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لم یعد سرا أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم قد شرعت في اتخاذ تدابیر صارمة ضد السكر،
بفرض ضرائب على المشروبات والحلویات السكریة، وحظرها من المدارس، مع زیادة برامج العالج

المفتوحة للذین یعتقدون أنهم مدمنون على السكر، لكن ما هي الحقیقة؟ هل السكر هو العدو الجدید؟
 

أنواع السكر المختلفة: 
اسُتخدمت أوراق الكوكا لقرون عدة في وضعها الطبیعي للمضغ أو لصنع الشاي، هذا كان عادیا وال

إشكال فیه، إلى أن تمت معالجتها بشكل كبیر وتحویلها إلى وسیلة إدمان خطیرة تدعى الكوكایین.

القت زهرة الخشخاش البریئة المصیر ذاته، وقد كانت تعطي من قبل شایا آمنا ونافعا یستخدم عادة
لالسترخاء وتسكین األلم، فقد تمت معالجتها بشكل هائل وصارت وسیلة إدمان قویة وخطیرة تسمى

األفیون.
 

نبتة قصب السكر هي الحالة األولى للسكر وهي نبتة نامیة صحیة ال یمكنك استهالكها في حالتها
الطبیعیة بما یكفي لتجعلك مریضا، غیر أنها بعد معالجتها وتركیزها بشدة تصبح كالمخدرات؛ في
الواقع، تفوق السكر على الكوكایین في ترتیب أفضل المخدرات بعد تجریبه على فئران مختبرات.

من المهم أن نعلم أن هنالك عدة أنواع من السكر، منها ما هو طبیعي ومنها ما هو جد معالج إلى درجة
أنه حتى إن كان طبیعیا في البدایة فإنه لم یعد كذلك اآلن.

 

سكر الفواكه (الفُركتوز): ال تغرنكم التسمیة، فحتى إن كان مستخلصا من الفواكه فقد
جعلت منه المعالجة الشدیدة شكال عالي التركیز من السكر، كان یجب أن یسمى هذا
النوع منه بـ "سكر الفواكه المصّنع"؛ إن استهالك سكر الفواكه من الفواكه الطبیعیة آمن
وال یجب التخلي عنه، غیر أنه یصبح شیئا آخر تماما ومسببا ألضرار عدیدة للصحة إذا
ما تمت معالجته.

 



سكر العنب (الغلوكوز): یتواجد هذا السكر في الدم، تتحصل علیه من أغذیة نباتیة
طبیعیة كالكربوهیدرات والفواكه والخضر، خاصة النشویة منها؛ هو أحد أهم األدویة
وأسهلها وأكثرها وفرة في الطبیعة؛ یزود الدماغ تقریبا بكل الطاقة التي یحتاجها؛ مهم
للصحة األیضیة والتنفس وأكثر؛ وإذا كنت ترید أن تفكر بوضوح علیك الحصول على
القدر المناسب منه؛ یتم إنتاج سكر العنب صناعًیا باستخدام نباتات نشویة مثل الذرة
واألرز والقمح ومكونات أخرى.

 
سكر الحلیب (الالكتوز): یوجد في الحلیب، مصنوع من سكر العقل (الغالكتوز) وسكر
العنب (الغلوكوز)؛ صناعیا یتم إنتاجه كمنتوج ردیف لصناعة األلبان؛ یفرز معظم البشر
إنزیم الالكتاز لیساعدهم في هضم هذا النوع من السكریات إلى غایة سن البلوغ، غیر أن
بعضهم وخاصة قاطني شرق وجنوب شرق آسیا وبعض أجزاء أفریقیة یصبحون غیر
قادرین على هضمها بعد سن البلوغ.

 
سكر الشعیر (المالتوز): یتم الحصول على هذا النوع من السكریات في مرحلة اإلنبات
عندما تقوم البذور بتفكیك مخازن النشاء للحصول على الغذاء لتنمو؛ یمكن لهذا النوع من
السكریات أن یسبب العدید من حاالت الحساسیة باإلضافة إلى زیادة الوزن وحصى
الكلى وغیرها؛ في المقابل فإن تناوله في حالته الطبیعیة من البطاطس الحلوة أو فول
الصویا أو القمح أو الشعیر مثال یعد أمرا صحیا (باستثناء ألولئك الذین یعانون من
اضطرابات هضمیة).

