القریب

    
   
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   