 
سكر القصب (السكروز): یشتق هذا النوع من السكریات من القصب والبنجر؛ المعالجة
المعاصرة تجعله یظهر بمظهر سكر المائدة؛ یحتوي قبل معالجته على عدة فوائد صحیة
وفیتامینات ومعادن؛ یحتوي العسل عموما على سكَري الفواكه والعنب مع آثار من سكر
القصب.

كما تالحظ فإن معظم السكریات تكون طبیعیة في حاالتها األولى وغیر ضارة حینها إلى أن تتم
معالجتها، إن المعالجة المفرطة هي التي تجعل منها مضرة لك، حیث تحول السكریات الطبیعیة إلى

مواد تشبه المخدرات شدیدة اإلدمان.
 

13 سببا یجعل السكر ضارا لك:
لنلقي نظرة على األسباب العدیدة التي یقال إنها تجعل السكر مضرا لك؛ البعض یذهب إلى أنه أسوأ ما

یمكن أن تدخله على نظامك، حتى أسوأ من الدسم:
نظامكم المناعي: إذا استهلكت بكثرة السكر المعالج فإنك تقلص من قدرتك على القضاء  
على الجراثیم داخل جسمك؛ وال یتطلب الكثیر لحصول ذلك، عبوتین فقط من
المشروبات الغازیة كفیلة بكبح القدرة على مقاومة مسببات الزكام ما یؤدي إلى وقوعك
مریضا، هذا ال یعني أنه ال یجدر بك تعاطي اللقاحات إذا كنت ال تستهلك السكریات،



ولكن عندما یتعلق األمر بالصحة بما فیها صحة األسنان فإن اجتناب السكر المضاف من
شأنه أن یقوي مناعتك أضعافا مضاعفة.

 

توازن المعادن: إذا كنت ال تستطیع النوم لیال وتعاني من اإلمساك ومشاكل أخرى فقد  
یعني هذا أنك تعاني من مشاكل مع توازنك المعدني؛ إن استهالكك لكثیر من السكر
یجعلك تستنزف مخزونك من المغنیسیوم لمعاجلته كله، باإلضافة إلى فقدانك المزید من
الكرومیوم عبر تبولك جراء استهالك الكثیر من السكریات.

 
 

مشاكل سلوكیة: كل األولیاء على األرض سیخبرونك أن السكر ونقص السكر یمكن أن  
یؤثرا على سلوك أطفالهم، إذا جاع األطفال وكان السكر في دمائهم منخفضا سیصیبهم
بالنعاس والمزاجیة، أما إذا نالوا جرعة زائدة منه سیصبحون حیویین وهائجین، فمفتاح
السلوك الجید هو توازن السكر في الدم.

 
سعرات حراریة فارغة: في الحقیقة ال توجد أیة فائدة في السكر المعالج بالمطلق؛ حیث  
أنك إذا ما استهلكت وجبات تحتوي على كثیر من السكر فإنك تتناول سعرات حراریة
فارغة ستسبب لك زیادة في الوزن؛ وحقیقة أن السكر عادة ما یكون مصحوبا بالدسم
والملح سیجعل العواقب أكثر سوءا، فمن األفضل اجتناب السكریات المضافة قدر
المستطاع.

 
استجابات عالیة لألنسولین: عندما تكون استجابة األنسولین عندك صحیة فإن خالیاك  
تفرز القدر الالزم منه، لكن استهالكك المستمر للسكر خاصة بجرعات زائدة یجعل
جسمك مرتبكا حیال متى یفرز األنسولین ومتى ال یفرز.

 

تلف الخالیا واألنسجة: یبدو أن األنسجة التي في عینیك وكلیتیك وأعصابك وغیرها  
تحمل السكر أطول مدة من األعضاء األخرى، هذا یعني أن الجسم قد یتعرض ألضرار
من هذا السكر المتبقي ألنه یتلف األوعیة الدمویة الصغیرة.

 

التسبب في مستویات عالیة من الدهون الثالثیة في الدم: ال توجد أعراض الرتفاع  
مستوى الدهون الثالثیة في الدم وال سبیل للتحقق منه سوى تحالیل الدم، التي تكون عادة
جزءا من اختبار الكولسترول العام.
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